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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม

Generation Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานกลุ่ม 

Generation Y บริษัท ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัดจ านวน 308 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการ

วเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายในจ านวนใกล้เคียงกัน มีอายุ

ระหว่าง 29 – 32 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.18 มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ  

5 ปี มตี าแหนง่ระดับเจ้าหนา้ที่/ชา่ง สังกัดฝ่าย วศิวกรรม 1 และมีรายได้ตอ่เดอืนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 

มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  และมีความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความส าเร็จในการท างานรองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมี

ความพึงพอใจต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยใน

การท างาน รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 

ด้านความเป็นอยูส่่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านเงินเดือน และ

ด้านสภาพการท างาน ตามล าดับ 

 ส าหรับผลการวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือนท่ี

สามารถท านายความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 

พบว่า ตัวแปรต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง และต าแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับ 

ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด  

แตม่คีวามสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม หรือมคีวามสัมพันธ์ในเชงิลบ  

                                                           
*
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ส่วนตัวแปรเพศ ระดับการศกึษา ต าแหนง่ระดับหัวหน้ากลุ่ม และรายได้ตอ่เดอืนไมส่ามารถท านายความพงึพอใจ

ในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด หรือไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความพงึพอใจในการท างาน 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study work satisfaction of generation Y employees towards 

Thaiunion Manufacturing Company Limited.  The samples were 308 generation Y employees.  The tool for collecting 

data was questionnaire. The data was analyzed using descriptive statistics, namely frequency, percentage, mean, 

and multiple regression analysis. 

 The results of the study showed that the number of female and male employees were at similar.   Most 

employees (43.18%) were 29-32 years old, single, with Bachelor’s degree.  Their work period was less than or not 

exceeding 5 years.  Their positions were staff or technician at Engineer Unit 1.  Their monthly income was less than 

or not exceeding 15,000 baht. 

 The employees showed medium level of overall satisfaction towards work.  Their satisfaction towards 

motivation factors was at the medium level, in the following order: success, nature of work, responsibility, respect, 

and progress, respectively.  Their satisfaction towards supporting factors was at the medium level, in the following 

order: stability, position, policy and administration, governance, privacy, relationship with their 

supervisor/subordinates/co-workers, finance, and work situation, respectively. 

 For the analysis of prediction ability of the following factors: gender, education, position, and monthly 

income, it was found that for generation Y employees at Thaiunion Manufacturing Company Limited., the positions of 

staff/technician and assistant to unit head showed significant relation to satisfaction, and the relation if opposite or 

negative.  

Gender, education, the position of unit head, and monthly income showed neither prediction ability nor 

relation towards satisfaction at work.             

บทน า 

ในยุคปัจจุบัน  ต้องยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างมาก เพื่อให้

องคก์ารอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจถดถอย ท้ังน้ีเนื่องจากความตอ้งการขององค์การท่ีมุ่งสู่ความเป็นองค์การท่ีเป็นเลิศและ

มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ แม้องค์การจะมีกลยุทธ์ท่ีดีเลิศและการออกแบบองค์การเป็นไปอย่าง

เหมาะสม แต่การด าเนนิงานขององคก์ารจะประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อบุคลากรมีปัจจัยแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร้าง

ผลงานในระดับสูงให้กับองค์การ ผู้จัดการระดับสูงในองค์การต่างตระหนักเป็นอย่างดีว่ากิจกรรมทางการจัดการท่ีมี

ความส าคัญ มีผลท าให้บุคลากรแต่ละคนในองค์การมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลงานในระดับสูงและช่วยให้
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องค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นปัญหาท่ีท้าทายทางการจัดการ ท้ังองค์การขนาด

ใหญ่และขนาดยอ่มคือการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์การ (อ านาจ ธีระวนชิ, 2550: 373) 

อุตสาหกรรมปลาทูน่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญของไทย   ลักษณะของการผลิตเป็นการน าเข้าวัตถุดิบ

ปลาทูน่าเข้ามาแปรรูปในประเทศ  และการส่งออกในรูปผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการ

ส่งออกร้อยละ 90 ของการผลิตในประเทศ และไทยยังเป็นประเทศผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของ

โลก โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องของไทยปี 2553 มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4  

จากปท่ีีแล้ว  ส าหรับตัวเลขโดยรวมของการสง่ออกสินคา้ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในปี 2553  มีปริมาณการส่งออกเท่ากับ 

521,205 เมตริกตัน และมีมูลคา่การส่งออกในรูปเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 1,641 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีมูลค่าในรูปเงิน

บาทเท่ากับ 51,942 ล้านบาท ส าหรับตลาดสง่ออกส าคัญอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกา รองลงมา ได้แก่ ออสเตรเลีย อียิปต ์

และแคนาดา โดยมีสัดส่วนการส่งออก 10%  7% และ 6.5% ของมูลค่าการส่งออกรวมตามล าดับ (บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 

โปรดักส์, 2553: 56) 

แนวคิดเร่ือง Generation Y หรือ Generation Y มีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นตามช่วงอายุ ต่างๆ กันออกไป เช่น 

Chester  E. (Grout & Perrin,2002)   ได้แบ่งกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง  ค.ศ. 1977-1994  (พ.ศ. 2520-2537)  อายุระหว่าง 

18-35 ปี ได้ให้ค านยิามวา่ คนท่ีเกิดในชว่งปีดังกลา่วเห็นว่า แลปท็อป (Laptops)   โทรศัพท์มือถือ (Call Phone)  ไม่ใช่เร่ือง

แปลกในชีวิต   มคีวามสามารถในการปรับตัว  มีความคิดสร้างสรรค์  คุ้นเคยกับเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่น เฉลียวฉลาด 

มีความรอบรู้และยึดมั่น  ในขณะเดียวกันไม่มีความอดทน  และถูกมองว่าไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ท่ีอาวุโสกว่า   มีความ

ตรงไปตรงมา และเป็นคนช่างสงสัย 

ส าหรับประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง ค.ศ. 1980-1994 (พ.ศ. 2523-2537) อายุระหว่าง 18-32 ปี 

ได้ให้ค านยิามวา่เป็นกลุ่มท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางความแตกตา่งระหวา่ง Baby Boomer กับ Generation X กลุ่มคน Generation Y 

จะมคีวามเป็นตัวของตัวเองและทา้ทายส่ิงท่ีเป็นอยูเ่ดิม  มีความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จในทุกอย่างท่ีตนสนใจอย่าง

รวดเร็ว เป็นคนใจร้อน และเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง (กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 2556) 

เมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในองค์การ ท าให้องค์การมีบุคลากรท่ีท างานร่วมกันถึง 3 ช่วง คือ กลุ่ม Baby Boomer  

กลุ่ม Generation X และกลุ่ม Generation Y ซึ่งองคก์รสว่นใหญ่มักประสบปัญหาในการท างานร่วมกัน โดยมีสาเหตุมาจาก

ความแตกต่างด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม และการสื่อสาร ด้วยบุคลิกของคนกลุ่ม Generation Y ซึ่งมีความเป็นตัวเองสูง  

มีความอดทนต่ า อยากรู้อยากเห็น ท้าทายกฎระเบียบ ชอบการเปลี่ยนแปลง คุ้นเคยกับเทคโนโลยี กระตือรือร้น 

ทะเยอทะยานมคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีมาก มั่นใจในตนเองสูง ไม่เคารพผู้อาวุโส และมีความจงรักภักดี

ตอ่องค์การต่ า (เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550 : 21-26) 

ตั้งแต่  พ.ศ.2551  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด มีการรับสมัครพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ทุกปี  และพบปัญหาคืออัตราการลาออกสูง จากการเก็บสถิติของพนักงานท่ีลาออก ตลอดระยะเวลา 5 ปี อัตราส่วนท่ี

พนักงานลาออกร้อยละ 78.17  ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่ม Generation Y  และจากปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงให้ความส าคัญกับ

การดูแลและบ ารุงรักษาพนักงาน  เพื่อให้พนักงานท างานอยู่กับองค์การนานขึ้น โดยเฉพาะพนักงานในกลุ่ม Generation Y 

โดยพยายามมุ่งเนน้ในด้านปัจจัยจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน     รวมถึงบรรยากาศในการ

ท างาน ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y  ซึ่งพนักงาน
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กลุ่มนี้เป็นผู้บริหารระดับต้นท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 70 (ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม, 2556)  ของพนักงานกลุ่มผู้บริหาร

ระดับต้นท้ังหมดท่ีมีอยูใ่นบริษัทไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งข้อมูล

ท่ีได้จากการวจิัย จะน าไปใชใ้นการพัฒนาองค์กรตอ่ไป  

แนวคดิและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสิน

พัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด ได้น าแนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้มาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553  อา้งถึงใน รินนา เตชะโสภณมณี, 2556) กล่าวถึงความหมายและความส าคัญ

ของการศกึษาความพงึพอใจในการท างานไวว้า่ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สกึรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างาน

ในทางบวก  เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏบัิตงิานและได้รับผลตอบแทนคอืผลท่ีเป็นความพงึพอใจที่ท าให้บุคคล

เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการท างานและส่งผลต่อความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

สลักจิตร สุมันตกุล (2551) กล่าวว่าความพึงพอใจ เป็นเป็นความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จ

ตามความมุง่หมาย (Goals) ความตอ้งการ (Need) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540: 17) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไวว้า่ ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึส่วนตัวท่ี

รู้สกึเป็นสุขหรือยนิดท่ีีได้รับการตอบสนองความตอ้งการในสิ่งท่ีขาดหายไปหรือสิ่งท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุลความพึงพอใจ

เป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคลซึ่งมีผลต่อการเลอืกท่ีจะปฏิบัตใินกิจกรรมใดๆ นัน้ 

ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg (Two Factors Theory) 

วเิชยีร วิทยอุดม, (2554: 188-190)  เป็นทฤษฎีแรงจูงใจ โดยศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน แบ่งออกเป็น 

2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygine Factors) โดยมีองค์ประกอบ 

ดังนี้ 

1.  ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ

สร้างความพึงพอใจในการท างาน โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน และเป็น

แรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

1.1 ความส าเร็จในการท า (Achievement) หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น และประสบ

ความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น เมื่องานส าเร็จจึงเกิด

ความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนั้นๆ ได้แก่ การใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตนในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ี

คาดไวแ้ละผลของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดไวเ้ป็นต้น 

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน ผู้มาขอรับค าปรึกษาหรอื จากบุคคลในหนว่ยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดง

ความยนิด ีการให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกท่ีเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ท าให้ผู้ปฏบัิตงิานชอบและรักในงาน 
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1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานท่ีท้าทายความสามารถ หรือเป็นงานท่ีต้อง

อาศัยความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ  งานท่ีท้าทายให้ลงมอืท า หรือความเป็นอิสระในระหว่างปฏบัิตงิาน เป็นงาน

ท่ีตรงกับความรู้ท่ีจบการศึกษามา เป็นต้น 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย  

ให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อยา่งเต็มท่ีไม่มกีารตรวจ หรือควบคุมมากจนเกินไปจนขาดอิสระ

ในการท างาน 

1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้มีโอกาสปรับเงินเดือนขึ้น หรือการได้รับเลื่อนขั้นเลื่อน

ต าแหนง่ให้สูงขึน้ การมโีอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรูเ้พิ่มเตมิหรือได้รับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลอยากท างาน 

2 ปัจจัยค  าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีจะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมี

อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการบุคคลในองค์การแล้ว จะก่อให้เกิดความไม่ชอบงานขึ้น แต่ถ้า

ปัจจัยค้ าจุนดกี็ส่งผลให้คนรักงานหรือเกิดแรงจูงใจในการท างาน เป็นเหมอืนสุขอนามัย ซึ่งหากรักษาได้ไม่ดอีาจเกดิปัญหา

ได้ ปัจจัยเหลา่นีป้ระกอบด้วย 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีควรได้รับเหมาะสมกับงานท่ีท า ตลอดจน

เงินเดอืนและการเลื่อนขั้นเงินเดอืนในหน่วยงานน้ันๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีท างาน 

2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับการแต่งตั้ง

เลื่อนต าแหนง่ภายในหนว่ยงานแลว้ ยังหมายถึงสถานการณท่ี์บุคคลสามารถได้รับความก้าวหนา้ในทักษะวชิาชีพด้วย 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ( Interpersonal Relation Superior, 

Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถ

ท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความจริงใจ มีความเป็นกันเองเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น รับฟังซึ่งกัน

และกัน การให้ค าปรึกษาระหวา่งกันเม่ือประสบปัญหาการท างาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

2.4 ต าแหนง่หน้าท่ีในหน่วยงาน (Status) หมายถึง ต าแหน่งงานนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติ

และศักดิ์ศรี 

2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถงึการจัดการและการบริหารของ

องค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งจะต้องอยู่ในลักษณะเชิงนโยบาย มีความชัดเจน มีการแบ่งงานไม่ซ้ าซ้อน  

มคีวามเป็นธรรม 

2.6  สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของการท างานเช่น แสง เสียง 

อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดลอ้มอื่นๆ เช่น อุปกรณ ์เคร่ืองมอื เครื่องใชใ้นการท างาน 

2.7  ความเป็นอยูส่่วนตัว (Personal life) หมายถงึ ความรู้สกึที่ดีหรือไมด่ี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าท่ี 

เช่น สภาพการความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน หรือการท่ีบุคคลถูกย้ายไปท างานในท่ีแห่ง

ใหม ่ซึ่งหา่งไกลจากครอบครัว ท าให้ไม่มีความสุข และไมพ่อใจกับการท างานในท่ีแหง่ใหม่ 

2.8   ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (Security) หมายถงึ ความรู้สกึของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคงในการ

ท างาน ความมั่นคงขององคก์ร ความยั่งยืนในอาชพี 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   6 

 

2.9   วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาใน

การท างาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร ตลอดจนการมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้ค าแนะน าในการ

ท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่าปัจจัยท้ัง 2 ด้านนี้ เป็นสิ่งท่ีคนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน  

ท าให้คนเกิดความสุขในการท างาน  เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยจูงใจ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน  

ผลท่ีตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค้ าจุน หรือสุขอนามัย

ท าหน้าท่ีเป็นตัวป้องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานช่วยท าให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการ ไม่อยากท างานมาสู่ความ

พร้อมท่ีจะท างาน  Herzberg พยายามชีใ้ห้นักบริหารเข้าใจวา่ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) นัน้เป็นสิ่งท่ี

สกัดกั้นไม่ให้พนักงานเกดิความไม่พอใจในการท างานเท่านัน้ แตไ่มส่ามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น  เพราะการใช้เงินหรือ

สิ่งจูงใจท่ีไม่เกี่ยวกับงาน หรือบีบบังคับให้พนักงานท างานด้วยการข่มขู่ หรือลงโทษ จะท าให้พนักงานท างานด้วยความ

จ าเป็น ไม่มีความรู้สึกพอใจในงาน ดังนั้นจึงควรจะใช้ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการท างาน  

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น เมื่อพนักงานท างานนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย  มีคุณค่า  ท้าทาย

ความสามารถ ท าแล้วได้พัฒนาตนเอง  ท าให้เกิดความพงึพอใจในการท างาน   

 

แนวคิดเกี่ยวกับพนักงานกลุ่ม Generation Y (Generation Y) 

เจนเนอเรชั่น คือ การแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นๆ ตามช่วงวัย หรือ ช่วงอายุ ของคนสาหรับองค์กรในปัจจุบันนั้น  

จะมกีารแบ่งพนักงานออกเป็นเจนเนอเรชั่นได้ 3 เจนเนอเรชั่นคือพนักงานกลุ่ม Baby Boomers พนักงานกลุ่ม Generation 

X และ พนักงานกลุ่ม Generation Y โดยการแบ่งช่วงวัยของพนักงานกลุ่ม Generation Y นั้นมีหลากหลายแนวคิดซึ่งยังไม่มี

แนวคิดใด แนวคิดหน่ึงท่ีสามารถก าหนดช่วงวัย และบุคลิกลักษณะของพนักงานกลุ่ม Generation Y นี้ได้อย่างถูกต้องและ

ครบถ้วนหมดทุกลักษณะ 

กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556)  กล่าววา่กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีจัดอยู่ใน Generation Y คือ กลุ่มประชากรท่ีเกิดตั้งแต ่

ค.ศ. 1977-1992 (พ.ศ. 2520-2535) ปัจจุบันอายุประมาณ 21-36 ปีประชากรกลุ่มนี้  เรียนรู้ และใช้ชีวิตอยู่ในยุคท่ีมี

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคมท่ีคล่องตัว  

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตลอดเวลา การเดินทางท่ีรวดเร็วด้วยพาหนะท่ีทันสมัย ความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 

จากเคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล PDA อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  

ทุกอย่างสามารถด าเนินการได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสหรือคลิกเม้าส์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะเดียวกันก็ต้องการ

ให้คนอื่นเห็นว่าตนเองเป็นคนส าคัญ ต้องการให้คนอื่นเข้าใจท้ังความคิดและความรู้สึก อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ  

ไมต่อ้งการไตเ่ตา้เส้นทางอาชพีการท างานโดยเร่ิมจากระดับปฏบัิตกิาร ประชากรกลุม่นี้ ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิด

มากกว่าการท่องจ าหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามค าสั่ง ไม่ต้องการค าแนะน าว่าควรหรือไม่ควรท าอะไร  

แตใ่ห้ความสนใจกับผลส าเร็จของงานหรือความท้าทายของเนื้อหาของงานมากกว่าวิธีการท างาน ท่ีส าคัญเปิดใจยอมรับ

และปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ ท่ีแตกต่าง มีความเฉลียวฉลาดและมีความคิ ดสร้างสรรค์ในการแก้ ปัญหา  

และมีความสามารถในการท างานหลายๆ อยา่งได้ในเวลาเดียวกัน 
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อุทสิ ศิริวรรณ (2555) กล่าวว่ากลุ่ม Generation Y คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่าง ปพี.ศ. 2523 – 2533 ส่วนใหญ่ รัก

ง่าย หน่ายเร็ว สมาธิสั้น กล้าแสดงออก หวือหวา ทันแฟชั่น ทันโลก ทันเหตุการณ์ เกาะติดเทคโนโลยี่ใกล้ชิด  ต้องการ

ประสบความส าเร็จแบบเป็นตัวของตัวเอง และ ไมต่อ้งการเป็นเจ้าคนนายคน  ต้องการท างานแบบเป็นนายตัวเอง ไม่ชอบ

ให้ใครสั่ง ไม่ชอบให้ใครบังคับ ขมขูห่รือ ควบคุม 

บรูซ ทูลแกน (2009) อ้างถึงใน นุสรา  ทองรอด  เจ้าของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแห่ง

สหรัฐอเมริกา นักพูด นักเขียน ได้เปิดตัวในหนังสือ เร่ือง Not Everyone Gets a Trophy ได้บอกเล่าถึงพฤติกรรมของคน 

Generation Y ซึ่งท าให้เกิดการยอมรับและเข้าใจพวกคน Generation Y มากท่ีสุด ดังนั้นสิ่งท่ีผู้บริหารควรท าคือเข้าใจ

ธรรมชาติท่ีแท้จริงของคน Generation Y  ในหัวข้อตอ่ไปน้ี 

1)  การยืดหยุ่นเร่ืองสถานท่ีท างาน  เช่น  การปล่อยให้นั่งท างานตามใจชอบ  เปิดเพลงเบาๆ  เข้าท างาน

สายได้ ท างานทางอินเทอร์เนต็ หรือท างานอยู่ท่ีบ้านได้ โดยผลงานยังคงยอดเยี่ยมเหมอืนเดิม 

2)  การเตมิความรู้ให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอสิ่งท่ีคน Generation Y กังวลมากที่สุดคอื ความล้าสมัย บริษัท

จึงตอ้งเตรียมหัวขอ้ฝึกอบรมเอาไว้ เพื่อเนน้ย้ าให้เพื่อนร่วมงานให้มกีารถ่ายทอดวิชาให้ 

3)  การเข้าถึงตัวผู้บริหารระดับสูงหรือคนท่ีมีอ านาจในการแก้ปัญหาได้ เพราะคน Generation Y ต้องการ

ค าตอบจากคนที่แก้ปัญหาได้จริงและมีความรวดเร็ว 

4)  การให้อ านาจในการท างานคน Generation Y เชื่อว่าความส าเร็จ แบบขั้นบันไดจะน าไปสู่ความส าเร็จท่ี

สูงกว่า และไมแ่คร์ วา่ขั้นบันไดนั้นจะมคีวามสูงขนาดไหน เขาต้องการให้ผู้บริหารองค์การได้เห็นว่า เขาได้ท างานนั้นอย่าง

จริงจังตลอดเวลา ขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท่ีมีอยู่ ต้องให้อ านาจแก่เขาอย่างเต็มท่ี เพื่อท่ีจะให้พวกเขาได้ 

ด าเนนิการท างาน ควบคุมผลงานให้ออกมาตามท่ีองค์การต้องการ พร้อมท่ีจะให้หัวหน้าได้ตรวจสอบ 

5)  การแก้ปัญหาและการปรับตัว ปัญหาของคน Generation Y มักพบในสถานท่ีท างานคือ การปฏิสัมพันธ์

กับคนในองค์การไม่ค่อยด ีไมส่นใจล าดับขั้นหรือการบังคับบัญชา การท างานจะใช ้ความเป็นเพื่อนในการท างาน  

6)  การบริหารตัวเอง ความเชื่อท่ีว่าคน Generation Y ไมเ่คารพผู้อาวุโสกว่า ซึ่งคนพันธ์ุน้ีจะได้รับการเลีย้งดู

มาดี ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อและแม่ ผู้ปกครอง และครู ต่างให้ความชื่นชมและเห็นความส าคัญ ของพวกเขา

มาก คน Generation Y ชอบผนวกสไตล์ของตัวเองเข้าชีวิตการท างานและมักมีปัญหาด้านการบริหารเวลา 

7)  การเป็นผู้น าท่ีเข้มแข็ง ลูกน้อง Generation Y ตอ้งการท างานอยู่ ภายใตห้ัวหน้างานท่ีมีความโปร่งใสและ

บอกวา่เราต้องการอะไรจากเขาบ้าง ความเด็ดขาด เมื่อออกกฎใดๆ มาแล้ว ต้องรักษากฎอย่าง เคร่งครัด ไม่ล าเอียง และ

โฟกัสท่ีวิธีการแก้ปัญหาไมใ่ชท่ี่ตัวปัญหา 

8)  การเปลี่ยนงานบ่อย คน Generation Y มักจะโดนต่อว่าอยู่บ่อยคร้ังว่า เป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ไม่สู้งาน

หนักชอบแตง่านเบาๆ แตห่ารูไ้มว่า่พวกเขาจะลาออกก็ตอ่เมื่อรู้สกึว่า ท างานแลว้ไม่มคีวามสุข หรือท างานหนักมากไปก็ไม่

มอีะไรดขีึน้ 

ธีรนันท์  นันทขว้าง (2551) กล่าวถึงแนวคิดเร่ือง Generation Y ว่า Generation Y เป็นผู้ท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2523-

2537 (ค.ศ.1980-1994) เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดขึ้นมาท่ามกลางความแตกต่างระหว่าง Baby Boomers กับ Generation X โดยท่ี 

Baby Boomers อาจจะเป็นปู่ย่า ตายาย หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวและมี Generation X เป็นบิดามารดา โดยท่ี Baby 

Boomers ในครอบครัวมคีวามตอ้งการให้คนกลุ่ม Generation Y มพีฤติกรรมประพฤติตัวอยู่ในกรอบแต่กลุ่ม Generation X 
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อยากให้คนกลุ่ม Generation Y เป็นตัวของตัวเอง และท้าทายสิ่งท่ีเป็นอยู่เดิม คนกลุ่ม Generation Y จึงมักจะสับสน แต่มี

ความตอ้งการท่ีจะได้รับความส าเร็จในทุกอย่างท่ีตนสนใจอย่างรวดเร็วกว่า Baby Boomers และ Generation X นอกจากนี้ 

Generation Y ยังเป็นคนท่ีมีความใจร้อน ตอ้งการเห็นผลส าเร็จทุกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเองและมี

ความเชื่อว่ามีความพร้อมด้านฐานะทางการเงินท่ีมักจะได้รับการสนับสนุนจาก Generation X ซึ่งมีรายได้ดี โดยคนท่ีเป็น 

Generation Y มีความเชื่อว่าการประสบความส าเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องท างานหนัก ท าให้มีการแต่งงานช้าลง มักจะ

แตง่งานเมื่ออายุ 30 ปีขึน้ไป หากการมีแฟนท าให้เป็นอุปสรรคกับงาน อาจจะมีการตัดสนิใจเลิกกับคู่รักได้ เพื่อเลอืกงาน 

 เสาคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ได้ให้ความหมายของ Generation Y ไว้คือคนท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ.2531-2540 และ

รวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับ Generation Y ท่ีได้ศึกษา ลักษณะบุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและแนวโน้มพฤติกรรมของ

กลุ่ม Generation Y พบว่า มีลักษณะมั่นใจในตัวเองสูง ต้องการรายได้สูง ต้องการความก้าวหน้าเร็ว ไม่ชอบการผูกมัด  

รักอิสระ ไมสู่้งาน สามารถสรุปบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่ม Generation Y ได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของคนกลุ่ม Generation Y  

บุคลิกลักษณะและพฤติกรรม ความหมาย 

1. เป็นตัวของตัวเองสูง มคีวามคิดอ่าน มทัีศนคติ เป้าหมาย รวมถึงการแตง่กาย วิธีพูดจา 

รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเป็นแบบฉบับของตัวเอง 

2. ความอดทนต่ า ความอดทนท้ังร่างกายและจิตใจ เมื่อเกิดความรู้สกึ หิว รอ้น หรือง่วง 

จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน 

3. อยากรู้อยากเห็น หาค าตอบจากสิ่งท่ีสงสัย ด้วยการใชค้ าถาม ท าไม อยูบ่่อยๆ 

4. ท้าทายกฎระเบียบ ไมน่ยิมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกา รวมถึงไมน่ยิมปฏบัิตติาม

วัฒนธรรมประเพณ ีหรอืแนวปฏบัิตเิดิมๆ 

5. ทะเยอทะยาน มเีป้าหมายทางอาชพีชัดเจนและสูงลิ่ว และพบวา่พนักงานกลุ่มนี้มีความ

มุง่มั่น และทุ่มเทเพื่อไปให้ถึง 

6. คุ้นเคยกับเทคโนโลยี มคีวามคุ้นเคยกับอุปกรณเ์ครื่องมือเทคโนโลยี ชอบความทันสมัย 

7. ชอบการเปลี่ยนแปลง มทัีศนคติท่ีดตีอ่การเปลี่ยนแปลง แม้ไม่แน่ใจว่าจะน าไปสู่ส่ิงท่ีดกีว่า  

แตก่็กล้าเส่ียง ชอบมสี่วนร่วมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

ด้วย ชอบความท้าทาย 

8. กระตอืรือร้น คิดไว ท าไว คล่องแคล่ว ตื่นตัวตลอดเวลา 

9. มองโลกในแงด่ีมาก มักคิดในเชงิบวกทุกอย่างเป็นไปได้และจะประสบความส าเร็จ เนื่องจาก

ประสบการณ์การท างานยังน้อย ยังมองโลกเห็นแตเ่พยีงด้านบวกของ

ชวีติ 

10. มคีวามริเร่ิมสร้างสรรค์ มแีนวคิดต่างๆ มากมายอยากแสดงออก มีความคิดท่ีแตกต่าง 

(นอกกรอบ) กล้าคิดกล้าท า 

11. มั่นใจในตนเองสูง ความมั่นใจนีเ้ป็นไปในเชงิ รูส้ึกดกีับตัวเอง 
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12. ไมเ่คารพผู้อาวุโสกว่า เชื่อม่ันในตนเองสูง จนอาจมองได้ว่าไม่ออ่นนอ้มและไมม่สีัมมาคารวะกับ

ผู้ท่ีอาวุโสกวา่ตนเอง 

13. มคีวามจงรักภักดีต่อองคก์รต่ า ให้ความส าคัญกับตัวงานมากกวา่องค์การ มองหางานท่ีพอใจท าให้เกิด

อัตราการลาออกจากงานสูง  

สรุป กลุ่มGeneration Y (Generation Y) คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ. 2523–2533 ซึ่งมีอายุระหว่าง 22-32 ปี 

เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี่เป็นวัยท่ีเพิ่งเร่ิมเข้าสู่วัยท างาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก  

มคีวามเป็นตัวของตัวเองสูง ไมช่อบอยู่ในกรอบและไมช่อบเงื่อนไข คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่งท่ีท ามี

ผลต่อตนเอง และต่อหน่วยงานอย่างไร อีก ท้ังยังมีความสามารถในการท างานท่ีเกี่ยวกับก ารติดต่อสื่อสาร  

และยังสามารถท างานหลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับพนักงาน กลุ่ม Generation Y ข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาก าหนดอายุของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษา โดยท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานท่ีเป็นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่ม 

Generation Y ท่ีเร่ิมท างานกับบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งเกิดในช่วง พ .ศ. 2523-2532 หรือมีอายุ

ระหว่าง 21-32 ปี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รินนา เตชะโสภณมณี  (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน Generation 

Y ธนาคารกสิกรไทยเครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานธนาคารกสิกรไทยท่ี

ท างานในพื้นท่ีเครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 จ านวน 350 ราย โดยใช้ แบบสอบถาม และใช้มาตรวัดแบบ

ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน  5 ระดับความส าคัญ น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ในการท างานในธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 ต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับ

มากโดยมีความพึงพอใจต่อปัจจัยค้ าจุนมากกว่าปัจจัยจูงใจ ส่วนปัจจัยจูงใจเรียงล าดับจากมากไปได้แก่ ความก้าวหน้า 

ด้านความส า เ ร็จ ในการท างาน ด้ านการยอมรับนับถือ ปัจจัยการจู ง ใจ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในระดับ  

ปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิและด้านความรับผิดชอบ ส่วนปัจจัยค้ าจุนท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในระดับมาก

ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังตับบัญชา และเพื่อน

ร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา และปัจจัยค้ าจุน ท่ี

ส่งผลตอ่ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านสภาพการท างาน และด้านเงินเดอืน   

วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ านวน 265 ราย โดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
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(One-Way ANOVA) พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยด้านปัจจัยค้ าจุน และด้านปัจจัยจูงใจ  

อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคลเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความ

รับผิดชอบ และด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง

หนา้ที่การงานอยูใ่นระดับปานกลาง ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค า้จุนพบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้าน

อยู่ในระดับมากโดยด้านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาคือด้านสภาพการท างานและความ

มั่นคง ดา้นนโยบายและการบริหาร ตามล าดับ 

ชุตมินฑน์  ยอดมงคล (2551) ศกึษาเร่ืองปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็น

เตอร์ จ ากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานบริษัท แอดวานซ์ คอน แท็ค เซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวน 339 ราย โดยใช ้

แบบสอบถาม และใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับความส าคัญ น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิต ิ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สถิติการทดสอบที (t-test)  

หาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยใช้สถิติการทดสอบเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้สูตรของ

ฟิชเชอร์ (Fisher’s Least-Singnificant Difference : LSD) พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากอยู่ สองด้านคือ ด้านความสัมพันธภาพกับ 

เพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพการท างาน ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ ปานกลาง คือด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา  

ด้านความมั่นคงความปลอดภัย และด้านการได้รับการยกย่อง ด้านเงินเดอืนและสวัสดกิาร และด้านความก้าวหน้า ซึ่งการ

เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการท างานโดยจ าแนกตามสถานภาพ ของพนักงาน ซึ่งพบว่า พนักงานท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และแผนกท่ีปฏิบัติงานแตกต่างกันมีระดับปัจจัยจูงใจในการท างานไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิตท่ีระดับ.05 ส่วนพนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุแตกต่างกัน มีระดับปัจจัยจู งใจ  

ในการท างานแตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จุไรรัตน์  บุตรสา (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานบริษัท แกล็กโซส มิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 227 ราย  โดยใช ้

แบบสอบถาม และใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จ านวน 5 ระดับความส าคัญ น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) พบว่า 

ด้าน ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นการท างานมีผลต่อการท างานโดยรวมในระดับส าคัญมาก โดยปัจจัยย่อยทุกด้านอยู่ใน

ระดับมากทั้งหมดเรียงจากค่าเฉลี่ย  ดังนี้ ด้านความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการ งาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของ

งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ส่วน ปัจจัยจูงใจท่ีบ ารุงรักษาจิตใจท่ีมีผลต่อการ

ท างานโดยรวมในระดับส าคัญมาก โดย ปัจจัยย่อยทุกด้านอยู่ในระดับมากท้ังหมด เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย ดังนี้  

ด้านค่าตอบแทนและ สวัสดิการ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใตบั้งคับบัญชา ด้านสภาพการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน  
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วิธีการศึกษา 

1.  ขอบเขตการศกึษา          

ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานตามปัจจัยส่วนบุคคล ในระดับ

การศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือนโดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg เป็นขอบเขตหรือตัววัดระดับ 

ความพงึพอใจประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ความรับผิดชอบความก้าวหน้า และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยได้แก่เงินเดือน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ต าแหน่งงานหน้าท่ี ในหน่วยงาน นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน  

ความเป็นอยูส่่วนตัว ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน และวิธีปกครองบังคับบัญชา 

2.  ขั นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท  

ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด มีขั้นตอนท่ีส าคัญดังนี้ 

2.1  รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ได้แก่ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2  สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน Generation Y ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y จ าแนก

ตามระดับการศกึษา ต าแหนง่งานและรายได้ตอ่เดอืน และส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

2.3  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม  

2.4   ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยข้อมูลท่ีแสดงจ านวน  5 ระดับ

ความส าคัญ และ น าปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อ

เดอืนท่ีสามารถท านายความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มGeneration Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 

จ ากัดมาท าการประมวลผลตามการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter  

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

2.5  วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล 

3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  พนักงานท่ีท างานอยู่ในบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด กลุ่ม  

Generation Y ซึ่งเกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2536 หรือมีอายุระหว่าง 21-32 ปี ตามแนวคิดคิดเกี่ยวกับ Generation Y  

ของกานตพ์ชิชา เก่งการช่าง (2556) จ านวน 308 ราย  ซึ่งเป็นการเก็บขอ้มูลจากประชากรท้ังหมด 100% 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามโดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลคือ พนักงานบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัดทุกต าแหน่งงาน  
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ท่ีเกิด ในช่วง พ.ศ.2523–2536 หรือมอีายุระหว่าง 21-32 ปี จ านวน 308 ราย ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 

100%  

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จะใช้ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter  

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%   

เกณฑ์การให้คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ค าถามท่ีใช้วัดความส าคัญของข้อมูลเกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย โดยใช้มาตรวัดตัวแปลแบ่งเป็นช่วงละเท่าๆกัน ตั้งแต่ 1-5 

คะแนน ค่าเฉลี่ยท่ีได้น ามาแปลผล ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ

คะแนน 5 หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความส าคัญมาก ระดับคะแนน 3 

หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมาย ถึง ระดับความส าคัญน้อย และระดับคะแนน 1 หมายถึง 

ระดับความความส าคัญน้อยท่ีสุด 

น าผลคะแนนระดับความส าคัญท่ีได้ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าของ

คะแนนเฉลี่ย แบง่ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 

3.50 – 4.49 จัดอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 จัดอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  

1.50 – 2.49 จัดอยู่ในระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 จัดอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

นอกจากนี้ น าปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ

รายได้ต่อเดือนท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา

อุตสาหกรรม จ ากัดมาท าการประมวลผลตามการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วย

วธีิ Enter ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

6. ผลการศกึษา 

 ผลการศกึษาส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานกลุ่ม Generation Y 

 จากผลการศึกษาพบวา่พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายในจ านวน

ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 50.32 และ 49.68 ตามล าดับ มีอายุระหว่าง 29 – 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.21 มีสถานภาพ

โสด คิดเป็นร้อยละ 60.72 มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.18 มอีายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 69.48 มีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง คิดเป็นร้อยละ 52.92 สังกัดฝ่าย วิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 20.78 และมี

รายได้ตอ่เดอืนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.12 

 ผลการศกึษาส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y 

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด สามารถสรุปผลได้ดัง ตารางที่  2   
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ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ า 

              จุนในการท างาน โดยรวม 

ความพึงพอใจในการ

ท างาน 

ปัจจัยโดยรวม ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย แปลผล (ค่าเฉลี่ย) 
ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จในการ

ท างาน 

3.68 มาก การได้ใชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏบัิตงิาน 

(3.75) 

2. ด้านการได้รับการยอมรับ

นับถือ 

3.39 ปานกลาง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และการได้รับความไวว้างใจ

จากผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานท่ีส าคัญ ๆ เสมอ 

(3.49) 

3. ด้านลักษณะงานที่ปฏบัิติ 3.58 มาก มคีวามรักและภาคภูมใิจในงานท่ีปฏบัิตอิยู่  

(3.73) 

 

ความพึงพอใจในการ

ท างาน 

ปัจจัยโดยรวม ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย แปลผล (ค่าเฉลี่ย) 
ปัจจัยจูงใจ 

4. ด้านความรับผิดชอบ  3.52 มาก การมสี่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด  

(3.64) 

5. ด้านความก้าวหนา้ 3.06 ปานกลาง บริษัทให้การสนับสนุน เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์  

(3.29) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ 3.45 ปานกลาง  

ปัจจัยค  าจุน 

1. ด้านเงินเดอืน 3.17 ปานกลาง สวัสดกิารตา่ง ๆ ท่ีได้รับ เช่น จ านวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล  

เงินสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ)  

ค่าชว่ยเหลอืงานแตง่–งานศพ การประกันชวีติ ค่าตอบแทนการ

เกษยีณอายุ เงนิกู้ยืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม  

 (3.48) 

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชา ใตบั้งคับบัญชา 

และเพื่อนร่วมงาน 

3.39 ปานกลาง มคีวามไวว้างใจเช่ือใจและกล้าท่ีจะปรึกษาผู้บังคับบัญชา  

(3.61) 
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3. ด้านต าแหนง่หนา้ที่ใน

หนว่ยงาน 

3.57 มาก มคีวามพงึพอใจในต าแหนง่งานปัจจุบัน  

(3.60) 

 

4. ด้านนโยบายและการ

บริหาร 

3.52 มาก การก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหนง่งานมคีวามชัดเจน และ

สามารถปฏบัิตงิานได้  

(3.59) 

5. ด้านสภาพการท างาน 3.06 ปานกลาง มกีารเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกันการ

เกิดเพลงิไหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นต้น  

(3.32) 

6. ด้านความเป็นอยูส่่วนตัว 3.40 ปานกลาง สามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน กับชีวิตส่วนตัวไดอ้ย่าง

เหมาะสม  

(3.51) 

 

ความพึงพอใจในการ

ท างาน 

ปัจจัยโดยรวม ปัจจัยย่อย 

ค่าเฉลี่ย แปลผล (ค่าเฉลี่ย) 
ปัจจัยจูงใจ 

7. ด้านความม่ันคงปลอดภัย

ในการท างาน 

3.72 มาก ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดแีละมีความม่ันคง 

(3.78) 

8. ด้านวิธีปกครองบังคับ

บัญชา 

3.45 ปานกลาง ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจในการปฏบัิตงิานของผู้บังคับบัญชา 

(3.56) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน 3.43 ปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยรวม 3.44 ปานกลาง  

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.44) เมื่อพิจารณารายละเอยีดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน พบว่า 

 ปัจจัยจูงใจ 

 จากผลการศึกษาพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ 

โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.45) โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 

3.68) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏบัิต ิ(ค่าเฉลี่ย = 3.58) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ด้านการได้รับ

การยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ด้านความก้าวหนา้ (ค่าเฉลี่ย = 3.06) ตามล าดับ  
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 ปัจจัยค  าจุน  

จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ า

จุน โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43) โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 

(ค่าเฉลี่ย = 3.72) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ด้านนโยบายและการบริหาร 

(ค่าเฉลี่ย = 3.52) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.45) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.40)  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใตบั้งคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 

3.17) และด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.06) ตามล าดับ 

 ผลการศึกษาส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y 

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน  

สรุปผลได้ดังตารางที่  3 – 8 

ตารางที ่3 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการ 

               ท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวา่ปริญญาตร ี

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 

 

3.63 3.69 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 

3.23 3.53 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ด้านลักษณะงานที่ปฏบัิต ิ

 

3.53 3.62 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ด้านความรับผิดชอบ  

 

3.46 3.59 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ด้านความก้าวหน้า 2.98 3.13 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ 3.37 3.51 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ปัจจัยค  าจุน 
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1. ด้านเงินเดอืน 

 

3.09 3.25 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.  ด้ านความสัมพัน ธ์ระหว่ างผู้ บั งคับ บัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

3.39 3.61 3.78 

(ปานกลาง) 

 

(มาก) (มาก) 

3. ด้านต าแหนง่หนา้ที่ในหน่วยงาน 

 

3.51 3.62 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ด้านนโยบายและการบริหาร 

 

3.42 3.64 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

5. ด้านสภาพการท างาน 

 

2.95 3.18 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวา่ปริญญาตร ี

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

6. ด้านความเป็นอยูส่่วนตัว 

 

3.34 3.46 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน 3.63 3.81 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 

8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 3.31 3.58 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน 3.33 3.52 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.35 3.52 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ

ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นไป  

มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน 

ในแต่ละระดับการศกึษาท่ีมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรกพบวา่ 
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พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมกีารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) 

รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.53) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ตามล าดับ  

ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบวา่ พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 

3.33) โดยมคีวามพงึพอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่ง

หนา้ที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.51) และด้านนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.42) ตามล าดับ 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวม

อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.51) โดยมคีวามพงึพอใจสูงสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.69) รองลงมา

ได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.62) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ า

จุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52) โดยม ี

ความพึงพอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) รองลงมาได้แก่ ด้านนโยบายและการ

บริหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.64) และด้านต าแหนง่หนา้ที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ตามล าดับ 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.90) 

รองลงมาได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) และด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.68) 

ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 3.54) โดยมคีวามพงึพอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.86) รองลงมาได้แก่ 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใตบั้งคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน (คา่เฉลี่ย = 3.78) และด้านวิธีปกครองบังคับ

บัญชา (คา่เฉลี่ย = 3.69) ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ  

ด้านความส าเร็จในการท างานสูงท่ีสุด และมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการ

ท างานสูงท่ีสุดเชน่กัน 

เมื่อพจิารณาปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ า

จุน จ าแนกตามระดับการศกึษา แสดงผลได้ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม 

Generation Y        

               ท่ีมีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวา่ปริญญาตร ี

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จใน

การท างาน 

การได้ใชค้วามสามารถ

เฉพาะตัวในการปฏบัิตงิาน 

การตัดสินใจหรอืแกไ้ขปัญหา

ในงานของตนเองให้ส าเร็จ 

การตัดสินใจหรอืแกไ้ขปัญหา

ในงานของตนเองให้ส าเร็จ 

(3.71) (3.78) (4.00) 

2. ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ 

การได้รับการยอมรับจาก

เพื่อนร่วมงาน และการได้รับ

ความไวว้างใจจาก

ผู้บังคับบัญชาในการ

มอบหมายงานท่ีส าคัญ ๆ 

เสมอ 

การได้รับความไวว้างใจจาก

ผู้บังคับบัญชาในการ

มอบหมายงานท่ีส าคัญ ๆ 

เสมอ 

การได้รับการยอมรับจาก

เพื่อนร่วมงาน 

(3.33) (3.65) 

 

 

(3.94) 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวา่ปริญญาตร ี

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

3. ด้านลักษณะงานที่

ปฏบัิติ 

มคีวามรักและภาคภูมใิจใน

งานท่ีปฏบัิตอิยู่  

มโีอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ในการปฏบัิตงิาน  

มโีอกาสแสดงความสามารถ

เต็มท่ีในการปฏบัิตงิาน  

(3.82) (3.68) (3.78) 

4. ด้านความรับผิดชอบ  

 

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบใน

การปฏบัิตงิานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบใน

การปฏบัิตงิานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบใน

การปฏบัิตงิานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

(3.55) 

 

(3.72) 

 

(3.89) 
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5. ด้านความก้าวหนา้ บริษัทให้การสนับสนุน เขา้รับ

การฝึกอบรม สัมมนา ดงูาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์  

บริษัทให้การสนับสนุน เขา้รับ

การฝึกอบรม สัมมนา ดงูาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์  

บริษัทให้การสนับสนุน เขา้รับ

การฝึกอบรม สัมมนา ดงูาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์  

(3.08) (3.47) (3.67) 

ปัจจัยค  าจุน 

1. ด้านเงินเดอืน 

 

สวัสดกิารตา่ง ๆ ท่ีได้รับ เช่น 

จ านวนวันลา คา่

รักษาพยาบาล เงินสะสม

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่าเข้า

กะ (เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ) ค่า

ชว่ยเหลอืงานแตง่–งานศพ 

การประกันชวีติ ค่าตอบแทน

การเกษยีณอายุ เงนิกู้ยืมจาก

สหกรณ์ มีความเหมาะสม  

สวัสดกิารตา่ง ๆ ท่ีได้รับ เช่น 

จ านวนวันลา คา่รักษา 

พยาบาล เงินสะสมกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ ค่าเข้ากะ 

(เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ) ค่าช่วย 

เหลอืงานแตง่–งานศพ การ

ประกันชวีติ ค่าตอบแทนการ

เกษยีณอายุ เงนิกู้ยืมจาก

สหกรณ์ มีความเหมาะสม  

นโยบายการจ่ายโบนัส มี

ความเหมาะสม  

(3.42) (3.56) (3.44) 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

ระดับการศกึษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวา่ปริญญาตร ี

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

2. ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

เพื่อนร่วมงาน 

มคีวามไวว้างใจเช่ือใจและ

กล้าท่ีจะปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา/มคีวาม

ไวว้างใจเช่ือใจและกล้าท่ีจะ

ปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน/

ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ี

ดีในการท างาน และแสดง

พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม  

ผู้บังคับบัญชาให้การสนับ 

สนุน และให้ความช่วยเหลือ

เพื่อให้ท่านท างานได้ส าเร็จ/มี

ความไว้วางใจ เชื่อใจ และ

กล้าท่ีจะปรึกษาผู้บังคับ 

บัญชา/เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้ 

-บั ง คั บ บัญช า  เ ค า รพ ใ น

ความคิดและความรู้สกึต่อกัน/

เพื่อนร่วมงาน/ใต้บังคับบัญชา

มีการท างานเป็นทีม และให้

ความชว่ยเหลอืซึ่งกันและกัน  

(3.52) (3.69) (3.89) 
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3. ด้านต าแหนง่หนา้ที่

ในหน่วยงาน 

มคีวามพงึพอใจในต าแหนง่

งานปัจจุบัน  

 

(3.59) 

มคีวามพงึพอใจสูงที่สุดใน

เร่ืองได้รับความส าคัญใน

ต าแหนง่หนา้ที่ท่ีได้รับ

มอบหมาย (3.63) 

ต าแหนง่งานท่ีปฏบัิตใิน

ปัจจุบัน เป็นต าแหนง่ท่ีมี

เกียรต ิและได้รับการยอมรับ

(3.72) 

4. ด้านนโยบายและ

การบริหาร 

การก าหนดหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบในต าแหนง่งานมี

ความชัดเจน และสามารถ

ปฏบัิตงิานได้  

การก าหนดหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบในต าแหนง่งานมี

ความชัดเจน และสามารถ

ปฏบัิตงิานได้  

การก าหนดนโยบายและชี้แจงให้

ทราบอย่างทั่วถึง โดยใชก้ารจัดการ

สารสนเทศ /บริษัทมุ่ ง เน้นการ

ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย มีการพัฒนา

อย่างต่ อ เนื่ อ ง  และการบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ /การก าหนด

หน้าที่ ความรับผิดชอบในต าแหน่ง

งานมีความชัดเจน และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ /บริษัทมีกฎระเบียบ

ข้อบังคับในการท างานที่เหมาะสม 

(3.53) (3.68) (3.50) 

5. ด้านสภาพการ

ท างาน 

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 

การป้องกันการเกิดเพลงิไหม ้

การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นต้น  

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 

การป้องกันการเกิดเพลงิไหม ้

การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นต้น  

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 

การป้องกันการเกิดเพลงิไหม ้

การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นต้น  

(3.29) (3.36) (3.28) 

6. ด้านความเป็นอยู่

ส่วนตัว 

ผลตอบแทนจากการท างาน

กับบริษัท ช่วยให้ชีวิตความ

เป็นอยูด่ีขึ้น  

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน กับชีวิต

ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม  

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน กับชีวิต

ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม  

(3.36) (3.65) (3.83) 

7. ด้านความม่ันคง

ปลอดภัยในการ

ท างาน 

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดแีละ

มคีวามมั่นคง  

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดแีละ

มคีวามมั่นคง  

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดแีละ

มคีวามมั่นคง  

(3.68) (3.89) (3.89) 

8. ด้านวิธีปกครอง

บังคับบัญชา 

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจใน

การปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจใน

การปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจใน

การปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

(3.43) (3.68) (3.83) 
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จากตารางท่ี 4 พบวา่ ปัจจัยยอ่ยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยจ าแนกตามระดับ

การศกึษา พบวา่  

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้าน

ความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใชค้วามสามารถเฉพาะตัวในการปฏบัิตงิานสูงท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้านความ

มั่นคงปลอดภัยในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความมั่นคงสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้าน

ความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใชค้วามสามารถเฉพาะตัวในการปฏบัิตงิานสูงท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.00 

ตารางที ่5 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการ    

    ท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหนง่งาน 

ความพึงพอใจในการท างาน 

ต าแหน่งงาน 

เจ้าหน้าที่/ชา่ง หัวหนา้กลุ่ม 
ผู้ช่วยหัวหนา้

แผนก 
ผู้จัดการแผนก 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 

 

3.57 3.78 3.61 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 

3.24 3.39 3.24 3.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ด้านลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิ

 

3.46 3.61 3.54 3.77 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ด้านความรับผิดชอบ  

 

3.40 3.53 3.46 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. ด้านความก้าวหน้า 2.83 3.33 2.90 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ 3.30 3.53 3.35 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
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ปัจจัยค  าจุน 

1. ด้านเงินเดอืน 

 

3.01 3.31 3.15 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2 .  ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

เพื่อนร่วมงาน 

3.39 3.47 3.31 3.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ด้านต าแหนง่หนา้ที่ในหน่วยงาน 

 

3.39 3.79 3.48 3.81 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4. ด้านนโยบายและการบริหาร 

 

3.35 3.77 3.57 3.71 

(ปานกลาง) 

 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ความพึงพอใจในการท างาน 

ต าแหน่งงาน 

เจ้าหน้าที่/ชา่ง หัวหนา้กลุ่ม 
ผู้ช่วยหัวหนา้

แผนก 
ผู้จัดการแผนก 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

5. ด้านสภาพการท างาน 

 

2.97 3.08 3.03 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ด้านความเป็นอยูส่่วนตัว 

 

3.30 3.58 3.28 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการ

ท างาน 

3.57 4.02 3.33 3.96 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 3.30 3.38 3.22 3.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน 3.28 3.55 3.30 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
3.29 3.54 3.32 3.67 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก  

มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม  
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และผู้จัดการแผนก มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ  

และปัจจัยค้ าจุนในแตล่ะต าแหนง่งานท่ีมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรกพบวา่ 

 พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหนง่ระดับเจ้าหนา้ท่ี/ชา่ง มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.30) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) 

รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ตามล าดับ  

ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 

3.28) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) รองลงมาได้แก่  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน และด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน 

(ค่าเฉลี่ย = 3.39) ตามล าดับ 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหนง่ระดับหัวหนา้กลุ่ม มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.53) โดยมีความพงึพอใจสูงสุดใน ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) รองลงมาได้แก่ 

ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.61) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.53) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน 

พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.55) โดยมี 

ความพึงพอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 4.02) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน

หนว่ยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.79) และด้านนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.77) ตามล าดับ 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.35) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 

3.61) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏบัิต ิ(ค่าเฉลี่ย = 3.54) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ตามล าดับ 

ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 

3.30) โดยมคีวามพึงพอใจสูงสุดในด้านนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.57) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน

หนว่ยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.48) และด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.33) ตามล าดับ 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหนง่ระดับผู้จัดการแผนก มีความพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองลงมา

ได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิ(ค่าเฉลี่ย = 3.77) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน 

พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65) โดยมี 

ความพึงพอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.96) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน

หนว่ยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใตบั้งคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 

3.78) ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ทุกอาชีพมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ  

ด้านความส าเร็จในการท างานสูงท่ีสุด และพนักงานกลุ่ม Generation Y เกือบทุกอาชพีมคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัย

ค้ าจุน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานสูงท่ีสุด ยกเว้นพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้า

แผนก มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหารสูงท่ีสุด 
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เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัย 

ค้ าจุน จ าแนกตามต าแหนง่งาน แสดงผลได้ดังตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6 แสดงปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y 

              ท่ีมีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหนง่งาน 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

ต าแหน่งงาน 

เจ้าหน้าที่/ชา่ง หัวหนา้กลุ่ม ผู้ช่วยหัวหนา้แผนก ผู้จัดการแผนก 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จ

ในการท างาน 

 

การได้ใชค้วามสามารถ

เฉพาะตัวในการปฏบัิตงิาน  

การได้ใชค้วามสามารถ

เฉพาะตัวในการ

ปฏบัิตงิาน  

การได้ใชค้วามรู้ในการ

ปฏบัิตงิานและการได้ใช้

ความสามารถเฉพาะตัว

ในการปฏบัิตงิาน  

การตัดสินใจหรอืแกไ้ข

ปัญหาในงานของตนเอง

ให้ส าเร็จ  

(ค่าเฉลี่ย 3.63) (ค่าเฉลี่ย 3.94) (ค่าเฉลี่ย 3.83) (ค่าเฉลี่ย3.95) 

2. ด้านการได้รับ

การยอมรับนับถือ 

 

มโีอกาสแสดง

ความสามารถเต็ม  

ท่ีในการปฏบัิตงิาน  

มโีอกาสใชค้วาม  

คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

ปฏบัิตงิาน  

มโีอกาสใชค้วาม  

คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

ปฏบัิตงิาน  

มโีอกาสแสดง

ความสามารถเต็ม  

ท่ีในกาปฏบัิตงิาน  

(ค่าเฉลี่ย 3.35) (ค่าเฉลี่ย 3.53) (ค่าเฉลี่ย 3.44) (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

3. ด้านลักษณะ

งานท่ีปฏบัิติ 

 

มคีวามรักและภาคภูมใิจ

ในงานท่ีปฏบัิตอิยู่  

มคีวามรักและภาคภูมใิจ

ในงานท่ีปฏบัิตอิยู่  

มโีอกาสแสดง

ความสามารถเต็มท่ี 

ในการปฏบัิตงิาน  

มโีอกาสใชค้วาม  

คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการปฏบัิตงิาน  

(ค่าเฉลี่ย 3.71) (ค่าเฉลี่ย 3.97) (ค่าเฉลี่ย 3.67) (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

4. ด้านความ

รับผิดชอบ  

 

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบ

ในการปฏบัิตงิานให้เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบ

ในการปฏบัิตงิานให้เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบ

ในการก าหนดแผนงาน

และแนวทางการ

ปฏบัิตงิาน  

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบ

ในการปฏบัิตงิานให้เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

(ค่าเฉลี่ย 3.48) (ค่าเฉลี่ย 3.75) (ค่าเฉลี่ย 3.50) (ค่าเฉลี่ย 3.93) 

5. ด้าน

ความก้าวหนา้ 

บริษัทให้การสนับสนุน เขา้

รับการฝึกอบรม สัมมนา 

ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

บริษัทให้การสนับสนุน 

เข้ารับการฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน

บริษัทให้การสนับสนุน 

เข้ารับการฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน

บริษัทให้การสนับสนุน 

เข้ารับการฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
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และประสบการณ์  ความรู้และประสบการณ์  ความรู้และประสบการณ์  ความรู้และประสบการณ์  

(ค่าเฉลี่ย 2.90) (ค่าเฉลี่ย 3.50) (ค่าเฉลี่ย 3.17) (ค่าเฉลี่ย 3.89) 

 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

ต าแหน่งงาน 

เจ้าหน้าที่/ชา่ง หัวหนา้กลุ่ม ผู้ช่วยหัวหนา้แผนก ผู้จัดการแผนก 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยค  าจุน 

1. ด้านเงินเดอืน 

 

สวัสดกิารตา่งๆ ที่ได้รับ 

เชน่ จ านวนวันลา ค่า

รักษาพยาบาล เงินสะสม

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ค่าเข้ากะ (เฉพาะผู้ท่ีมี

สิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลอืงาน

แตง่–งานศพ การประกัน

ชวีติ ค่าตอบแทนการ

เกษยีณอายุ เงนิกู้ยืม

จากสหกรณ ์มีความ

เหมาะสม  

สวัสดกิารตา่งๆ ที่ได้รับ 

เชน่ จ านวนวันลา ค่า

รักษาพยาบาล เงิน

สะสมกองทุนส ารอง

เลีย้งชีพ ค่าเข้ากะ 

(เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ) ค่า

ชว่ยเหลอืงานแตง่–งาน

ศพ การประกันชวีติ 

ค่าตอบแทนการ

เกษยีณอายุ เงนิกู้ยืม

จากสหกรณ ์มีความ

เหมาะสม  

สวัสดกิารตา่งๆ ที่ได้รับ 

เชน่ จ านวนวันลา ค่า

รักษาพยาบาล เงิน

สะสมกองทุนส ารอง

เลีย้งชีพ ค่าเข้ากะ 

(เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ) ค่า

ชว่ยเหลอืงานแตง่–งาน

ศพ การประกันชวีติ 

ค่าตอบแทนการ

เกษยีณอายุ เงนิกู้ยืม

จากสหกรณ ์มีความ

เหมาะสม  

สวัสดกิารตา่งๆ ที่ได้รับ 

เชน่ จ านวนวันลา ค่า

รักษาพยาบาล เงิน

สะสมกองทุนส ารอง

เลีย้งชีพ ค่าเข้ากะ 

(เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ) ค่า

ชว่ยเหลอืงานแตง่–งาน

ศพ การประกันชวีติ 

ค่าตอบแทนการ

เกษยีณอายุ เงนิกู้ยืม

จากสหกรณ ์มีความ

เหมาะสม  

(ค่าเฉลี่ย = 3.38) (ค่าเฉลี่ย = 3.36) (ค่าเฉลี่ย = 3.39) (ค่าเฉลี่ย = 3.60) 

2. ด้าน

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และเพื่อนร่วมงาน 

มคีวามไวว้างใจ เช่ือใจ 

และกล้าท่ีจะปรึกษาเพ่ือน

ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ผู้บังคับบัญชาให้การ

สนับสนุน และให้ความ

ชว่ยเหลอืเพื่อให้ท่าน

ท างานได้ส าเร็จ  

ผู้บังคับบัญชามกีารสื่อ

ความถึงเป้าหมาย และ

ทิศทางในการท างานเพ่ือ

บรรลุเป้าหมาย  

มคีวามไวว้างใจเช่ือใจและ

กล้าท่ีจะปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา  

(ค่าเฉลี่ย 3.53) (ค่าเฉลี่ย 3.72) (ค่าเฉลี่ย 3.44) (ค่าเฉลี่ย 3.86) 

3. ด้านต าแหนง่

หนา้ที่ในหน่วยงาน 

 

มคีวามพงึพอใจใน

ต าแหนง่งานปัจจุบัน  

มคีวามพงึพอใจใน

ต าแหนง่งานปัจจุบัน  

มคีวามพงึพอใจใน

ต าแหนง่งานปัจจุบัน  

ต าแหนง่งานท่ีปฏบัิตใิน

ปัจจุบัน เป็นต าแหนง่ท่ีมี

เกียรต ิและได้รับการ

ยอมรับ  

(ค่าเฉลี่ย 3.47) (ค่าเฉลี่ย 3.91) (ค่าเฉลี่ย 3.61) (ค่าเฉลี่ย 3.89) 
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ความพึงพอใจใน

การท างาน 

ต าแหน่งงาน 

เจ้าหน้าที่/ชา่ง หัวหนา้กลุ่ม ผู้ช่วยหัวหนา้แผนก ผู้จัดการแผนก 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

4. ด้านนโยบาย

และการบริหาร 

 

การก าหนดหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบในต าแหนง่งาน

มคีวามชัดเจน และ

สามารถปฏบัิตงิานได ้ 

การก าหนดหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบในต าแหนง่งาน

มคีวามชัดเจน และ

สามารถปฏบัิตงิานได ้ 

บริษัทมกีฎระเบียบ

ข้อบังคับในการท างานที่

เหมาะสม  

การก าหนดนโยบายและ

ชี้แจงให้ทราบอยา่งทั่วถึง 

โดยใชก้ารจัดการ

สารสนเทศ  

(ค่าเฉลี่ย 3.45) (ค่าเฉลี่ย 3.91) (ค่าเฉลี่ย 3.67) (ค่าเฉลี่ย 3.77) 

5. ด้านสภาพการ

ท างาน 

 

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 

เชน่ การป้องกันการเกิด

เพลงิใหม ้การตอบสนอง

สภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็น

ต้น  

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 

เชน่ การป้องกันการเกิด

เพลงิใหม ้การตอบสนอง

สภาวะสารเคมีร่ัวไหล 

เป็นต้น  

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 

เชน่ การป้องกันการเกิด

เพลงิใหม ้การตอบสนอง

สภาวะสารเคมีร่ัวไหล 

เป็นต้น  

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 

เชน่ การป้องกันการเกิด

เพลงิใหม ้การตอบสนอง

สภาวะสารเคมีร่ัวไหล 

เป็นต้น  

(ค่าเฉลี่ย 3.27) (ค่าเฉลี่ย 3.53) (ค่าเฉลี่ย 3.22) (ค่าเฉลี่ย 3.35) 

6. ด้านความ

เป็นอยูส่่วนตัว 

 

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน  

กับชีวิตส่วนตัวได้อย่าง

เหมาะสม  

ผลตอบแทนจากการ

ท างานกับบริษัท ช่วยให้

ชวีติความเป็นอยูด่ีขึ้น  

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน กับ

ชวีติสว่นตัวได้อย่าง

เหมาะสม /ผลตอบแทน

จากการท างานกับบริษัท 

ชว่ยให้ชีวิตความเป็นอยูด่ี

ขึน้ ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเท่ากัน  

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน กับ

ชวีติสว่นตัวได้อย่าง

เหมาะสม  

(ค่าเฉลี่ย 3.37) (ค่าเฉลี่ย 3.69) (ค่าเฉลี่ย 3.33) (ค่าเฉลี่ย 3.76) 

7. ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยในการ

ท างาน 

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดี

และมีความม่ันคง  

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์

ดีและมีความม่ันคง  

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์

ดีและมีความม่ันคง  

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มภีาพลักษณ์ท่ี

ดีและมีความม่ันคง  

(ค่าเฉลี่ย 3.64) (ค่าเฉลี่ย 4.06) (ค่าเฉลี่ย = 3.39) (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

ต าแหน่งงาน 

เจ้าหน้าที่/ชา่ง หัวหนา้กลุ่ม ผู้ช่วยหัวหนา้แผนก ผู้จัดการแผนก 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 
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8. ด้านวิธีปกครอง

บังคับบัญชา 

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจ

ในการปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

การสั่งงาน มอบหมาย

งานมคีวามชัดเจน และ

ยุติธรรม /ให้ความเชื่อถอื 

ไวว้างใจในการปฏบัิตงิาน

ของผู้บังคับบัญชา  

ผู้บังคับบัญชารับฟัง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ /

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจ

ในการปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจ

ในการปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

(ค่าเฉลี่ย = 3.44) (ค่าเฉลี่ย 3.44) (ค่าเฉลี่ย 3.28) (ค่าเฉลี่ย 3.87) 

 

จากตารางท่ี 6  พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยจ าแนกตาม

ต าแหนง่งาน พบวา่  

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหนง่ระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้านลักษณะ

งานท่ีปฏบัิตใินเร่ืองมคีวามรักและภาคภูมใิจในงานท่ีปฏบัิตอิยู่สูงท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหนง่ระดับหัวหนา้กลุ่ม มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยดา้นความมั่นคง

ปลอดภัยในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความมั่นคงสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.06 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้าน

ความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใชค้วามรู้ในการปฏบัิตงิาน และการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน

สูงท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหนง่ระดับผู้จัดการแผนก มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้านความ

มั่นคงปลอดภัยในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความมั่นคงสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.00 

ตารางที ่7 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการ 

     ท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดอืน 

ความพึงพอใจในการท างาน รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่าหรือเทา่กับ 

15,000 บาท 

15,001-25,000 

บาท 

สูงกวา่15,001-

25,000 บาท 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 

 

3.59 3.79 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 

3.26 3.57 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ด้านลักษณะงานที่ปฏบัิต ิ

 

3.49 3.70 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ด้านความรับผิดชอบ  

 

3.42 3.66 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ด้านความก้าวหน้า 2.94 3.21 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ 3.34 3.59 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ปัจจัยค  าจุน 

1. ด้านเงินเดอืน 

 

3.08 3.28 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.  ด้ านความสัมพัน ธ์ระหว่ างผู้ บั งคับ บัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

3.40 3.67 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ด้านต าแหนง่หนา้ที่ในหน่วยงาน 

 

3.47 3.69 3.82 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ด้านนโยบายและการบริหาร 

 

3.45 3.62 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ด้านสภาพการท างาน 

 

3.00 3.12 3.27 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ความพึงพอใจในการท างาน รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่าหรือเทา่กับ 

15,000 บาท 

15,001-25,000 

บาท 

สูงกวา่15,001-

25,000 บาท 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

6. ด้านความเป็นอยูส่่วนตัว 

 

3.35 3.46 3.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

7. ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน 3.62 3.86 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 3.33 3.60 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน 3.34 3.54 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.34 3.56 3.62 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  

มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001-

25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความพงึพอใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด

เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในแต่ละรายได้ตอ่เดอืนท่ีมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรกพบวา่ 

 พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อ

ปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน 

(ค่าเฉลี่ย = 3.59) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.49) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 

3.42) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.62) 

รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.47) และด้านนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉลี่ย = 3.45) 

ตามล าดับ 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.59) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.79) 

รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏบัิต ิ(ค่าเฉลี่ย = 3.70) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามล าดับ ส่วน

ปัจจัยค้ าจุน พบวา่ พนักงานมคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจนุ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) โดยมี

ความพงึพอใจสูงที่สุดในด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.86) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน

หนว่ยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.69) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใตบั้งคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 

3.67) ตามล าดับ 

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63) โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.88) 

รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิและด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.70) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

(ค่าเฉลี่ย = 3.60) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบวา่ พนักงานมคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.60) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 

3.93) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.82) และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 

3.69) ตามล าดับ 
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นอกจากนี้ ยังพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ทุกรายได้ต่อเดือนมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ  

ด้านความส าเร็จในการท างานสูงท่ีสุด และพนักงานกลุ่ม Generation Y ทุกรายได้ต่อเดือนมีความพึงพอใจในการท างานต่อ

ปัจจัยค้ าจุน ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างานสูงท่ีสุดเชน่กัน 

เมื่อพจิารณาปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ า

จุน จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืน แสดงผลได้ดังตารางท่ี 8 

ตารางที ่8 แสดงปัจจัยยอ่ยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y 

               ท่ีมีต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดอืน 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่าหรือเทา่กับ 

15,000 บาท 

15,001-25,000 บาท สูงกวา่15,001-25,000 บาท 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จใน

การท างาน 

การได้ใชค้วามรู้ในการ

ปฏบัิตงิาน /การได้ใช้

ความสามารถเฉพาะตัวใน

การปฏบัิตงิาน  

การตัดสินใจหรอืแกไ้ข

ปัญหาในงานของตนเองให้

ส าเร็จ  

การได้ใชค้วามสามารถเฉพาะตวั

ในการปฏบัิตงิาน  

(ค่าเฉลี่ย = 3.65) (ค่าเฉลี่ย = 3.91) 

 

 

(ค่าเฉลี่ย = 3.95) 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่าหรือเทา่กับ 

15,000 บาท 

15,001-25,000 บาท สูงกวา่15,001-25,000 บาท 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

2. ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ 

การได้รับการยอมรับจาก

เพื่อนร่วมงาน  

การได้รับความไวว้างใจจาก

ผู้บังคับบัญชาในการ

มอบหมายงานท่ีส าคัญๆ 

เสมอ  

การได้รับความไวว้างใจจาก

ผู้บังคับบัญชาในการมอบหมาย

งานท่ีส าคัญๆ เสมอ  

(ค่าเฉลี่ย = 3.37) (ค่าเฉลี่ย = 3.69) (ค่าเฉลี่ย = 3.75) 
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3. ด้านลักษณะงานที่

ปฏบัิติ 

มคีวามรักและภาคภูมใิจใน

งานท่ีปฏบัิตอิยู่  

มโีอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ในการปฏบัิตงิาน  

มโีอกาสแสดงความสามารถ

เต็มท่ีในการปฏบัิตงิาน  

(ค่าเฉลี่ย = 3.74) (ค่าเฉลี่ย = 3.78) (ค่าเฉลี่ย = 3.95) 

4. ด้านความ

รับผิดชอบ  

 

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบใน

การปฏบัิตงิานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบใน

การปฏบัิตงิานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมสี่วนร่วมรับผิดชอบในการ

ปฏบัิตงิานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

(ค่าเฉลี่ย = 3.53) (ค่าเฉลี่ย = 3.81) (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 

5. ด้านความก้าวหนา้ บริษัทให้การสนับสนุน เขา้

รับการฝึกอบรม สัมมนา  

ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์  

บริษัทให้การสนับสนุน เขา้

รับการฝึกอบรม สัมมนา  

ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์  

บริษัทให้การสนับสนุน เขา้รับ

การฝึกอบรม สัมมนา ดงูานเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

 

(ค่าเฉลี่ย = 3.03) 

(ค่าเฉลี่ย = 3.64) 

 (ค่าเฉลี่ย = 3.65) 

ปัจจัยค  าจุน 

1. ด้านเงินเดอืน 

 

สวัสดกิารตา่งๆ ที่ได้รับ เช่น 

จ านวนวันลา คา่

รักษาพยาบาล เงินสะสม

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่า

เข้ากะ (เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ) ค่า

ชว่ยเหลอืงานแตง่–งานศพ 

การประกันชวีติ าตอบแทน

การเกษยีณอายุ เงนิกู้ยืม

จากสหกรณ ์มีความ

เหมาะสม  

สวัสดกิารตา่งๆ ที่ได้รับ เช่น 

จ านวนวันลา คา่

รักษาพยาบาล เงินสะสม

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  

ค่าเข้ากะ (เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ) 

ค่าชว่ยเหลอืงานแตง่–งาน

ศพ การประกันชวีติ าตอบ

แทนการเกษยีณอายุ เงนิ

กู้ยมืจากสหกรณ ์มีความ

เหมาะสม  

สวัสดกิารตา่งๆ ที่ได้รับ เช่น 

จ านวนวันลา คา่รักษาพยาบาล 

เงินสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ค่าเข้ากะ (เฉพาะผู้ท่ีมีสทิธ์ิ)  

ค่าชว่ยเหลอืงานแตง่–งานศพ 

การประกันชวีติ ค่าตอบแทนการ

เกษยีณอายุ เงนิกู้ยืมจาก

สหกรณ์ มีความเหมาะสม  

(ค่าเฉลี่ย = 3.45) (ค่าเฉลี่ย = 3.49) (ค่าเฉลี่ย = 3.65) 

2. ด้าน

ความสัมพันธ์

ระหว่างบังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และเพื่อนร่วมงาน 

มคีวามไวว้างใจเช่ือใจและ

กล้าท่ีจะปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา  

มคีวามไวว้างใจเช่ือใจและ

กล้าท่ีจะปรึกษา บังคับ

บัญชา /ผู้บังคับบัญชาเป็น

แบบอย่างท่ีดใีนการท างาน 

และแสดงพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม  

มคีวามไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้

ท่ีจะปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน/

ผู้ใต้บังคับบัญชา  

(ค่าเฉลี่ย = 3.53) (ค่าเฉลี่ย = 3.76) (ค่าเฉลี่ย = 3.80) 
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3. ด้านต าแหนง่

หนา้ที่ในหน่วยงาน 

มคีวามพงึพอใจในต าแหนง่

งานปัจจุบัน  

ต าแหนง่งานท่ีปฏบัิตใิน

ปัจจุบัน เป็นต าแหนง่ท่ีมี

เกียรต ิและได้รับการ

ยอมรับ  

ต าแหนง่งานท่ีปฏบัิตใินปัจจุบัน 

เป็นต าแหนง่ท่ีมีเกียรต ิและได้รับ

การยอมรับ  

(ค่าเฉลี่ย = 3.57) (ค่าเฉลี่ย = 3.72) (ค่าเฉลี่ย = 3.95) 

4. ด้านนโยบายและ

การบริหาร 

การก าหนดหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบในต าแหนง่งานมี

ความชัดเจน และสามารถ

ปฏบัิตงิานได้  

การก าหนดหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบในต าแหนง่งานมี

ความชัดเจน และสามารถ

ปฏบัิตงิานได้  

บริษัทมกีฎระเบียบข้อบังคับใน

การท างานที่เหมาะสม  

(ค่าเฉลี่ย = 3.55) (ค่าเฉลี่ย = 3.65) (ค่าเฉลี่ย = 3.70) 

5. ด้านสภาพการ

ท างาน 

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 

เชน่ การป้องกันการเกิด

เพลงิไหม ้การตอบสนอง

สภาวะสารเคมีร่ัวไหล 

เป็นต้น  

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อ

ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 

เชน่ การป้องกันการเกิด

เพลงิไหม ้การตอบสนอง

สภาวะสารเคมีร่ัวไหล  

เป็นต้น  

มกีารเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนอง

สภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกัน

การเกิดเพลงิไหม ้การตอบสนอง

สภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นต้น  

(ค่าเฉลี่ย = 3.32) (ค่าเฉลี่ย = 3.27) (ค่าเฉลี่ย = 3.55) 

6. ด้านความเป็นอยู่

ส่วนตัว 

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างานกับชีวิต

ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม  

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน กับชีวิต

ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม  

สามารถสร้างความสมดุล

ระหว่างการท างาน กับชีวิต

ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม  

(ค่าเฉลี่ย = 3.42) (ค่าเฉลี่ย = 3.61) (ค่าเฉลี่ย = 3.70) 

ความพึงพอใจใน

การท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่าหรือเทา่กับ 

15,000 บาท 

15,001-25,000 บาท สูงกวา่15,001-25,000 บาท 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

ปัจจัยย่อย 

(ค่าเฉลี่ย) 

7. ด้านความม่ันคง

ปลอดภัยในการ

ท างาน 

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดี

และมีความม่ันคง  

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมี

ชื่อเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดี

และมีความม่ันคง  

ท างานอยู่ในองคก์รท่ีมีช่ือเสียง  

มภีาพลักษณ์ท่ีดแีละมีความ

มั่นคง  

(ค่าเฉลี่ย = 3.68) (ค่าเฉลี่ย = 3.91) (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 
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8. ด้านวิธีปกครอง

บังคับบัญชา 

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจใน

การปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

ให้ความเชื่อถอื ไวว้างใจใน

การปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา  

ผู้บังคับบัญชารับฟังขอ้คดิเห็น/

ข้อเสนอแนะ /ให้ความเชื่อถอื 

ไวว้างใจในการปฏบัิตงิานของ

ผู้บังคับบัญชา /มีความยุตธิรรม

ในการพิจารณาผลงาน  

(ค่าเฉลี่ย = 3.45) (ค่าเฉลี่ย = 3.71) (ค่าเฉลี่ย = 3.75) 

 

จากตารางท่ี 8  พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีส าคัญสูงท่ีสุดเป็นอันดับแรกของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยจ าแนกตาม

รายได้ต่อเดอืน พบวา่  

พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดอืนต่ ากวา่หรือเท่ากับ 15,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัย

ย่อยด้านความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.65 

 พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดอืน 15,001-25,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้าน

ความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91และมี

ความพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นความมั่นคงปลอดภัยในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ท่ี

ดีและมีความม่ันคงสูงท่ีสุดเชน่กัน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

 พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีรายได้ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความมั่นคงสูงท่ีสุด 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

 

ผลการศึกษาส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ

รายได้ต่อเดือนที่สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสิน

พัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 

 จากผลการศึกษาพบวา่ ตัวแปรอสิระที่สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มGeneration 

Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร โดยมีความส าคัญ

ตามล าดับคือ ต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง (X3_1)    (-0.513) และต าแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (-0.191) โดยปัจจัย

ดังกล่าว สามารถร่วมกันท านายความแปรปรวนต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท 

ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ร้อยละ 15.20 ที่เหลอือีกร้อยละ 84.80 เกิดจากอทิธิพลของปัจจัยอ่ืน ๆ 

 ดังนั้น ตัวแปรต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง (X3_1) และต าแหน่งระดับผู้ช่วยหัวหน้าแผนก จึงเป็นตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มGeneration Y บริษัท ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 

แตม่คีวามสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม หรือมคีวามสัมพันธ์ในเชงิลบ  
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 ส่วนตัวแปรเพศ (X1) ระดับการศึกษา (X2) ต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม (X3_2) และรายได้ต่อเดือน (X4) ไม่สามารถ

ท านายความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มGeneration Y บริษัท ไทยรวมสนิพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 

 

ผลการศึกษาส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม

Generation Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด 

จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด จ านวน 35 

คน มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งผู้ศึกษาได้แยกข้อเสนอแนะตามปัจจัยจูงใจ และปัจจัย

ค้ าจุน ดังนี้ 

ด้านความรับผิดชอบพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองมีเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้นแต่พนักงาน

ชา่งมีน้อยและต้องรับผิดชอบงานสว่นท่ีไม่ใชห่นา้ที่ของตนเอง 

ด้านความก้าวหน้าพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองเพิ่มการจัดอบรมฝึกทักษะและ 

การทดสอบทักษะการท างานของช่าง เพ่ือพัฒนาฝีมอืตามสาขา และเพิ่มแหล่งความรู้ เช่น Internet ห้องสมุด เพื่อค้นคว้า

หาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยใีหม่ๆ  อุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ๆ มาปรับใช้ในการท างานและแก้ไขปัญหางานและพัฒนาให้ดีขึ้น 

และ เพิ่มหน่วยงานส่วนกลางในการประเมินผลการท างาน  

ด้านเงินเดือนพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองเพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับเบ้ียขยันระดับ 

รายเดอืนท่ีเป็นหัวหนา้งานซึ่งปัจจุบันไม่ม ีหรอื เพิ่มเงินเดอืนอกีเล็กน้อย เพื่อให้พอกับรายจ่ายประจ าวัน และจัดสวัสดิการ

โครงการหยุดเสาร์เว้นเสาร์ให้เหมือนๆกันทุกแผนก และไม่ควรหักวันลาพักร้อนของพนักงานเมื่อโรงงานมีเหตุจ าเป็นท่ี

จะตอ้งหยุดงาน ซึ่งเท่ากับเป็นการตัดสทิธิประโยชนใ์นเร่ืองของสวัสดกิารพนักงาน  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y 

ได้ให้ขอ้เสนอแนะในเร่ือง ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาดูแลและใจใส่พนักงานในส่วนงานของตนให้มากกว่าเดิม และสามารถ

พูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานภายในแผนก รวมท้ังต้องการให้เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจ มีความเห็นใจ และยิ้มแย้ม 

เวลาตดิตอ่ประสานงาน  และ ไมค่วรสั่งงานท่ีไม่เกี่ยวข้อง  

ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองในการท างาน

ผู้ใต้บังคับบัญชายังไมเ่คารพ ยังไม่ให้เกียรต ิและ ท ากริยาที่ไมเ่หมาะสม 

ด้านนโยบายและการบริหารพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองกฎระเบียบบางข้อ เชน่ควร

ยกเลิกการห้ามน ามือถือเข้ามาในโรงงาน โครงการท างานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์ ให้โดยไม่ต้องท างานล่วงเวลาแล้วน า

ชั่วโมงการท างานหักถัวเฉลี่ย และต้องการให้แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจนเกี่ยวกับ

ขอบเขตการท างาน กรณท่ีีมีคนลาออก หรือการลดคนเพื่อใช้เคร่ืองจักรมาแทน งานฝาก จะกลายเป็นงานถาวร โดยไม่มี

ใครมารับคืน  

ด้านสภาพการท างานพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองพื้นท่ีในการท างานท่ีมีจ ากัด 

คับแคบ รู้สึกอึดอัด ท างานได้ไม่เต็มท่ี ประกอบงานยาก การระบายอากาศเคร่ือง SEAM มีอากาศร้อนมาก แผนกซ่อม
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บ ารุง 3 เมื่อมีแสดงแดดจัดและฝนตก ท าให้ประกอบงานไม่ได้ สถานท่ีท างานสภาพอากาศร้อนอบอ้าว และมีฝุ่นควัน  

ท าให้ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไมด่ี  

ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ได้ให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองหัวหน้างานไม่รับฟังความ

คิดเห็นของพนักงาน แบ่งพรรค แบ่งพวก ไมม่คีวามยุติธรรม ตัดสนิลูกนอ้งด้วยอารมณ์ไม่มเีหตุผล และใช้แต่ความคิดของ

ตนเอง และการเลอืกปฏบัิตขิองผู้บังคับบัญชา 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสิน

พัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด ตามทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย

ท่ีเป็นตัวกระตุ้นในการท างาน หรือปัจจัยจูงใจ (Motivators) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และเป็นปัจจัยท่ีเป็น

ตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการท างาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ี

ปฏบัิต ิด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ส่วนปัจจัยท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน หรือปัจจัยค้ าจุน 

ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเกิดจากภายนอกตัวบุคคล ถ้าไมม่ใีห้ หรือมใีห้ แตไ่มส่อดคล้องกับความตอ้งการของบุคลากรในองค์กรก็จะ

ท าให้พนักงานกลุ่ม Generation Y เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย ปัจจัย 8 ด้าน ได้แก่  

ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน

หนว่ยงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการ

ท างาน และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ซึ่งผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

 พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน 

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาความพงึพอใจต่อปัจจัยจูงใจ พบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจใน

การท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี 

(2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y ธนาคารกสิกรไทย

เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคารกสิกรไทย 

เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 ตอ่ปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยจูงใจพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y มีความพึงพอใจในระดับมากต่อด้าน

ความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบ ตามล าดับ และมีความพึงพอใจในระดับ
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ปานกลาง ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างาน

แตล่ะด้านสอดคล้องและขัดแย้งกับผลการศึกษาจากงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ด้านความส าเร็จในการท างานพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างาน

ต่อปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ พบวา่ พนักงานมีแรงจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานอยู่ในระดับมาก 

 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพงึพอใจในการท างาน

ต่อปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ชุติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค  

เซ็นเตอร์ จ ากัด พบวา่ ระดับปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยกย่องอยูใ่นระดับปานกลาง 

 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อ

ปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย 

(2553) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า 

พนักงานมีแรงจูงใจด้านลักษณะของงานท่ีปฏบัิติอยู่ในระดับมาก 

 ด้านความรับผิดชอบพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัย

จูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553)  

ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพนักงานส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ พบว่า พนักงาน

มแีรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก 

 ด้านความก้าวหน้าพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัย 

จูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมนฑน์ ยอดมงคล (2551)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ระดับปัจจัยจูง

ใจ ด้านความก้าวหนา้อยู่ในระดับปานกลาง 

 ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจัยค้ าจุนพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการ

ท างานต่อปัจจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) 

ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพนักงานส านักงานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ พบว่า พนักงาน

มแีรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปัจจัยค้ าจุนพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y มีความพึงพอใจในระดับมากต่อด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน และด้านนโยบายและการบริหาร ตามล าดับ และมี

ความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านเงินเดือน และด้านสภาพการท างาน ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษา

ปัจจัยจูงใจในการท างานแตล่ะด้านสอดคล้องและขัดแย้งกับผลการศึกษาจากงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ด้านเงินเดือนพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน 

ด้านเงินเดือน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ท่ีได้ศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มGeneration Y (Generation Y) ธนาคารกสิกรไทย

เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคารกสิกรไทย 

เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 ตอ่ดา้นเงินเดอืน อยูใ่นระดับปานกลาง 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน พบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y 

ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุไรรัตน์ บุตรสา  (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

แรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   

อยู่ในระดับมาก 

ด้านต าแหนง่หนา้ที่ในหน่วยงานพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างาน

ต่อปัจจัยค้ าจุน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

รินนา เตชะโสภณมณ ี(2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มGeneration Y 

(Generation Y) ธนาคารกสิกรไทยเครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ในการท างานในธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 ต่อด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานอยู่ใน

ระดับปานกลาง  

 ด้านนโยบายและการบริหารพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อ

ปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนา  

พัฒนานันท์ชัย (2553) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ พบวา่ พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมาก 

 ด้านสภาพการท างานพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัย

ค้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี 

(2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม  Generation Y ธนาคารกสิกรไทย

เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคารกสิกรไทย 

เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 ตอ่ดา้นสภาพการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อ

ปัจจัยค้ าจุน ด้านความเป็นอยูส่่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณ

มณี (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม  Generation Y ธนาคารกสิกร

ไทยเครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคารกสิกร

ไทย เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 ตอ่ดา้นความเป็นอยูส่่วนตัวอยูใ่นระดับปานกลาง 
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ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพงึพอใจในการ

ท างานต่อปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

จุไรรัตน์ บุตรสา (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) 

จ ากัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ร่วมงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุติมนฑน์ ยอดมงคล (2551)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ระดับปัจจัย 

จูงใจ ด้านความมั่นคงในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อ

ปัจจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

รินนา เตชะโสภณมณ ี(2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่ม Generation Y 

ธนาคารกสิกรไทยเครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานใน

ธนาคารกสิกรไทย เครอืขา่ยการบริการและการขาย 1 และ 2 ตอ่ดา้นวธีิปกครองบังคับบัญชาอยูใ่นระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่ม Generation Y บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา

อุตสาหกรรม จ ากัด ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

  1. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัย

จูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยเฉพาะในเร่ืองของการได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึ้น การสนับสนุน เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การประเมินพนักงานเพื่อ

เลื่อนต าแหนง่ ดังนัน้ทางองค์กรควรสนับสนุนให้พนักงานได้ศกึษาในระดับท่ีสูงขึ้น หรอืเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการ

ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และควรมีการปรับต าแหน่งให้กับพนักงานด้วยความ

ยุติธรรม มกีารก าหนดหลักเกณฑ์และเหตุผลในการปรับต าแหนง่งานให้ชัดเจน โดยค านึงถึง องค์กรเป็นหลัก เพื่อเป็นการ

จูงใจในการท างานของพนักงาน เช่น ให้หัวหน้างานประเมินผลงานบ่อยขึ้นจาก 1 คร้ังต่อปีเป็นประเมินผลทุกๆ 4 เดือน 

แล้วน าผลการประเมินมารวมกันในตอนสิ้นปี จะท าให้การประเมินผลตรงความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความเสมอ

ภาคแก่พนักงานทุกคน 

2. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัย

ค้ าจุน ด้านสภาพการท างานอยู่ในล าดับสุดท้าย โดยเฉพาะในเร่ืองของสถานท่ีท างาน ซึ่งมีกลิ่นเหม็นอับ มีฝุ่นละออง และ

เสียงรบกวน ความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และกระบวนการท างานต่างๆ ไม่ค่อย

เอื้ออ านวยให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนัน้ทางองค์กรควรจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้สะอาดปราศจากฝุ่น 

ละออง หรือเสียงรบกวน ซึ่งจะท าให้พนักงานไม่มีสมาธิในการท างาน นอกจากนี้ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล (PPE) ให้เพยีงพอและเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน และควรก าหนดขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน เพื่อให้การ

ท างานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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3. จากผลการศึกษาพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมกีารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาโทขึ้นไป 

มตี าแหนง่ระดับผู้ช่วยหัวหนา้แผนก และพนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนทุกระดับ มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้าน

ความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงานมี

ความพงึพอใจมากอยู่แล้วแตจ่ะกระตุน้เสริมให้พนักงานพงึพอใจมากยิ่งขึน้ไปอีก ทางองค์กรจึงควรเปิดโอกาสให้พนักงาน

ได้ใชค้วามสามารถของตนเองในการปฏบัิตงิานได้อย่างอิสระ เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จใน

การท างาน เชน่ เพิ่มให้พนักงานจัดตัง้กลุ่มย่อยในการพัฒนาปรับปรุงการผลิตงานแล้วน าเสนอตอ่หัวหนา้งานและผู้จัดการ

ถึงผลก่อนและหลังของการปรับปรุง เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความส าเร็จมากขึ้น  นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมการจัดการความรู้ในองค์ (KM) เพื่อให้พนักงานได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้

ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ และการได้ตัดสนิใจหรือแก้ไขปัญหาในงานของตนเอง 

4. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม 

และผู้จัดการแผนก มีความพงึพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ใน

องคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลักษณท่ี์ดแีละมีความม่ันคงสูงท่ีสุด ซึ่งพนักงานรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการท างานกับองค์กร 

แตเ่พื่อให้พนักงานเกดิความเชื่อม่ัน และมั่นคงย่ิงขึ้น ทางองคก์รควรระบุความชัดเจนในกรณีท่ีงานผลิตลดลงทางบริษัทจะ

ท าอย่างไร หรือทางบริษัทมมีาตรการอะไรบ้างในการสร้างความเชื่อม่ัน และมั่นคงให้แก่พนักงานในการท างาน เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน

มากยิ่งขึ้น 

5. จากผลการศึกษาพบวา่ พนักงานกลุ่ม Generation Y ท่ีมีต าแหนง่ระดับเจ้าหนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการท างาน

ตอ่ปัจจัยย่อยดา้นลักษณะงานที่ปฏบัิติในเร่ืองมคีวามรักและภาคภูมใิจในงานท่ีปฏบัิตอิยู่สูงท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงาน

มคีวามพงึพอใจมากอยู่แล้วแตจ่ะกระตุน้เสริมให้พนักงานพงึพอใจมากยิ่งขึน้ไปอีก ทางองค์กรจึงควรเสริมสร้างแรงจูงใจให้

พนักงานรักในงาน และภูมิใจในงานท่ีปฏิบัติไม่ว่างานนั้นจะมีเกียรติหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นงานท่ีใช้ความรู้ความสามารถของ

ตน อีกท้ังทางองค์กรควรมีการประเมินความถนัดในงานท่ีพนักงานรับผิดชอบอยู่ และจัดสรรให้พนักงานท างานในแผนกท่ี

ตรงกับความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนมา เช่น มีการด าเนินการส ารวจความต้องการของพนักงาน หรือมีการก าหนด

คุณสมบัตขิองงานในแต่ละแผนกอย่างชัดเจนว่า มกีารศึกษาในระดับใด จบสาขาวิชาใด เป็นต้น แล้วรวบรวมคุณสมบัติของ

พนักงานแต่ละกลุ่มเพื่อท่ีจะน าไปเทียบกับงานท่ีตรงกับความถนัดของพนักงาน เพื่อจัดสรรวางแผนโยกย้ายให้ตรงกับ

ความรู้ความสามารถ ซึ่งจะท าให้พนักงานมคีวามรักในงานมากยิ่งขึ้น และท างานด้วยความภาคภูมิใจ 
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