บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความพึ งพอใจของพนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการทางานของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 21-32 ปี จานวน 308 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 308 คน หลังจากนั้นผูศ้ ึกษาได้นาแบบสอบถามดังกล่าวมาลง
รหัส ป้ อนข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการ
แปลผลความหมาย ผูศ้ ึกษาได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษ ทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุ ตสาหกรรม จากัด จาแนกตามระดับ การศึ ก ษา ตาแหน่ งงาน และ
รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้
ต่อเดือนที่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทย
รวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
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4.1 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่ นวาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน (ปี ) ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด (ฝ่ าย) และรายได้ต่อเดือน ซึ่ ง
การวิเคราะห์ในส่ วนนี้จะนาเสนอในรู ปของจานวน และร้อยละ แสดงผลดังตารางที่ 4.1 – 4.8
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จาแนกตามอายุ
อายุ
21 –24 ปี
25–28 ปี
29–32 ปี
รวม

จานวน
73
105
130
308

ร้ อยละ
23.70
34.09
42.21
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ ทาการส ารวจส่ วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 29 – 32 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 42.21 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 25 - 28 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.09
และมีอายุระหว่าง 21- 24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.70 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
153
155
308

ร้ อยละ
49.68
50.32
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจเป็ นเพศหญิงและ
เพศชายในจานวนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 50.32 และ 49.68 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม

จานวน
187
116
5
308

ร้ อยละ
60.72
37.66
1.62
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า พนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายที่ ท าการส ารวจส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 60.72 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ นร้อยละ 37.66และ
มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 1.62 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช.
ปวส.หรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทขึ้นไป
รวม

จานวน
2
48
107
133
18
308

ร้ อยละ
0.65
15.58
34.74
43.18
5.84
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 43.18 รองลงมามี การศึกษาระดับ ปวส. หรื อ อนุ ปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ
34.74 มี ก ารศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ ปวช. คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.58 มี ก ารศึ ก ษาระดับ
ปริ ญ ญาโท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.84 และมี ก ารศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.65
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จาแนกตามอายุงาน
อายุงาน (ปี )
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
6 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)
214
94
308

ร้ อยละ
69.48
30.52
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจส่ วนใหญ่มีอายุงาน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 69.48 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
30.52 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
เจ้าหน้าที่/ช่าง
หัวหน้ากลุ่ม
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
ผูจ้ ดั การแผนก
รวม

จานวน
163
32
18
95
308

ร้ อยละ
52.92
10.39
5.84
30.84
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่ า พนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายที่ ท าการส ารวจส่ ว นใหญ่ มี
ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง คิดเป็ นร้ อยละ 52.92 รองลงมามีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก คิดเป็ น
ร้อยละ 30.84 มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 10.39 และมีตาแหน่ งระดับผูช้ ่ วยหัวหน้า
แผนก คิดเป็ นร้อยละ 5.84 ตามลาดับ
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ตารางที่4.7 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวาย จาแนกตามหน่ วยงานที่
สังกัด (ฝ่ าย)
หน่ วยงานทีส่ ั งกัด (ฝ่ าย)
ห้องเย็น
โลจิสติกส์
คลังสิ นค้า
เพิ่มผลผลิต
จัดซื้ อ/จัดซื้ อต่างประเทศ
พัฒนาธุ รกิจ
ผลิตไก่ทอดแช่แข็ง/Value Added
ผลิต 1
ผลิต2
ผลิต3
วิศวกรรม 1
วิศวกรรม 2
วิศวกรรม 3
ควบคุมคุณภาพ
ทรัพยากรบุคคล
วิจยั และพัฒนา
พัฒนาองค์กร
สานักงาน
บัญชี
รวม

จานวน
9
8
20
9
4
4
12
22
10
9
64
14
27
30
23
20
11
7
5
308

ร้ อยละ
2.92
2.6
6.49
2.92
1.30
1.30
3.9
7.14
3.25
2.92
20.78
4.55
8.77
9.74
7.47
6.49
3.57
2.27
1.62
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ทาการสารวจส่ วนใหญ่ สังกัด
ฝ่ าย วิศวกรรม 1 คิดเป็ นร้อยละ 20.78 รองลงมาสังกัดฝ่ ายควบคุมคุณภาพ คิดเป็ นร้อยละ 9.74 สังกัด
ฝ่ ายวิศวกรรม 3 คิดเป็ นร้อยละ 8.77 สังกัดฝ่ ายทรัพยากรบุคคลคิดเป็ นร้อยละ 7.47 สังกัดฝ่ ายผลิต 1
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.14 สั ง กัด ฝ่ ายคลัง สิ น ค้าและฝ่ ายวิจ ัย และพัฒ นา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.49 สั ง กัด ฝ่ าย
วิศ วกรรม 2 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.55 สั งกัด ฝ่ ายผลิ ตไก่ ท อดแช่ แข็ ง/Value Added คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.90
สังกัดฝ่ ายพัฒนาองค์กร คิดเป็ นร้อยละ 3.57 สังกัดฝ่ ายผลิต 2 คิดเป็ นร้อยละ 3.25 สังกัดฝ่ ายห้องเย็น
ฝ่ ายเพิ่มผลผลิ ต และฝ่ ายผลิต 3 คิดเป็ นร้อยละ 2.92 สังกัดฝ่ ายโลจิสติกส์ คิดเป็ นร้อยละ 2.60 สังกัด
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ฝ่ ายส านัก งาน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.27 สั ง กัด ฝ่ ายบัญ ชี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.62 สั ง กัด ฝ่ ายจัด ซื้ อ /จัด ซื้ อ
ต่างประเทศและฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจคิดเป็ นร้อยละ1.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
179
120
9
308

ร้ อยละ
58.12
38.96
2.92
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจส่ วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ ากับ 15,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.12 รองลงมามี รายได้ต่อเดื อน 15,00125,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.96 และมี รายได้ต่ อ เดื อ น 25,001 บาทขึ้ น ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 2.92
ตามลาดับ
4.2 ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดั บ ความพึ งพอใจในการท างานของพนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วาย
บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ได้แก่ ปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทางาน หรื อปั จจัยจูง
ใจ (Motivators) เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ งานโดยตรง และเป็ นปั จจัย ที่ เป็ นตัวกระตุ ้น ให้เกิ ดความ
พอใจในการทางาน และเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้านความรั บ ผิดชอบ และด้านความก้า วหน้า ซึ่ งการวิเคราะห์ ใ นส่ วนนี้ จะ
นาเสนอในรู ปของจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย แสดงผลดังตารางที่ 11 – 16
นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยที่ ช่วยลดความไม่พีงพอใจในการทางาน หรื อปั จจัยค้ าจุน ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล ถ้าไม่มีให้ หรื อมีให้ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ในองค์กรก็จะทาให้พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายเกิ ดความไม่พึงพอใจในการทางาน ปั จจัยเหล่านี้
ประกอบด้ ว ย ปั จจัย 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นเงิ น เดื อ น ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริ หาร
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ด้านสภาพการทางาน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน และด้านวิธี
ปกครองบังคับบัญชา ซึ่ งการวิเคราะห์ ในส่ วนนี้ จะนาเสนอในรู ป ของจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ ย
แสดงผลดังตารางที่ 17 - 25
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็จในการทางาน มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
1. การได้ใช้ความรู้ในการ
26
ปฏิบตั ิงาน
(8.44)
2. การได้ใช้ความสามารถ
32
เฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน
(10.39)
3. การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปัญหา 29
ในงานของตนเองให้สาเร็ จ
(9.42)
4. ความรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของ
25
ความสาเร็ จ
(8.12)
5. ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตาม
18
เป้ าหมายที่กาหนด
(5.84)

ระดับความพึงพอใจ
มาก

ปานกลาง

รวม

น้ อย น้ อยที่สุด

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
173
101
8
(56.17) (32.79) (2.60)
171
100
5
(55.52) (32.47) (1.62)
165
105
9
(53.57) (34.09) (2.92)
159
114
10
(51.62) (37.01) (3.25)
151
132
7
(49.03) (42.86) (2.27)
ค่ าเฉลีย่ รวม

จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

จานวน
(ร้ อยละ)
308
(100.00)
308
(100.00)
308
(100.00)
308
(100.00)
308
(100.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.70
(มาก)
3.75
(มาก)
3.69
(มาก)
3.65
(มาก)
3.58
(มาก)
3.68
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

ลาดับที่

2
1
3
4
5

จากตารางที่ 4.9 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ อง
การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.75) รองลงมาได้แก่ การได้ใช้ความรู้
ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.70) การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองให้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย
26

= 3.69) ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย = 3.65) และผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.58) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ระดับความพึงพอใจ

ปัจจัยจูงใจ
ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ
1. การได้รับยกย่องชมเชย
ภายในองค์กร
2. การได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่ วมงาน
3. การได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมาย
งานที่สาคัญ ๆ เสมอ

น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
11
84
173
32
8
308
(3.57)
17
(5.52)
18
(5.84)

(27.27)
134
(43.51)
131
(42.53)

(56.17)
145
(47.08)
145
(47.08)

(10.39)
8
(2.60)
13
(4.22)

(2.60)
4
(1.30)
1
(0.32)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

3.19

2

(100.00) (ปานกลาง)
308
3.49
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.49
(100.00) (ปานกลาง)

1
1

3.39
(ปานกลาง)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4.10พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมี ความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
= 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึ งพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน และการได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชา
ในการมอบหมายงานที่ ส าคัญ ๆ เสมอ (ค่ าเฉลี่ ย = 3.49) รองลงมาได้แก่ การได้รับ ยกย่องชมเชย
ภายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.19)
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปัจจัยจูงใจ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

จานวน
(ร้ อยละ)
1. มีความเป็ นอิสระในการ
29
ปฏิบตั ิงาน
(9.42)
2. มีโอกาสแสดงความสามารถ
27
เต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน
(8.77)
3. มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ ม
25
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
(8.12)
4. ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยู่
24
เหมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด
(7.79)
5. มีความรักและภาคภูมิใจใน
40
งานที่ปฎิบตั ิอยู่
(12.99)

มาก

ปานกลาง

รวม

น้ อย น้ อยที่สุด

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
127
135
10
(41.23) (43.83) (3.25)
143
119
16
(46.43) (38.64) (5.19)
133
133
14
(43.18) (43.18) (4.55)
129
144
9
(41.88) (46.75) (2.92)
155
105
6
(50.32) (34.09) (1.95)
ค่ าเฉลีย่ รวม

จานวน
(ร้ อยละ)
7
(2.27)
3
(0.97)
3
(0.97)
2
(0.65)
2
(0.65)

จานวน
(ร้ อยละ)
308
(100.00)
308
(100.00)
308
(100.00)
308
(100.00)
308
(100.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.52
(มาก)
3.57
(มาก)
3.53
(มาก)
3.53
(มาก)
3.73
(มาก)
3.58
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

ลาดับที่

4
2
3
3
1

จากตารางที่ 4.11 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.58) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมี
ความรั ก และภาคภู มิ ใ จในงานที่ ป ฎิ บ ั ติ อ ยู่ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.73) รองลงมาได้ แ ก่ มี โ อกาสแสดง
ความสามารถเต็มที่ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.57) มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการ
ปฏิ บ ตั ิงานและลัก ษณะงานที่ ป ฎิ บตั ิ อยู่เหมาะสมและเป็ นงานที่ ถนัด (ค่าเฉลี่ ย = 3.53) มีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความรับผิดชอบ

1. ความเหมาะสมของปริ มาณ
งานที่ได้รับ และความ
รับผิดชอบตามตาแหน่งงาน
2. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การกาหนดแผนงานและแนว
ทางการปฏิบตั ิงาน
3. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

รวม

น้ อย น้ อยที่สุด

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
19
130
134
23
2
308
3.46
(6.17) (42.21) (43.51) (7.47) (0.65) (100.00) (ปานกลาง)

ลาดับที่

3

16
(5.19)

135
(43.83)

137
(44.48)

18
(5.84)

2
(0.65)

308
3.47
(100.00) (ปานกลาง)

2

25
(8.12)

158
(51.30)

115
(37.34)

10
(3.25)

0
(0.00)

308
(100.00)

1

3.64
(มาก)

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.52
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่ อปั จจัย จูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.52) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ ย = 3.64) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ
ได้แก่ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.47)
และความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และความรับผิดชอบตามตาแหน่ งงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.46)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความก้าวหน้ า

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้า
27
105
120
รับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงาน (8.77) (34.09) (38.96)
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
2. ได้รับโอกาสการสนับสนุน
14
59
145
ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(4.55) (19.16) (47.08)
3. ตาแหน่งหน้าที่มีโอกาส
10
78
151
ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
(3.25) (25.32) (49.03)
4. การประเมินพนักงานเพื่อ
9
65
168
เลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่
(2.92) (21.10) (54.55)
ชัดเจนและยุติธรรม
ค่ าเฉลีย่ รวม

รวม

น้ อย น้ อยที่สุด

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
41
15
308
3.29
(13.31) (4.87) (100.00) (ปานกลาง)

63
(20.45)
49
(15.91)
54
(17.53)

27
(8.77)
20
(6.49)
12
(3.90)

308
2.9
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.03
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.02
(100.00) (ปานกลาง)

3.06
(ปานกลาง)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.13 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.06) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความก้าวหน้าในทุ ก ข้ออยู่ในระดับ ปานกลางเช่ นกัน โดยมี ความพึ งพอใจสู งที่ สุ ดในเรื่ อง
บริ ษ ทั ให้ ก ารสนับ สนุ น เข้ารั บ การฝึ กอบรม สั ม มนา ดู งานเพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู ้ และประสบการณ์
(ค่าเฉลี่ ย = 3.29) รองลงมาได้แก่ ตาแหน่ งหน้าที่งานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชี พ (ค่าเฉลี่ ย =
3.03) การประเมิ นพนักงานเพื่ อเลื่ อนตาแหน่ ง มี หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย = 3.02)
และได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 2.90) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจในแต่ละด้าน สามารถ
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน โดยรวม
ปัจจัยจูงใจ

ค่ าเฉลีย่

1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.68
3.39
3.58
3.52
3.06
3.45

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับที่
1
4
2
3
5

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.14 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจอยูใ่ น
ระดับ มาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บ ัติ
(ค่าเฉลี่ ย = 3.58) และด้านความรับ ผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.52) ตามลาดับ และมี ความพึ งพอใจอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.39) และด้ า น
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.06) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านเงินเดือน
ปัจจัยคา้ จุน

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยที่สุด น้ อย

ปานกลาง

ด้านเงินเดือน

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับ 4
49
มีความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(1.30) (15.91)
งาน ความรับผิดชอบ และ
ผลงาน
2. การปรับเงินเดือน มีความ
4
61
เหมาะสมและยุติธรรม
(1.30) (19.81)
3. นโยบายการจ่ายโบนัส มี
13
88
ความเหมาะสม
(4.22) (28.57)
4. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น 29
119
จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล (9.42) (38.64)
เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าเข้ากะ(เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การ
ประกันชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื จากสหกรณ์
มีความเหมาะสม

มาก

มากที่สุด

รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
196
42
17
308
2.94
(63.64) (13.64) (5.52) (100.00) (ปานกลาง)

191
(62.01)
176
(57.14)
136
(44.16)

36
(11.69)
26
(8.44)
18
(5.84)

16
(5.19)
5
(1.62)
6
(1.95)

308
3.00
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.25
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.48
(100.00) (ปานกลาง)

ลาดับที่

4

3
2
1

3.17
(ปานกลาง)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4.15 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่ อ ปั จจัย ค้ าจุ น ด้านเงิ น เดื อน โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.17) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านเงินเดือนในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะ
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ผูท้ ี่ มีสิทธิ์ ) ค่าช่ วยเหลื องานแต่ง–งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการเกษี ยณอายุ เงิ นกูย้ ืมจาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.48) นโยบายการจ่ายโบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.25)
การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.00) และเงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมี
ความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.94) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัย ค้ า จุ น ในการท างาน ด้านความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูบ้ ังคับ บัญ ชา ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา และเพื่ อ น
ร่ วมงาน
ปัจจัยคา้ จุน

ระดับความพึงพอใจ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง น้ อยที่สุด น้ อย
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จานวน จานวน
และเพื่อนร่ วมงาน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความ
19
134
ถึงเป้ าหมาย และทิศทางในการ (6.17) (43.51)
ทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
2. ผูบ้ งั คับบัญชาให้การ
23
141
สนับสนุน และให้ความ
(7.47) (45.78)
ช่วยเหลือเพื่อให้ทางานได้สาเร็ จ
3. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และ
29
146
กล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา (9.42) (47.40)
4. ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ 27
139
ดีในการทางาน และแสดง
(8.77) (45.13)
พฤติกรรมที่เหมาะสม
5. ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ และ 26
112
กาลังใจในการทางาน และสร้าง (8.44) (36.36)
บรรยากาศในการทางานที่ดี
6. เพื่อนร่ วมงาน/
15
132
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพใน
(4.87) (42.86)
ความคิดและความรู้สึกต่อกัน

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
137
16
2
308
3.49
(44.48) (5.19) (0.65) (100.00) (ปานกลาง)

ลาดับที่

6

128
(41.56)

13
(4.22)

3
(0.97)

308
(100.00)

3.55
(มาก)

3

118
(38.31)
121
(32.29)

13
(4.22)
15
(4.87)

2
(0.65)
6
(1.95)

308
(100.00)
308
(100.00)

3.61
(มาก)
3.54
(มาก)

1

137
(44.48)

26
(8.44)

7
(2.27)

308
3.40
(100.00) (ปานกลาง)

8

141
(45.78)

16
(5.19)

4
(1.30)

308
3.45
(100.00) (ปานกลาง)

7
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4

ตารางที่ 4.16 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ที่มีต่อปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน
ปัจจัยคา้ จุน

ระดับความพึงพอใจ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง น้ อยที่สุด น้ อย
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จานวน จานวน
และเพื่อนร่ วมงาน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
7. เพื่อนร่ วมงาน/
23
145
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการทางาน (7.47) (47.08)
เป็ นทีม และให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
8. ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อน
18
133
ร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ
(5.84) (43.18)
เสมอ
9. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และ
20
154
กล้าที่จะปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ (6.49) (50.00)
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
116
16
8
308
(37.66) (5.19) (2.60) (100.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.52
(มาก)

ลาดับที่

5

132
(42.86)

19
(6.17)

6
(1.95)

308
3.45
(100.00) (ปานกลาง)

7

124
(40.26)

9
(2.92)

1
(0.32)

308
(100.00)

2

3.59
(มาก)

3.51
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
ค่ าเฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4.16 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอยู่ในระดับมาก 5
ข้อ ได้แก่ มีความไว้วางใจเชื่อใจและกล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.61) มีความไว้วางใจ
เชื่ อใจและกล้าที่ จะปรึ กษาเพื่ อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.59) ผูบ้ งั คับบัญชาให้การ
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ทางานได้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย = 3.55) ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีในการทางาน และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.54) เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มี
การทางานเป็ นทีมและให้ความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน (ค่าเฉลี่ ย = 3.52) ตามลาดับ และมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึงเป้ าหมายและทิศทางในการ
34

ทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย (ค่าเฉลี่ ย = 3.49) เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิ ดและ
ความรู ้สึกต่อกัน และได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.45)
และผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี (ค่าเฉลี่ย
= 3.40) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านตาแหน่งหน้าที่ใน
หน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยที่สุด น้ อย

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิใน
26
141
ปัจจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติ (8.44) (45.78)
และได้รับการยอมรับ
2. ได้รับความสาคัญในตาแหน่ง 14
156
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4.55) (50.65)
3. มีความพึงพอใจในตาแหน่ง
27
146
งานปัจจุบนั
(8.77) (47.40)

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
124
12
5
308
(40.26) (3.90) (1.62) (100.00)
124
(40.26)
122
(39.61)

14
(4.55)
11
(3.57)

0
(0.00)
2
(0.65)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

3.56
(มาก)

308
(100.00)
308
(100.00)

3.55
(มาก)
3.60
(มาก)
3.57
ค่ าเฉลีย่ รวม
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.17 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =
3.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดใน
เรื่ องมีความพึงพอใจในตาแหน่ งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ ย = 3.60) รองลงมาได้แก่ ตาแหน่ งงานที่ปฏิ บตั ิ
ในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มีเกี ยรติ และได้รับการยอมรับ (ค่าเฉลี่ย = 3.56) และได้รับความสาคัญใน
ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.55) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านนโยบายและการบริ หาร
ระดับความพึงพอใจ

ปัจจัยคา้ จุน

น้ อยที่สุด น้ อย
ด้านนโยบายและการบริ หาร

จานวน
(ร้ อยละ)
1. นโยบายและการบริ หารของ
22
บริ ษทั มีความชัดเจน
(7.14)
2. การกาหนดนโยบายและชี้แจง 22
ให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การ (7.14)
จัดการสารสนเทศ
3. บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมาย 19
ที่ทา้ ทาย มีการพัฒนาอย่าง
(6.17)
ต่อเนื่อง และการบรรลุเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้
4. การกาหนดหน้าที่ ความ
29
รับผิดชอบในตาแหน่งงานมี
(9.42)
ความชัดเจน และสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
5. บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับ
15
ในการทางานที่เหมาะสม
(4.87)

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
3
(0.97)
3
(0.97)

รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

จานวน
(ร้ อยละ)
308
3.51
(100.00)
(มาก)
308
3.45
(100.00) (ปานกลาง)

ลาดับที่

จานวน
(ร้ อยละ)
136
(44.16)
119
(38.64)

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
130
17
(42.21) (5.52)
146
18
(47.40) (5.84)

137
(44.48)

135
(43.83)

13
(4.22)

4
(1.30)

308
(100.00)

3.50
(มาก)

4

139
(45.13)

126
(40.91)

13
(4.22)

1
(0.32)

308
(100.00)

3.59
(มาก)

1

146
(47.40)

134
(43.51)

12
(3.90)

1
(0.32)

308
(100.00)

3.53
(มาก)
3.52
ค่ าเฉลีย่ รวม
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

3
5

2

จากตารางที่ 4.18 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.52)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านนโยบายและการบริ หารอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบใน
ตาแหน่งงานมีความชัดเจน และสามารถปฏิบตั ิงานได้ (ค่าเฉลี่ ย = 3.59) บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการทางานที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.53) นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย
= 3.51) บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ ทา้ ทาย มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการบรรลุ เป้ าหมายที่
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กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเพียงข้อเดียว ได้แก่
การกาหนดนโยบายและชี้แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.45)
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านสภาพการทางาน
ระดับความพึงพอใจ

ปัจจัยคา้ จุน

น้ อยที่สุด น้ อย
ด้านสภาพการทางาน

จานวน
(ร้ อยละ)
1. ความเหมาะสมของจานวน
7
พนักงานกับปริ มาณงาน
(2.27)
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์
6
เครื่ องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ (1.95)
ในการทางาน
3. กระบวนการทางานต่างๆ
5
เอื้ออานวยให้สามารถทางานได้ (1.62)
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. บรรยากาศการทางาน สร้าง
6
แรงกระตุน้ ให้สามารถทา
(1.95)
งานได้อย่างมีระสิ ทธิภาพ
5. สถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่น 3
เหม็น กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และ (0.97)
เสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล
(PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม
6. มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
16
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น (5.19)
การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี
รั่วไหล เป็ นต้น

รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

จานวน
(ร้ อยละ)
69
(22.40)
79
(25.65)

จานวน
(ร้ อยละ)
160
(51.95)
174
(56.49)

จานวน
(ร้ อยละ)
48
(15.58)
38
(12.34)

จานวน
(ร้ อยละ)
24
(7.79)
11
(3.57)

จานวน
(ร้ อยละ)
308
2.96
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.1
(100.00) (ปานกลาง)

75
(24.35)

173
(56.17)

48
(15.58)

7
(2.27)

308
3.07
(100.00) (ปานกลาง)

3

79
(25.65)

171
(55.52)

43
(13.96)

9
(2.92)

308
3.1
(100.00) (ปานกลาง)

2

67
(21.75)

143
(46.43)

63
32
308
2.82
(20.45) (10.39) (100.00) (ปานกลาง)

5

100
(32.47)

159
(51.62)

32
(10.39)

1

1
(0.32)

308
3.32
(100.00) (ปานกลาง)

3.06
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
ค่ าเฉลีย่ รวม
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ลาดับที่

4
2

จากตารางที่ 4.19 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.06)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมี
การเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่น การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้ การตอบสนองสภาวะ
สารเคมี รั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย = 3.32) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศการทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.10) กระบวนการท างานต่ า งๆ เอื้ อ อ านวยให้ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย = 3.07) ความเหมาะสมของจานวนพนักงานกับปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ ย = 2.96)
สถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 2.82) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
ระดับความพึงพอใจ

ปัจจัยคา้ จุน

น้ อยที่สุด น้ อย
ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
1. สามารถสร้างความสมดุล
ระหว่างการทางาน กับชีวติ
ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
2. การเดินทางมาทางานมีความ
สะดวก และเหมาะสม
3. ผลตอบแทนจากการทางาน
กับบริ ษทั ช่วยให้ชีวติ ความ
เป็ นอยูด่ ีข้ ึน

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
29
120
141
14
4
308
(9.42) (38.96) (45.78) (4.55) (1.30) (100.00)
13
(4.22)
12
(3.90)

112
(36.36)
105
(34.09)

156
(50.65)
172
(55.84)

ค่ าเฉลีย่ รวม

22
(7.14)
18
(5.84)

5
(1.62)
1
(0.32)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.51
(มาก)

308
3.34
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.35
(100.00) (ปานกลาง)

(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
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ลาดับที่

1

3
2

จากตารางที่ 4.20 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.40)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สามารถสร้ างความสมดุ ลระหว่างการ
ทางาน กับชีวติ ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย = 3.51) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2
ข้อ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่ วยให้ชีวิตความเป็ นอยู่ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย = 3.35) และ
การเดินทางมาทางานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.34) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ในการทางาน

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยที่สุด น้ อย

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1. ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มี
38
172
ชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมี (12.34) (55.84)
ความมัน่ คง
2. ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่ 29
158
การงาน
(9.42) (51.30)

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
91
7
0
308
(29.55) (2.27) (0.00) (100.00)
109
(35.39)

12
(3.90)

0
(0.00)

308
(100.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.78
(มาก)

3.66
(มาก)
3.72
ค่ าเฉลีย่ รวม
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

ลาดับที่

1

2

จากตารางที่ 4.21 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ าจุ น ด้า นความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่ สุ ดในเรื่ องท างานอยู่ในองค์ก รที่ มี ชื่ อเสี ย ง มี ภาพลัก ษณ์ ที่ ดีและมี ค วามมัน่ คง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.78)
รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ระดับความพึงพอใจ

ปัจจัยคา้ จุน
ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา

น้ อยที่สุด น้ อย

จานวน
(ร้ อยละ)
1. การสั่งงาน มอบหมายงานมี
11
ความชัดเจน และยุติธรรม
(3.57)
2. ผูบ้ งั คับบัญชารับฟัง
21
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
(6.82)
3. ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจใน
20
การปฏิบตั ิงานของ
(6.49)
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. มีความยุติธรรมในการ
18
พิจารณาผลงาน
(5.84)

ปานกลาง

มาก

จานวน
(ร้ อยละ)
120
(38.96)
129
(41.88)
148
(48.05)

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
153
22
(49.68) (7.14)
128
24
(41.56) (7.79)
127
11
(41.23) (3.57)

127
(41.23)

136
(44.16)

20
(6.49)

มากที่สุด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.65)
6
(1.95)
2
(0.65)
7
(2.27)

รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

จานวน
(ร้ อยละ)
308
3.38
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.44
(100.00) (ปานกลาง)
308
3.56
(100.00)
(มาก)

308
3.42
(100.00) (ปานกลาง)
3.45
ค่ าเฉลีย่ รวม
(มาก)
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

ลาดับที่

4
2
1

3

จากตารางที่ 4.22 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย =
3.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมากเพียงข้อเดี ยวคือ ให้ความเชื่ อถื อ ไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.56) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่
ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย = 3.44) มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.42) และการสั่ ง งาน มอบหมายงานมี ค วามชัด เจน และยุติ ธ รรม (ค่ า เฉลี่ ย = 3.38)
ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุนในแต่ละด้าน สามารถ
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.23
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม
ปัจจัยคา้ จุน

ค่ าเฉลีย่
3.17
3.39

1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.57
3.52
3.06
3.40
3.72
3.45
3.43

ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่
ปานกลาง
7
ปานกลาง
6
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2
3
8
5
1
4

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.23 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก 3
ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.72) ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.57) และด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ ปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.45) ด้านความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.39) ด้ า นเงิ น เดื อ น (ค่ า เฉลี่ ย = 3.17) และด้ า นสภาพการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.06)
ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.24
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ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม
ความพึงพอใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยรวมปั จจัยจูงใจ
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปั จจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจ

ลาดับที่

3.68
3.39
3.58
3.52
3.06
3.45

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

1
4
2
3
5

3.17
3.39

ปานกลาง
ปานกลาง

7
6

3.57
3.52
3.06
3.40
3.72
3.45
3.43
3.44

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2
3
8
5
1
4

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.24 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.44) เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัย
จูงใจ และปั จจัยค้ าจุน พบว่า

42

พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.45) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในด้านความสาเร็ จใน
การทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.68) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.58) และด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.39) และด้านความก้าวหน้า
(ค่าเฉลี่ย = 3.06) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุด
ในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.72) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ใน
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) และด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ตามลาดับ และมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.45) ด้านความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.17) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.06)
ตามลาดับ
4.3 ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดั บ ความพึงพอใจในการทางานของพนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ นวาย
บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด จาแนกตามระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และรายได้ ต่อ
เดือน
ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด จาแนกตามระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อ
เดื อน ซึ่ งการวิเคราะห์ ในส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการรวมกลุ่ มระดับการศึ กษาเหลื อเพียง 3 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ซึ่ งการวิเคราะห์ในส่ วนนี้ จะนาเสนอใน
รู ปของค่าเฉลี่ย แสดงผลดังตารางที่ 4.25-4.72
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ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้านความสาเร็ จในการทางาน

1. การได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
2. การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปัญหาในงานของ
ตนเองให้สาเร็จ
4. ความรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จ
5. ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.68
(มาก)
3.71
(มาก)
3.59
(มาก)
3.63
(มาก)
3.56
(มาก)
3.63
(มาก)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.72
(มาก)
3.77
(มาก)
3.78
(มาก)
3.63
(มาก)
3.57
(มาก)
3.69
(มาก)

ปริญญาโทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.83
(มาก)
3.89
(มาก)
4.00
(มาก)
3.89
(มาก)
3.89
(มาก)
3.90
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.25 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.63) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.71) รองลงมา
ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ
(ค่าเฉลี่ ย = 3.63) การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญ หาในงานของตนเองให้ ส าเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย = 3.59) และ
ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.56) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.69) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึง
พอใจสู งที่ สุ ดในเรื่ องการตัดสิ น ใจหรื อแก้ไขปั ญ หาในงานของตนเองให้ ส าเร็ จ (ค่ าเฉลี่ ย = 3.78)
รองลงมาได้แก่ การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.77) การได้ใช้ความรู้
ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.72) ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของความส าเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย = 3.63) และ
ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.90) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองให้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย =
4.00) รองลงมาได้แก่ การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน ความรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ความสาเร็ จ และผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.89) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
และการได้ใช้ความรู้ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
ต่อปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ

1. การได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร
2. การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน
3. การได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาใน
การมอบหมายงานที่สาคัญ ๆ เสมอ

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.03
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.23
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.33
(ปานกลาง)
3.62
(มาก)
3.65
(มาก)
3.53
(มาก)

ปริญญาโทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.50
(มาก)
3.94
(มาก)
3.78
(มาก)
3.74
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.26 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี การศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการท างานต่ อ ปั จจัย จู ง ใจ ด้านการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.23) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลาง
เช่ นกัน โดยมี ความพึงพอใจสู งที่ สุดในเรื่ องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน และการได้รับ
ความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่สาคัญ ๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ ย = 3.33) รองลงมา
ได้แก่ การได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.03)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.53) เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่มี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถื ออยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ การ
ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่สาคัญ ๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ ย = 3.65) และ
การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเพียงข้อเดียวคือ การได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.33)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.74)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.94)
รองลงมาได้แก่ การได้รับ ความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญ ชาในการมอบหมายงานที่ ส าคัญ ๆ เสมอ
(ค่าเฉลี่ย = 3.78) และการได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

1. มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
2. มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
4. ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ น
งานที่ถนัด
5. มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยู่
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.44
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)
3.82
(มาก)
3.53
(มาก)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.59
(มาก)
3.65
(มาก)
3.68
(มาก)
3.52
(มาก)
3.62
(มาก)
3.62
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.72
(มาก)
3.78
(มาก)
3.61
(มาก)
3.56
(มาก)
3.72
(มาก)
3.68
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.27 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ มีความรักและภาคภูมิใจ
ในงานที่ปฎิ บตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ ย = 3.82) รองลงมาได้แก่ ลักษณะงานที่ปฎิ บตั ิอยู่เหมาะสมและเป็ นงานที่
ถนัด (ค่าเฉลี่ย = 3.54) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ มีโอกาสแสดงความสามารถ
เต็ม ที่ ในการปฏิ บ ัติง าน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.47) มี ความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ัติ งาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.44) มี
โอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ตามลาดับ
48

พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุด
ในเรื่ องมี โอกาสใช้ค วามคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการปฏิ บ ตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) รองลงมาได้แก่ มี
โอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.65) มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่
ปฎิ บตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ ย = 3.86) มีความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.59) และลักษณะงานที่
ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมี ความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.78)รองลงมา
ได้แก่ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน และมีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิ บตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ย =
3.72) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.61) และ
ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด (ค่าเฉลี่ย = 3.56) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านความรับผิดชอบ

1. ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และ
ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงาน
2. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิงาน
3. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.46
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)
3.55
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.47
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.72
(มาก)
3.59
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.39
(ปานกลาง)
3.67
(มาก)
3.89
(มาก)
3.65
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.28 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วน
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับ
การศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการ
ปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ ย = 3.55) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง 2 ข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ ได้รับ และความรั บ ผิดชอบตามตาแหน่ งงาน
(ค่าเฉลี่ ย = 3.46) และการมี ส่วนร่ วมรั บผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิ บตั ิ งาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.36) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี ความพึ งพอใจในการท างานต่ อ
ปั จ จัย จูง ใจ ด้า นความรั บ ผิด ชอบอยู่ใ นระดับ มาก 2 ข้อ ได้แ ก่ การมี ส่ วนร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนด (ค่าเฉลี่ ย = 3.72) และการมี ส่วนร่ วมรับผิดชอบในการ
กาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.57) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางเพี ยงข้อเดี ยวคือ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และความรับผิดชอบตาม
ตาแหน่งงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.47)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนด (ค่าเฉลี่ ย = 3.89) และการมี ส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.67) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียวคือ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และความรับผิดชอบตาม
ตาแหน่งงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.39)
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ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
ต่อปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านความก้าวหน้า จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านความก้ าวหน้ า

1. บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึ กอบรม
สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
2. ได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. ตาแหน่งหน้าที่มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ
4. การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มี
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.08
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.47
(ปานกลาง)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.67
(มาก)

2.92
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)
2.92
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)

2.88
(ปานกลาง)
3.08
(ปานกลาง)
3.10
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)

2.89
(ปานกลาง)
3.17
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.24
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่4.29 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 2.98) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุด
ในเรื่ อ งบริ ษั ท ให้ ก ารสนั บ สนุ น เข้ า รั บ การฝึ กอบรม สั ม มนา ดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.08) รองลงมาได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่งานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชี พ
(ค่ าเฉลี่ ย = 2.97) และได้รับ โอกาสการสนับ สนุ น ให้ ศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สู งขึ้ น และการประเมิ น
พนักงานเพื่อเลื่ อนตาแหน่ ง มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย = 2.92) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน
ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.13) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุด
ในเรื่ อ งบริ ษั ท ให้ ก ารสนั บ สนุ น เข้ า รั บ การฝึ กอบรม สั ม มนา ดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.47) รองลงมาได้แก่ การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์
ที่ ชัด เจนและยุ ติ ธ รรม (ค่ า เฉลี่ ย = 3.10) ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ง านมี โอกาสก้า วหน้ า ในสายงานอาชี พ
(ค่ าเฉลี่ ย = 3.08) และได้รับ โอกาสการสนับ สนุ น ให้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น (ค่ า เฉลี่ ย = 2.88)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.24) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ บริ ษทั ให้การสนับสนุ น
เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ ย = 3.67) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ การประเมินพนักงานเพื่อเลื่ อนตาแหน่ ง มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.22) ตาแหน่งหน้าที่งานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชี พ (ค่าเฉลี่ย
= 3.17) และได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 2.89) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจในแต่ละด้าน จาแนกตาม
ระดับการศึกษา สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 32
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยจูงใจ

1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.63
(มาก)
3.23
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.69
(มาก)
3.53
(มาก)
3.62
(มาก)
3.59
(มาก)
3.13
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.90
(มาก)
3.74
(มาก)
3.68
(มาก)
3.65
(มาก)
3.24
(ปานกลาง)
3.64
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.30 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) และด้านลักษณะงานที่
ปฏิ บ ัติ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.53) ตามล าดับ และมี ค วามพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ ด้านความ
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รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.23) และด้านความก้าวหน้า
(ค่าเฉลี่ย = 2.98) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ งพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.51) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็ จในการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.69) ด้านลัก ษณะงานที่
ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.59) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.53) ตามล าดับ และมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ ปานกลางเพี ย งด้านเดี ย วคื อ ด้า น
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.13)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.64) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีการศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มี ความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ด้านการได้รับ
การยอมรั บ นั บ ถื อ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.74) ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.68) และด้า นความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.65) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเพียงด้านเดียวคือ
ด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.24)
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ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านเงินเดือน จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านเงินเดือน

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสม
กับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน
2. การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม
3. นโยบายการจ่ายโบนัส มีความเหมาะสม
4. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา ค่า
รักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าเข้ากะ(เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกันชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.87
(ปานกลาง)
2.93
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.99
(ปานกลาง)
3.07
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)
3.56
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.11
(ปานกลาง)
3.17
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

3.09
(ปานกลาง)

3.25
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่4.31 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
แต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือนในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ อง
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ค่าเข้า
กะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงิน
กูย้ มื จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.42) นโยบายการจ่ายโบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย
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= 3.13) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย = 2.93) และเงินเดือน ค่าตอบแทน
ที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.87) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มี ความพึ งพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือนอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา
ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย
= 3.56) และมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 3 ข้อ ได้แ ก่ นโยบายการจ่ า ยโบนัส มี ค วาม
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.37) การปรับเงินเดื อน มี ความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย = 3.07) และ
เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน (ค่าเฉลี่ย
= 2.99) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงิ นเดื อนในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องนโยบายการจ่ายโบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.44) สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่ น
จานวนวัน ลา ค่ ารั ก ษาพยาบาล เงิ นสะสมกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ค่ าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่ มี สิ ท ธิ์ ) ค่ า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ ืมจากสหกรณ์ มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) การปรับเงิ นเดื อน มี ความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย = 3.17) และ
เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน (ค่าเฉลี่ย
= 3.11) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.32 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัย ค้ า จุ น ในการท างาน ด้านความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูบ้ ังคับ บัญ ชา ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา และเพื่ อ น
ร่ วมงาน จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน

1. ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึงเป้ าหมาย และ
ทิศทางในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
2. ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อให้ทางานได้สาเร็ จ
3. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะปรึ กษา
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
5. ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ และกาลังใจในการ
ทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี
6. เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพใน
ความคิดและความรู้สึกต่อกัน
7. เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการทางาน
เป็ นทีม และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8. ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยู่
หน่วยงานอื่นๆ เสมอ
9. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะปรึ กษา
เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.39
(ปานกลาง)
3.48
(ปานกลาง)
3.52
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.26
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)
3.27
(ปานกลาง)
3.52
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.57
(มาก)
3.57
(มาก)
3.68
(มาก)
3.69
(มาก)
3.57
(มาก)
3.53
(มาก)
3.62
(มาก)
3.62
(มาก)
3.65
(มาก)
3.61
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.78
(มาก)
3.89
(มาก)
3.89
(มาก)
3.72
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.89
(มาก)
3.89
(มาก)
3.72
(มาก)
3.83
(มาก)
3.78
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.32 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้ นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือเรื่ องมี
ความไว้วางใจเชื่ อใจและกล้า ที่ จะปรึ ก ษาผูบ้ งั คับบัญ ชา และมี ความไว้วางใจเชื่ อใจและกล้าที่ จะ
ปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.52) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 7
ข้อ ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุ นและให้ความช่ วยเหลื อเพื่อให้ทางานได้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย =
3.48) ผู้บ ัง คับ บัญ ชามี ก ารสื่ อความถึ ง เป้ าหมายและทิ ศ ทางในการท างานเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และเพื่อนร่ วมงาน/
ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา มี การท างานเป็ นที มและให้ความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) เพื่ อน
ร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.32) ได้รับความร่ วมมือ
จากเพื่ อ นร่ วมงานที่ อยู่ห น่ วยงานอื่ น ๆ เสมอ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.27) และผูบ้ ังคับ บัญ ชาสร้ างขวัญ และ
กาลังใจในการทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.26) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
(ค่าเฉลี่ ย = 3.69) มีความไว้วางใจเชื่ อใจและกล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.68) มีความ
ไว้วางใจเชื่ อใจและกล้าที่จะปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.65) เพื่อนร่ วมงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการทางานเป็ นทีมและให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน กับได้รับความร่ วมมือจาก
เพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อ
ความถึงเป้ าหมายและทิศทางในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุนและให้
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ความช่ วยเหลื อเพื่อให้ทางานได้สาเร็ จ และผูบ้ งั คับบัญชาสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน และ
สร้ า งบรรยากาศในการท างานที่ ดี ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั น (ค่ า เฉลี่ ย = 3.57) และเพื่ อ นร่ ว มงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.53) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายที่ มี การศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้ นไป มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก 8 ข้อ ได้แก่
ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุ น และให้ความช่ วยเหลื อเพื่อให้ท่านทางานได้สาเร็ จ มีความไว้วางใจ
เชื่ อใจ และกล้าที่ จะปรึ ก ษาผูบ้ งั คับ บัญชา เพื่ อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา เคารพในความคิ ดและ
ความรู ้สึกต่อกัน และเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการทางานเป็ นทีม และให้ความช่ วยเหลื อซึ่ ง
กั น และกั น (ค่ า เฉลี่ ย = 3.89) มี ค วามไว้ว างใจ เชื่ อ ใจ และกล้ า ที่ จ ะปรึ กษาเพื่ อ นร่ วมงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึงเป้ าหมาย และทิศทางในการทางาน
เพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย (ค่ า เฉลี่ ย = 3.78) ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการท างาน และแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ย =
3.72) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเพียงข้อเดี ยวคือ ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ
และกาลังใจในการทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.39)
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ตารางที่ 4.33 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน
ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั เป็ นตาแหน่งที่
3.48
มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ
(ปานกลาง)
2. ได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
3.47
มอบหมาย
(ปานกลาง)
3. มีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปัจจุบนั
3.59
(มาก)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.51
(มาก)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.62
(มาก)
3.63
(มาก)
3.62
(มาก)
3.62
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.72
(มาก)
3.67
(มาก)
3.56
(มาก)
3.65
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.33 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่ อ ปั จจัย ค้ าจุ น ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.51) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ
มีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย = 3.59) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2
ข้อ ได้แก่ ตาแหน่ งงานที่ปฏิ บตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่ งที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ (ค่าเฉลี่ย =
3.48) และได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.47) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่ อ ปั จจัย ค้ าจุ น ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.51) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมี
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ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.63)
รองลงมาได้แก่ตาแหน่ งงานที่ปฏิ บตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่ งที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ และมี
ความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.62)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติ และได้รับ
การยอมรับ (ค่าเฉลี่ ย = 3.72) รองลงมาได้แก่ ได้รับความสาคัญในตาแหน่ งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(ค่าเฉลี่ย = 3.67) และมีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย = 3.56) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.34 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านนโยบายและการบริ หาร จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านนโยบายและการบริหาร

1. นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความ
ชัดเจน
2. การกาหนดนโยบายและชี้แจงให้ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ
3. บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
4. การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ง
งานมีความชัดเจน และสามารถปฏิบตั ิงานได้
5. บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่
เหมาะสม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.40
(ปานกลาง)
3.29
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.65
(มาก)
3.64
(มาก)
3.62
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.44
(ปานกลาง)
3.50
(มาก)
3.50
(มาก)

3.53
(มาก)
3.47
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)

3.68
(มาก)
3.59
(มาก)
3.64
(มาก)

3.50
(มาก)
3.50
(มาก)
3.49
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.34 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.42) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ การกาหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงานมี ความชัดเจน และสามารถปฏิ บตั ิ งานได้ (ค่าเฉลี่ ย = 3.53)
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่
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เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.47) นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.40) บริ ษทั
มุ่ งเน้ น การตั้ง เป้ าหมายที่ ท ้าทาย มี ก ารพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ อง และการบรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้
(ค่าเฉลี่ย = 3.39) และการกาหนดนโยบายและชี้แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ
(ค่าเฉลี่ย = 3.29) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.64) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงานมีความชัดเจน และสามารถ
ปฏิ บ ัติงานได้ (ค่ าเฉลี่ ย = 3.68) รองลงมาได้แก่ นโยบายและการบริ หารของบริ ษ ทั มี ความชัดเจน
(ค่าเฉลี่ ย = 3.65) การกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึ ง โดยใช้ก ารจัดการสารสนเทศ
(ค่ าเฉลี่ ย = 3.64) บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ ท ้าทาย มี การพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง และการบรรลุ
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) และบริ ษทั มี กฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่เหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 3.59) และ ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.49)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความ
พึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันทุ กเรื่ องคือ การกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึ ง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ
บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
การกาหนดหน้าที่ ความรับ ผิดชอบในตาแหน่ งงานมี ความชัดเจน และสามารถปฏิ บตั ิ งานได้ และ
บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.50) และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางเพียงข้อเดียวคือ การกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการ
สารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.44)
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ตารางที่ 4.35 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านสภาพการทางาน จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านสภาพการทางาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.08
(ปานกลาง)
3.21
(ปานกลาง)
3.18
(ปานกลาง)
3.27
(ปานกลาง)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.22
(ปานกลาง)
3.17
(ปานกลาง)
3.11
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)

2.69
(ปานกลาง)

2.97
(ปานกลาง)

2.94
(ปานกลาง)

3.29
(ปานกลาง)

3.36
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)

2.95
(ปานกลาง)

3.18
(ปานกลาง)

3.16
(ปานกลาง)

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ความเหมาะสมของจานวนพนักงานกับปริ มาณ
2.82
งาน
(ปานกลาง)
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องมือ และ
3.00
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน
(ปานกลาง)
3. กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวยให้สามารถ
2.98
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(ปานกลาง)
4. บรรยากาศการทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้
2.94
สามารถทา
(ปานกลาง)
งานได้อย่างมีระสิ ทธิภาพ
5. สถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ
ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ
เหมาะสม
6. มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน
เช่น การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้ การตอบสนอง
สภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น

ค่ าเฉลีย่ รวม

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.35 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.95) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
65

ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่ น การป้ องกันการเกิ ดเพลิงไหม้ การ
ตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.29) รองลงมาได้แก่ ความเพียงพอของอุปกรณ์
เครื่ องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.00) กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวย
ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย = 2.98) บรรยากาศการทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้
สามารถท างานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (ค่ าเฉลี่ ย = 2.94) ความเหมาะสมของจานวนพนัก งานกับ
ปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ ย = 2.82) และสถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่ นเหม็น กลิ่ นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ยง
รบกวน หรื อมี อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุ คคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 2.69)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่ น การป้ องกันการเกิ ดเพลิงไหม้ การ
ตอบสนองสภาวะสารเคมี รั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย = 3.36) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศการทางาน
สร้ างแรงกระตุ ้น ให้ ส ามารถท างานได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ค่ าเฉลี่ ย = 3.27) ความเพี ย งพอของ
อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ และทรั พ ยากรต่ าง ๆ ในการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.21) กระบวนการท างานต่างๆ
เอื้ ออานวยให้สามารถท างานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย = 3.18) ความเหมาะสมของจานวน
พนักงานกับปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.08) และสถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง
และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =
2.97) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.16) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่น การป้ องกันการเกิด
เพลิ งไหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมี รั่วไหล เป็ นต้น (ค่ าเฉลี่ ย = 3.28) รองลงมาได้แ ก่ ความ
เหมาะสมของจานวนพนักงานกับปริ มาณงาน และบรรยากาศการทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้สามารถ
ท างานได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากัน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.22) ความเพี ย งพอของอุ ป กรณ์
เครื่ องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.17) กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวย
ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย = 3.11) และสถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น
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กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 2.94) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.36 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านความเป็ นอยู่ส่วนตัว

1. สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการทางาน
กับชีวติ ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
2. การเดินทางมาทางานมีความสะดวก และ
เหมาะสม
3. ผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่วยให้
ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.35
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.65
(มาก)
3.38
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.83
(มาก)
3.28
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.36 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่ วยให้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ี ข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย =
3.36) รองลงมาได้แก่ สามารถสร้างความสมดุ ลระหว่างการทางานกับชี วิตส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.35) และและการเดิ น ทางมาท างานมี ค วามสะดวก และเหมาะสม (ค่ า เฉลี่ ย = 3.32)
ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.46) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัวอยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สามารถสร้างความ
สมดุลระหว่างการทางาน กับชี วติ ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.65) และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ การเดินทางมาทางานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.38)
และผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่วยให้ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย = 3.36) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.44) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สามารถ
สร้ างความสมดุลระหว่างการทางาน กับชี วิตส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.83) และมีความ
พึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 2 ข้อ ได้แ ก่ การเดิ น ทางมาท างานมี ค วามสะดวก และเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 3.28) และผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ี ข้ ึน (ค่าเฉลี่ ย =
3.22) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.37 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี
3.68
และมีความมัน่ คง
(มาก)
2. ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน
3.59
(มาก)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.63
(มาก)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.89
(มาก)
3.73
(มาก)
3.81
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.89
(มาก)
3.83
(มาก)
3.86
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.37 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง
(ค่าเฉลี่ย = 3.68) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.59)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง
(ค่าเฉลี่ย = 3.89) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.73)
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =
3.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี
และมีความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย = 3.89) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย =
3.83)
ตารางที่ 4.38 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านวิธีปกครองบังคับบัญชา

1. การสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และ
ยุติธรรม
2. ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
3. ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.25
(ปานกลาง)
3.29
(ปานกลาง)
3.43
(ปานกลาง)
3.26
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.50
(มาก)
3.59
(มาก)
3.68
(มาก)
3.56
(มาก)
3.58
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.56
(มาก)
3.61
(มาก)
3.83
(มาก)
3.78
(มาก)
3.69
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.38 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
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ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัย ค้ าจุ น ด้านวิธีป กครองบังคับบัญ ชา โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.31) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย
= 3.43) รองลงมาได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย = 3.29) มีความยุติธรรม
ในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.26) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม
(ค่าเฉลี่ย = 3.25) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.58) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมี ความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องให้ความเชื่ อถือ ไว้วางใจในการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.68)
รองลงมาได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟั งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย = 3.59) มีความยุติธรรมในการ
พิจารณาผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.56) และการสัง่ งาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย
= 3.50) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านวิธีป กครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.69) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย
= 3.83) รองลงมาได้แก่ มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ผูบ้ งั คับบัญชารับฟั ง
ข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย = 3.61) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม
(ค่าเฉลี่ย = 3.56) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุนในแต่ละด้าน จาแนกตาม
ระดับการศึกษา สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.40
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ตารางที่ 4.39 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยคา้ จุน

1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.09
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
2.95
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)
3.63
(มาก)
3.31
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.25
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)
3.62
(มาก)
3.64
(มาก)
3.18
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.81
(มาก)
3.58
(มาก)
3.52
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.28
(ปานกลาง)
3.78
(มาก)
3.65
(มาก)
3.49
(ปานกลาง)
3.16
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.86
(มาก)
3.69
(มาก)
3.54
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.39 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยค้ าจุนในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่ อ ปั จ จัย ค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.33) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับ
มาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.63) ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ใน
หน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.51) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
นโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.42) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.34) ด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.31) ด้านเงิ นเดื อน (ค่าเฉลี่ ย = 3.09) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 2.95)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย
= 3.64) ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย =
3.58) ตามลาดับ และมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.46) ด้ า นเงิ น เดื อ น (ค่ า เฉลี่ ย = 3.25) และด้ า นสภาพการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.18)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.54) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ น
ระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.86) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) ด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.69) และด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.65) ตามลาดับ และมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.49) ด้านความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.44) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.28) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย =
3.16) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด จาแนกตามระดับการศึกษา สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 41
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ตารางที่ 4.40 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการทางาน

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.63
(มาก)
3.23
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
2.98
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)

3.69
(มาก)
3.53
(มาก)
3.62
(มาก)
3.59
(มาก)
3.13
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)

3.90
(มาก)
3.74
(มาก)
3.68
(มาก)
3.65
(มาก)
3.24
(ปานกลาง)
3.64
(มาก)

3.09
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)

3.25
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)
3.62
(มาก)

3.28
(ปานกลาง)
3.78
(มาก)
3.65
(มาก)
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการทางาน

4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.42
(ปานกลาง)
2.95
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)
3.63
(มาก)
3.31
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.64
(มาก)
3.18
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.81
(มาก)
3.58
(มาก)
3.52
(มาก)
3.52
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.49
(ปานกลาง)
3.16
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.86
(มาก)
3.69
(มาก)
3.54
(มาก)
3.59
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.40 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึ งพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในแต่ละระดับการศึกษาพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.53)
ด้านความรั บผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.46) ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.23) และด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 2.98) ตามลาดับ
75

ส่ วนปั จจัยค้ าจุ น พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.33) โดยมี
ความพึงพอใจสู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.51) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.42) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) ด้านความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.34) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.31) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย
= 3.09) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 2.95) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ งพอใจในการ
ทางานต่ อปั จจัยจู งใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.51) โดยมี ความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.69) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.62)
ด้านความรั บผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.59) ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.53) และด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.13) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความ
พึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52) โดยมีความพึงพอใจ
สู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) รองลงมาได้แก่ ด้านนโยบายและ
การบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.64) ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) ด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.58) ด้านความเป็ นอยู่ส่ วนตัว (ค่ าเฉลี่ ย = 3.46) ด้านเงิ นเดื อน (ค่าเฉลี่ ย = 3.25)
และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.18) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่ อปั จจัยจู งใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.64) โดยมี ความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.90) รองลงมาได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ ย
= 3.74) ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.65) และด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.24) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) โดยมีความพึง
พอใจสู ง สุ ด ในด้า นความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.86) รองลงมาได้แ ก่ ด้า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่ อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) ด้านวิธี
ปกครองบัง คับ บัญ ชา (ค่ า เฉลี่ ย = 3.69) ด้า นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.65) ด้าน
นโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.49) ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ ย = 3.44) ด้านเงินเดื อน
(ค่าเฉลี่ย = 3.28) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.16) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.41 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านความสาเร็จในการทางาน

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. การได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
2. การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัว
ในการปฏิบตั ิงาน
3. การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปัญหาใน
งานของตนเองให้สาเร็จ
4. ความรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของ
ความสาเร็ จ
5. ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.62
(มาก)
3.63
(มาก)
3.55
(มาก)
3.55
(มาก)
3.51
(มาก)
3.57
(มาก)

3.84
(มาก)
3.94
(มาก)
3.69
(มาก)
3.84
(มาก)
3.56
(มาก)
3.78
(มาก)

3.83
(มาก)
3.83
(มาก)
3.67
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.78
(มาก)
3.87
(มาก)
3.95
(มาก)
3.79
(มาก)
3.77
(มาก)
3.83
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.41 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ ทาการส ารวจทุ กตาแหน่ งงาน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.57) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่ สุดในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิ บตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย 3.63)
รองลงมาได้แก่ การได้ใช้ความรู ้ ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.62) การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาใน
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งานของตนเองให้สาเร็ จ และความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย 3.55) ผลสาเร็ จของ
งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิ บตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย 3.94) รองลงมา
ได้แก่ การได้ใช้ความรู้ในการปฏิบตั ิงาน และความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย 3.84)
การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองให้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย 3.69) ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ ม มีความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ การได้
ใช้ความรู้ในการปฏิบตั ิงานและการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.83) การ
ตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองให้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย 3.67) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ ปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ความรู ้ สึ ก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของความส าเร็ จ (ค่ าเฉลี่ ย 3.39) และ
ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 3.33) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.83) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองให้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย
3.95) รองลงมาได้แก่ การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย3.87) ความรู้สึกเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย 3.79) การได้ใช้ความรู้ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย3.78) ผลสาเร็ จ
ของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 3.77) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.42 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

1. การได้รับยกย่องชมเชยภายใน
องค์กร

3.04
(ปานกลาง)

3.16
(ปานกลาง)

3.00
(ปานกลาง)

3.48
(ปานกลาง)

2. การได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่ วมงาน

3.35
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)

3.47
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)

3.28
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)

3.79
(มาก)
3.78
(มาก)

3.24
(ปานกลาง)

3.39
(ปานกลาง)

3.24
(ปานกลาง)

3.68
(มาก)

3. การได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่
สาคัญ ๆ เสมอ

ค่ าเฉลีย่ รวม

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.42 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ต าแหน่ งระดับเจ้าหน้ าที่ /ช่ าง
หัวหน้ากลุ่ ม และผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการ
ยอมรั บ นับ ถื อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ต าแหน่ งระดับ
ผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.24)
มื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลาง
เช่ นกัน โดยมี ความพึ งพอใจสู งที่ สุ ดในเรื่ องมี โอกาสแสดงความสามารถเต็ม ที่ ในการปฏิ บตั ิ งาน
(ค่าเฉลี่ย 3.35) รองลงมาได้แก่ มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.33)
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.04) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ ม มีความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ มี
โอกาสใช้ความ คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.53) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.47) และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.16) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.24)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในทุกข้ออยูใ่ นระดับปาน
กลางเช่ น กัน โดยมี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ในเรื่ อ งมี โอกาสใช้ ค วาม คิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการ
ปฏิ บ ัติ ง าน (ค่ าเฉลี่ ย 3.44) รองลงมาได้แ ก่ มี โอกาสแสดงความสามารถเต็ม ที่ ใ นการปฏิ บ ัติงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.28) มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.00) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื ออยู่ในระดับ มาก 2 ข้อ ได้แก่ มี
โอกาสแสดงความสามารถเต็ ม ที่ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง าน (ค่ า เฉลี่ ย 3.79) มี โ อกาสใช้ ค วาม คิ ด ริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ในการปฏิ บตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย 3.78) ตามลาดับ และมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
เพียงข้อเดียวคือ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.48)

80

ตารางที่ 4.43 ค่าเฉลี่ ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
ต่อปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. มีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. มีโอกาสแสดงความสามารถ
เต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
4. ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสม
และเป็ นงานที่ถนัด
5. มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่
ปฎิบตั ิอยู่
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.37
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.71
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)

3.44
(ปานกลาง)
3.56
(มาก)
3.34
(ปานกลาง)
3.72
(มาก)
3.97
(มาก)
3.61
(มาก)

3.61
(มาก)
3.67
(มาก)
3.56
(มาก)
3.50
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.80
(มาก)
3.84
(มาก)
3.85
(มาก)
3.60
(มาก)
3.75
(มาก)
3.77
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.43 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งงานระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งงานระดับหัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก และผูจ้ ดั การ
แผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.46) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ มีความรัก
และภาคภูมิ ใจในงานที่ ป ฎิ บ ตั ิ อยู่ (ค่ าเฉลี่ ย 3.71) และมี ค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 4 ข้อ
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ได้ แ ก่ ลัก ษณะงานที่ ป ฎิ บ ั ติ อ ยู่ เหมาะ สมและเป็ นงานที่ ถ นั ด (ค่ า เฉลี่ ย 3.46) มี โ อกาสแสดง
ความสามารถเต็มที่ ในการปฏิ บ ตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.40) มี โอกาสใช้ค วาม คิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการ
ปฏิบตั ิงาน และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.37) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่
ปฎิ บตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.97) ลักษณะงานที่ปฎิ บตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด (ค่าเฉลี่ ย 3.72) และมี
โอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ มี ความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย 3.44) และมีโอกาสใช้
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.34) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจใน
การท างานต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ อ ยู่ใ นระดับ มาก 4 ข้อ ได้แก่ มี โ อกาสแสดง
ความสามารถเต็มที่ ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.67) มี ความเป็ นอิ สระในการปฏิ บตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย
3.61) มีโอกาสใช้ความ คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.56) ลักษณะงานที่ปฎิ บตั ิอยู่
เหมาะ สมและเป็ นงานที่ถนัด (ค่าเฉลี่ ย 3.50) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
เพียงข้อเดียวคือ มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.39)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีโอกาสใช้ความ คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมา
ได้แก่ มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.84) มีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.80) มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.75) ลักษณะงานที่
ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.44 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
ต่อปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านความรับผิดชอบ

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

1. ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่
ได้รับ และความรับผิดชอบตาม
ตาแหน่งงาน
2. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการ
กาหนดแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน
3. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด

3.42
(ปานกลาง)

3.44
(ปานกลาง)

3.44
(ปานกลาง)

3.54
(มาก)

3.31
(ปานกลาง)

3.41
(ปานกลาง)

3.50
(มาก)

3.77
(มาก)

3.48
(ปานกลาง)

3.75
(มาก)

3.44
(ปานกลาง)

3.93
(มาก)

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.40
(ปานกลาง)

3.53
(มาก)

3.46
(ปานกลาง)

3.74
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.44 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง และ
ผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จจัย จู ง ใจ ด้า นความรั บ ผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.40) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความ
พึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
(ค่ าเฉลี่ ย 3.48) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ ได้รับ และความรับผิดชอบตาม
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ตาแหน่ งงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.42) และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.31) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ
การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ ย 3.75) และมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ ได้รับ และความ
รับผิดชอบตามตาแหน่งงาน (ค่าเฉลี่ย 3.44) และการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและ
แนวทางการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.41) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จจัย จู ง ใจ ด้า นความรั บ ผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.46) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากเพียงข้อเดี ยวคือ การมี ส่วน
ร่ วมรับ ผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิ บ ตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย 3.50) และมี ความพึ ง
พอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และ
ความรั บ ผิดชอบตามตาแหน่ งงาน และการมี ส่ วนร่ วมรั บ ผิดชอบในการปฏิ บ ตั ิ งานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 3.44)
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนด (ค่าเฉลี่ ย
3.93) รองลงมาได้แก่ การมี ส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ ย 3.77) และความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ ได้รับ และความรับผิดชอบตามตาแหน่ งงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.54) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.45 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านความก้าวหน้า จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านความก้ าวหน้ า

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับการ
ฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์
2. ได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ตาแหน่งหน้าที่มีโอกาสก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ
4. การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อน
ตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและ
ยุติธรรม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

2.90
(ปานกลาง)

3.50
(มาก)

3.17
(ปานกลาง)

3.89
(มาก)

2.79
(ปานกลาง)
2.83
(ปานกลาง)
2.80
(ปานกลาง)

3.22
(ปานกลาง)
3.25
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

2.72
(ปานกลาง)
2.94
(ปานกลาง)
2.78
(ปานกลาง)

3.02
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)

2.83
(ปานกลาง)

3.33
(ปานกลาง)

2.90
(ปานกลาง)

3.39
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.45 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกตาแหน่งงาน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.83) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่ สุ ด ในเรื่ องบริ ษ ัท ให้ก ารสนับ สนุ น เข้ารั บ การฝึ กอบรม สั ม มนา ดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ ย 2.90) รองลงมาได้แก่ ตาแหน่ งหน้าที่ งานของท่านมี โอกาสก้าวหน้าในสาย
งานอาชี พ (ค่าเฉลี่ย 2.83) การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม
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(ค่ าเฉลี่ ย 2.80) และท่ านได้รับ โอกาสการสนับ สนุ นให้ ศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สู งขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 2.79)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ ม มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้า
รับการฝึ กอบรม สัมมนา ดู งานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.50) และมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
และยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.34) ตาแหน่งหน้าที่งานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชี พ (ค่าเฉลี่ย
3.25) และท่านได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.22) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.90) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมี ความพึ ง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องบริ ษทั ให้การสนับสนุ น เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดู งานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.17) รองลงมาได้แก่ ตาแหน่ งหน้าที่งานของท่านมี โอกาสก้าวหน้าใน
สายงานอาชี พ (ค่ าเฉลี่ ย 2.94) การประเมิ นพนักงานเพื่ อเลื่ อนตาแหน่ ง มี หลัก เกณฑ์ที่ ชัดเจนและ
ยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.78) ท่านได้รับโอกาสการสนับสนุ นให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 2.72)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้า
รับการฝึ กอบรม สัมมนา ดู งานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.89) และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ ตาแหน่ งหน้าที่ งานของท่ านมี โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ และการประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.32)
และท่านได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.02) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจในแต่ละด้าน จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.47
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ตารางที่ 4.46 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจัยจูงใจ

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.57
(มาก)
3.24
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
2.83
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)

3.78
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)
3.53
(มาก)
3.33
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)

3.61
(มาก)
3.24
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
2.90
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.83
(มาก)
3.68
(มาก)
3.77
(มาก)
3.74
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.68
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.46 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง และ
ผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มี ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วน
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจอยู่ในระดับมาก เพี ยงด้าน เดี ยวคื อ ด้านความส าเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.57) และมีความพึ ง
พอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย = 3.46) ด้านความรับผิดชอบ
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(ค่าเฉลี่ย = 3.40) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.24) และด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย =
2.83) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจอยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย =
3.61) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.53) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 ข้อ ได้แก่ ด้านการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ (ค่ าเฉลี่ ย = 3.39) และด้านความก้าวหน้า (ค่ าเฉลี่ ย =
3.33) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.35) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มี ความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัย จูงใจอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็ จในการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.61) และด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.54) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเพียงด้าน
เดียวคือ ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.24) และ
ด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 2.90)
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.68) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูง
ใจอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็ จในการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.83) ด้านลัก ษณะงานที่
ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.77) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.68) ตามล าดับ และมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ ปานกลางเพี ย งด้านเดี ย วคื อ ด้า น
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.39)
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ตารางที่ 4.47 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านเงินเดือน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านเงินเดือน

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมี
ความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความ
รับผิดชอบ และผลงาน
2. การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสม
และยุติธรรม
3. นโยบายการจ่ายโบนัส มีความ
เหมาะสม
4. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น
จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้ากะ
(เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ค่าช่วยเหลืองาน
แต่ง–งานศพ การประกันชีวติ
ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ มื
จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

2.74
(ปานกลาง)

3.16
(ปานกลาง)

2.89
(ปานกลาง)

3.21
(ปานกลาง)

2.83
(ปานกลาง)
3.10
(ปานกลาง)
3.38
(ปานกลาง)

3.13
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)
3.66
(มาก)

3.06
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

3.25
(ปานกลาง)
3.49
(ปานกลาง)
3.60
(มาก)

3.01
(ปานกลาง)

3.31
(ปานกลาง)

3.15
(ปานกลาง)

3.39
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.47 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกตาแหน่งงาน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
แต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงิ นเดื อนในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
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ที่สุดในเรื่ องสวัสดิ การต่าง ๆ ที่ ได้รับ เช่ น จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงิ นสะสมกองทุ นสารอง
เลี้ ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลื องานแต่ง–งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.38) รองลงมาได้แก่ นโยบายการจ่าย
โบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.10) การปรับเงินเดื อน มีความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย
2.83) และเงิ นเดื อน ค่ าตอบแทนที่ ไ ด้รับ มี ค วามเหมาะสมกับ ตาแหน่ งงาน ความรั บ ผิดชอบ และ
ผลงาน (ค่าเฉลี่ย 2.74) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือนอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา
ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย
= 3.66) และมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 3 ข้อ ได้แ ก่ นโยบายการจ่ า ยโบนัส มี ค วาม
เหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.31) เงิ น เดื อน ค่ าตอบแทนที่ ไ ด้รับ มี ค วามเหมาะสมกับ ตาแหน่ งงาน ความ
รับผิดชอบ และผลงาน (ค่าเฉลี่ย 3.16) และการปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติ ธรรม(ค่าเฉลี่ ย
3.13) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงิ นเดื อนในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องสวัสดิ การต่าง ๆ ที่ ได้รับ เช่ นจานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงิ นสะสมกองทุ นสารอง
เลี้ ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลื องานแต่ง–งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการ
เกษี ยณอายุ เงิ นกู้ยืมจากสหกรณ์ มี ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.39) รองลงมาได้แก่ นโยบายการจ่าย
โบนัส มี ความเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.28) การปรับเงิ นเดื อนมี ความเหมาะสมและยุติธ รรม (ค่าเฉลี่ ย
3.06) และเงิ นเดื อน ค่ าตอบแทนที่ ไ ด้รับ มี ค วามเหมาะสมกับ ตาแหน่ งงาน ความรั บ ผิดชอบ และ
ผลงาน (ค่าเฉลี่ย 2.89) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงิ นเดื อนอยู่ในระดับมากเพียงข้อเดี ยวคือ สวัสดิ การต่าง ๆ ที่ ได้รับ เช่ น
จานวนวัน ลา ค่ ารั ก ษาพยาบาล เงิ นสะสมกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ค่ าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่ มี สิ ท ธิ์ ) ค่ า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ ืมจากสหกรณ์ มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.60) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ นโยบายการจ่าย
โบนัส มี ความเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.49) การปรับเงิ นเดื อน มี ความเหมาะสมและยุติธรรม(ค่าเฉลี่ ย
3.25) เงิ นเดื อน ค่าตอบแทนที่ ได้รับ มีความเหมาะสมกับตาแหน่ งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.21) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.48 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัย ค้ า จุ น ในการท างาน ด้านความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูบ้ ังคับ บัญ ชา ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา และเพื่ อ น
ร่ วมงาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ าง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และ
เพือ่ นร่ วมงาน

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

1. ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึง
เป้ าหมาย และทิศทางในการทางานเพื่อ
บรรลุเป้ าหมาย
2. ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน และ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ทางานได้
สาเร็ จ
3. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะ
ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา
4. ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การทางาน และแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม
5. ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ และ
กาลังใจในการทางาน และสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่ดี
6. เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกัน
7. เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มี
การทางานเป็ นทีม และให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8. ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อน
ร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.33
(ปานกลาง)

3.69
(มาก)

3.44
(ปานกลาง)

3.73
(มาก)

3.42
(ปานกลาง)

3.72
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)

3.73
(มาก)

3.47
(ปานกลาง)
3.41
(ปานกลาง)

3.69
(มาก)
3.34
(ปานกลาง)

3.39
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

3.86
(มาก)
3.85
(มาก)

3.26
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)

3.72
(มาก)

3.33
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)

3.34
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)

3.17
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)

3.75
(มาก)
3.78
(มาก)

3.29
(ปานกลาง)

3.41
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)

3.77
(มาก)

91

ตารางที่ 4.48 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ที่มีต่อปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ าง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และ
เพือ่ นร่ วมงาน

9. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะ
ปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

3.53
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)

3.47
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)

เจ้าหน้าที่/ช่าง

3.22
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.81
(มาก)
3.78
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.48 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ต าแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง
หัวหน้ากลุ่ม และผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่ น วายที่ มี ต าแหน่ งระดั บ เจ้าหน้ าที่ /ช่ าง มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียว
คือ มีความไว้วางใจ เชื่ อใจ และกล้าที่จะปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.53) และมี
ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 8 ข้อ ได้แ ก่ มี ค วามไว้ว างใจ เชื่ อ ใจ และกล้าที่ จ ะปรึ ก ษา
ผูบ้ ังคับ บัญ ชา (ค่ าเฉลี่ ย 3.47) เพื่ อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา มี ก ารท างานเป็ นที ม และให้ ค วาม
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 3.44) ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้
ท่ า นท างานได้ส าเร็ จ (ค่ า เฉลี่ ย 3.42) ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ใ นการท างาน และแสดง
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พฤติกรรมที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.41) ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึ งเป้ าหมาย และทิศทางในการ
ทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย และเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน
(ค่าเฉลี่ ย 3.33) ได้รับความร่ วมมื อจากเพื่อนร่ วมงานที่ อยู่หน่ วยงานอื่นๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ ย 3.29) และ
ผูบ้ งั คับบัญชาสร้ างขวัญ และกาลังใจในการทางาน และสร้ างบรรยากาศในการทางานที่ดี (ค่าเฉลี่ ย
3.26) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
ตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชา และเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาให้การ
สนับสนุ น และให้ความช่ วยเหลือเพื่อให้ท่านทางานได้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย 3.72) ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อ
ความถึงเป้ าหมาย และทิศทางในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย และมีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่
จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.69) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ข้อ ได้แก่ มีความ
ไว้วางใจ เชื่ อใจ และกล้าที่ จะปรึ ก ษาเพื่ อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา (ค่ าเฉลี่ ย 3.47) ได้รับ ความ
ร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.41) ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การทางาน และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและ เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิด
และความรู ้สึกต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.34)เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการทางานเป็ นทีม และให้ความ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 3.31) ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ และกาลังใจในการทางาน และสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.28) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายที่ มี ต าแหน่ งระดับผูช้ ่ วยหั วหน้าแผนก มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานต่ อปั จจัย ค้ าจุ น ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานในทุกข้ออยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึงเป้ าหมาย และทิศทาง
ในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.44) รองลงมาได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน และ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ ท่ า นท างานได้ ส าเร็ จ มี ค วามไว้ว างใจ เชื่ อ ใจ และกล้า ที่ จ ะปรึ ก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชา และ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการทางาน และแสดงพฤติ กรรมที่ เหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 3.39) ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ และกาลังใจในการทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางาน
ที่ดี และได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.28) เพื่อนร่ วมงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการทางานเป็ นทีม และให้ความช่วยเหลื อซึ่ งกันและกัน และมีความไว้วางใจ เชื่ อ
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ใจ และกล้ า ที่ จ ะปรึ ก ษาเพื่ อ นร่ ว มงาน/ผู ้ใ ต้ บ ั ง คับ บัญ ชา (ค่ า เฉลี่ ย 3.22) และเพื่ อ นร่ ว มงาน/
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.17) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานต่ อปั จจัย ค้ าจุ น ด้านความสัม พัน ธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีความไว้วางใจเชื่อใจและกล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.86)
รองลงมาได้แ ก่ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาเป็ นแบบอย่างที่ ดีใ นการท างาน และแสดงพฤติ ก รรมที่ เหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 3.85) มีความไว้วางใจ เชื่ อใจ และกล้าที่จะปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย
3.81) เพื่ อ นร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา มี ก ารท างานเป็ นที ม และให้ ค วามช่ วยเหลื อซึ่ งกัน และกัน
(ค่าเฉลี่ ย 3.78) ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่ วยงานอื่นๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ ย 3.77) เพื่อน
ร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.75) ผูบ้ งั คับบัญชามีการ
สื่ อ ความถึ ง เป้ าหมาย และทิ ศ ทางในการท างานเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย และผู้บ ังคับ บัญ ชาให้ ก าร
สนับสนุ น และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านทางานได้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย 3.73) และผูบ้ งั คับบัญชาสร้าง
ขวัญ และกาลังใจในการทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.72) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.49 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน จาแนกตามตาแหน่งงาน

ด้ านตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

1. ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
เป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติ และได้รับการ
ยอมรับ
2. ได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความพึงพอใจในตาแหน่งงาน
ปัจจุบนั

ค่ าเฉลีย่ รวม

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.34
(ปานกลาง)

3.75
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)

3.89
(มาก)

3.38
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

3.72
(มาก)
3.91
(มาก)
3.79
(มาก)

3.44
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)
3.48
(ปานกลาง)

3.81
(มาก)
3.73
(มาก)
3.81
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.49 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง และ
ผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มี ความพึ งพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ ม และ
ผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.39) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้า นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานในทุ ก ข้อ อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
เช่นเดียวกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 3.47)
รองลงมาได้แก่ ได้รับความสาคัญในตาแหน่ งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ ย 3.38) ตาแหน่ งงานที่
ปฏิบตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ (ค่าเฉลี่ย 3.34) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้า นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.79) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีความพึงพอใจในตาแหน่ งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ ย 3.91) รองลงมาได้แก่
ตาแหน่ งงานที่ ปฏิ บตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่ งที่ มีเกี ยรติ และได้รับการยอมรับ (ค่าเฉลี่ ย 3.75) ได้รับ
ความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.72) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.48)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความ
พึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ
มีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 3.61) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ
ได้แก่ ได้รับความสาคัญในตาแหน่ งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ ย 3.44) ตาแหน่ งงานที่ปฏิ บตั ิใน
ปั จจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ (ค่าเฉลี่ย 3.39) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้า นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.79) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องตาแหน่ งงานที่ปฏิ บตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่ งที่มีเกี ยรติ และได้รับการ
ยอมรับ (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาได้แก่ ได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย
3.81) มีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย 3.73) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.50 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านนโยบายและการบริ หาร จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านนโยบายและการบริหาร

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มี
ความชัดเจน
2. การกาหนดนโยบายและชี้แจงให้
ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการ
สารสนเทศ
3. บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้
ทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการ
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4. การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในตาแหน่งงานมีความชัดเจน และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้
5. บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ทางานที่เหมาะสม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.32
(ปานกลาง)
3.24
(ปานกลาง)

3.88
(มาก)
3.56
(มาก)

3.56
(มาก)
3.50
(มาก)

3.71
(มาก)
3.77
(มาก)

3.33
(ปานกลาง)

3.78
(มาก)

3.56
(มาก)

3.69
(มาก)

3.45
(ปานกลาง)

3.91
(มาก)

3.56
(มาก)

3.74
(มาก)

3.42
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)

3.72
(มาก)
3.77
(มาก)

3.67
(มาก)
3.57
(มาก)

3.62
(มาก)
3.71
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.50 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก และผูจ้ ดั การแผนก มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.35)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึง
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พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงานมีความชัดเจน และ
สามารถปฏิ บตั ิงานได้ (ค่าเฉลี่ย 3.45) รองลงมาได้แก่ บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.42) บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการ
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.33) นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย
3.32) และการกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ ย
3.24) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมี ความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีความชัดเจน และสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.91) รองลงมาได้แก่ นโยบายและการบริ หารของบริ ษ ทั มี ความชัดเจน (ค่ าเฉลี่ ย 3.88)
บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการบรรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้
(ค่ า เฉลี่ ย 3.78) บริ ษ ัท มี ก ฎระเบี ย บข้อ บังคับ ในการท างานที่ เหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.72) การก าหนด
นโยบายและชี้แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจ
สู งที่สุดในเรื่ องบริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.67) รองลงมาได้แก่
นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความชัดเจน บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย มี การพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง และการบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ ง
งานมีความชัดเจน และสามารถปฏิ บตั ิงานได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.56) การกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้ทราบ
อย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.50) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.71) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการ
สารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.77) รองลงมาได้แก่ การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีความ
ชัดเจน และสามารถปฏิ บตั ิงานได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.74) นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความชัดเจน
(ค่ า เฉลี่ ย 3.71) บริ ษ ัท มุ่ ง เน้ น การตั้ง เป้ าหมายที่ ท ้า ทาย มี ก ารพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ อ ง และการบรรลุ
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เป้ าหมายที่กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.69) บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย
3.62) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.51 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านสภาพการทางาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านสภาพการทางาน

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ความเหมาะสมของจานวนพนักงาน
กับปริ มาณงาน
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องมือ
และทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน
3. กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวย
ให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. บรรยากาศการทางาน สร้างแรง
กระตุน้ ให้สามารถทา
งานได้อย่างมีระสิ ทธิภาพ
5. สถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น
กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน
หรื อมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วน
บุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม
6. มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนอง
สภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้ องกันการเกิด
เพลิงไหม้ การตอบสนองสภาวะ
สารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น

ค่ าเฉลีย่ รวม

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

2.82
(ปานกลาง)
3.02
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)

3.03
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)
3.03
(ปานกลาง)

2.78
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.11
(ปานกลาง)

3.20
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.26
(ปานกลาง)

2.96
(ปานกลาง)

3.09
(ปานกลาง)

3.11
(ปานกลาง)

3.34
(ปานกลาง)

2.75
(ปานกลาง)

2.84
(ปานกลาง)

2.50
(ปานกลาง)

3.00
(ปานกลาง)

3.27
(ปานกลาง)

3.53
(มาก)

3.22
(ปานกลาง)

3.35
(ปานกลาง)

2.97
(ปานกลาง)

3.08
(ปานกลาง)

3.03
(ปานกลาง)

3.23
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.51 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกตาแหน่งงาน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 2.97) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มีความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่น การป้ องกันการเกิด
เพลิงใหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.27) รองลงมาได้แก่ ความเพียงพอ
ของอุปกรณ์ เครื่ องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย 3.02) กระบวนการทางานต่างๆ
เอื้ออานวยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย 2.97) บรรยากาศการทางาน สร้างแรง
กระตุน้ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.96) ความเหมาะสมของจานวนพนักงาน
กับ ปริ มาณงาน (ค่ าเฉลี่ ย 2.82) สถานที่ ท างาน ปราศจากกลิ่ นเหม็น กลิ่ นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ย ง
รบกวน หรื อมี อุป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ วนบุ ค คล (PPE) อย่างเพี ย งพอเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 2.75)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ ม มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.08) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึง
พอใจในการท างานต่ อ ปั จจัย ค้ าจุ น ด้านสภาพการท างานอยู่ใ นระดับ มากเพี ย งข้อเดี ย วคื อ มี ก าร
เตรี ยมพร้ อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่ น การป้ องกันการเกิ ดเพลิ งใหม้ การตอบสนองสภาวะ
สารเคมี รั่ ว ไหล เป็ นต้น (ค่ า เฉลี่ ย 3.53) และมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 5 ข้อ ได้แ ก่
บรรยากาศการทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.09) ความ
เหมาะสมของจานวนพนักงานกับปริ มาณงาน กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวยให้สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.03) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่ องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การทางาน (ค่าเฉลี่ ย 2.97) และสถานที่ ท างาน ปราศจากกลิ่ นเหม็น กลิ่ นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ย ง
รบกวน หรื อมี อุป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ วนบุ ค คล (PPE) อย่างเพี ย งพอเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 2.84)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.03) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมี
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ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน
(ค่าเฉลี่ ย 3.44) รองลงมาได้แก่ มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่ น การป้ องกันการ
เกิดเพลิงใหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.22) กระบวนการทางานต่างๆ
เอื้ออานวยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรยากาศการทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.11) ความเหมาะสมของจานวนพนักงานกับปริ มาณ
งาน (ค่าเฉลี่ ย 2.78) สถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่ นเหม็น กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน หรื อมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 2.50) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.23) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่น การป้ องกันการเกิด
เพลิ งใหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย 3.35) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศ
การทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย 3.34) กระบวนการ
ทางานต่างๆ เอื้ออานวยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย 3.26) ความเพียงพอของ
อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ และทรั พ ยากรต่ าง ๆ ในการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย 3.22) ความเหมาะสมของจานวน
พนักงานกับปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ย 3.20) สถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และ
เสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.00)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.52 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านความเป็ นอยู่ส่วนตัว
เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. สามารถสร้างความสมดุลระหว่าง
การทางาน กับชีวติ ส่ วนตัวได้อย่าง
เหมาะสม
2. การเดินทางมาทางานมีความสะดวก
และเหมาะสม
3. ผลตอบแทนจากการทางานกับ
บริ ษทั ช่วยให้ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.37
(ปานกลาง)

3.56
(มาก)

3.33
(ปานกลาง)

3.76
(มาก)

3.30
(ปานกลาง)
3.23
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)

3.50
(มาก)
3.69
(มาก)
3.58
(มาก)

3.17
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)

3.40
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.52 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง และ
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มี
ความพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความเป็ นอยู่ส่ วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.30) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มีความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัวในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องสามารถสร้างความสมดุ ลระหว่างการทางาน กับชี วิตส่ วนตัวได้
อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.37) รองลงมาได้แก่ การเดิ นทางมาทางานมีความสะดวก และเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ ย 3.30) ผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษ ทั ช่ วยให้ชีวิตความเป็ นอยู่ดีข้ ึ น (ค่าเฉลี่ ย 3.23)
ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ ม มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจ
สู งที่สุดในเรื่ องผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่ วยให้ชีวิตความเป็ นอยู่ดีข้ ึ น (ค่าเฉลี่ ย 3.69)
รองลงมาได้แก่ สามารถสร้ า งความสมดุ ล ระหว่า งการท างาน กับ ชี วิตส่ วนตัวได้อ ย่างเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 3.56) และการเดินทางมาทางานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.50) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.28) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัวในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องสามารถสร้างความสมดุ ลระหว่างการทางาน กับชี วิตส่ วนตัวได้
อย่างเหมาะสม และผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ี ข้ ึน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.33) รองลงมาได้แก่ การเดินทางมาทางานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย
3.17)
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้า นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.54) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สามารถ
สร้างความสมดุลระหว่างการทางาน กับชี วิตส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.76) และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการท างานกับ บริ ษ ทั ช่ วยให้ ชี วิตความ
เป็ นอยู่ดีข้ ึ น (ค่าเฉลี่ ย 3.46) และการเดิ นทางมาทางานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.40)
ตามลาดับ

103

ตารางที่ 4.53 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในการ
ทางาน

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

1. ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง
2. ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การ
งาน

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.64
(มาก)
3.49
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
4.06
(มาก)
3.97
(มาก)
4.02
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.00
(มาก)
3.93
(มาก)
3.96
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.53 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง
หัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วย
หัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =
3.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานอยูใ่ นระดับมาก 1
ข้อได้แก่ ทางานอยู่ในองค์ก รที่ มีชื่ อเสี ยง มี ภาพลักษณ์ ที่ดีและมี ค วามมัน่ คง (ค่าเฉลี่ ย 3.64) และมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.49)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
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โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง
(ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย 3.97)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
= 3.33) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับผูช้ ่ วยหัวหน้า
แผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้อ
อยูใ่ นระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มี
ภาพลักษณ์ ที่ดีและมีความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การ
งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.28)
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =
3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุ กข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี
และมี ความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ ย 4.00) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่ ก ารงาน (ค่ าเฉลี่ ย
3.93)
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ตารางที่ 4.54 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา จาแนกตามตาแหน่งงาน
ด้ านวิธีปกครองบังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. การสั่งงาน มอบหมายงานมีความ
ชัดเจน และยุติธรรม
2. ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
3. ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา
4. มีความยุติธรรมในการพิจารณา
ผลงาน

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.23
(ปานกลาง)
3.25
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
3.44
(ปานกลาง)
3.41
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.38
(ปานกลาง)

3.17
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.17
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.64
(มาก)
3.80
(มาก)
3.87
(มาก)
3.78
(มาก)
3.77
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.54 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ต าแหน่ งระดับเจ้าหน้ าที่ /ช่ าง
หัวหน้ากลุ่ ม และผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มี ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครอง
บังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การ
แผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.30)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
โดยมี ความพึ งพอใจสู งที่สุ ดในเรื่ องให้ความเชื่ อถื อ ไว้วางใจในการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา
(ค่าเฉลี่ย = 3.44) รองลงมาได้แก่ มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉลี่ย 3.28) ผูบ้ งั คับบัญชา
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รับ ฟั งข้อคิ ดเห็ น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ ย 3.25) และ.การสั่ งงาน มอบหมายงานมี ความชัดเจน และ
ยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.23) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่ อ ปั จจัย ค้ าจุ น ด้านวิธี ป กครองบัง คับ บัญ ชา โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.38) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการสัง่ งาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม และให้ความเชื่อถือ
ไว้วางใจในการปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากัน (ค่ า เฉลี่ ย 3.44) รองลงมาได้แ ก่
ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย 3.41) และมีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.22) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.22) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชารับฟั งข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะและให้ความเชื่ อถื อ
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.28) รองลงมาได้แก่ การ
สั่งงาน มอบหมายงานมี ความชัดเจน และยุติธรรม และมีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.17)
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านวิธีป กครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.77) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องให้ความเชื่ อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย
3.87) รองลงมาได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟั งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย 3.80) มีความยุติธรรมใน
การพิ จ ารณาผลงาน (ค่ าเฉลี่ ย 3.78) และการสั่ ง งาน มอบหมายงานมี ค วามชัด เจน และยุติ ธ รรม
(ค่าเฉลี่ย 3.64) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุนในแต่ละด้าน จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.56
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ตารางที่ 4.55 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ปัจจัยคา้ จุน
เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการ
ทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.01
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

3.31
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)

3.15
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)

3.39
(ปานกลาง)
3.78
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.30
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)

3.79
(มาก)
3.77
(มาก)
3.08
(ปานกลาง)
3.58
(มาก)
4.02
(มาก)
3.38
(ปานกลาง)
3.55
(มาก)

3.48
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.03
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)

3.81
(มาก)
3.71
(มาก)
3.23
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)
3.96
(มาก)
3.77
(มาก)
3.65
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.55 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง
และผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วน
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ

108

ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ ยวกับปั จจัยค้ าจุนในแต่ละ
ตาแหน่งงานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับ
มากเพียงด้านเดียวคือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.57) และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่ อ นร่ ว มงาน ด้า นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.39) ด้านนโยบายและการบริ ห าร
(ค่าเฉลี่ ย = 3.35) ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.30) ด้าน
เงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.01) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 2.97) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงาน
กลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม มี ความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก 4
ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 4.02) ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.79) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.77) และด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย
= 3.58) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับ บัญชาผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา และเพื่ อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.47) ด้านวิธี ปกครองบังคับบัญ ชา
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.38) ด้ า นเงิ น เดื อ น (ค่ า เฉลี่ ย = 3.31) และด้ า นสภาพการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.08)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ น
ระดับมากเพียงด้านเดียวคือ ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.57) และมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.48) ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.33) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.31) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.28) ด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.22) ด้านเงิ นเดื อน (ค่าเฉลี่ ย = 3.15) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.03)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.65) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ค วามพึ งพอใจในการท างานอยู่ใน
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ระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.96) ด้านตาแหน่งหน้าที่
ในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.77) ด้านนโยบายและการบริ หาร
(ค่าเฉลี่ย = 3.71) และด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.54) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเงิ นเดื อน (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ ย =
3.23) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด จาแนกตามตาแหน่งงาน สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.57
ตารางที่ 4.56 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการทางาน
เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ

3.57
(มาก)
3.24
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
2.83
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
3.78
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)
3.53
(มาก)
3.33
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)
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3.61
(มาก)
3.24
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
2.90
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.83
(มาก)
3.68
(มาก)
3.77
(มาก)
3.74
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.68
(มาก)

ตารางที่ 4.56 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการทางาน
เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการ
ทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.01
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

3.31
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)

3.15
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)

3.39
(ปานกลาง)
3.78
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.30
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.29
(ปานกลาง)

3.79
(มาก)
3.77
(มาก)
3.08
(ปานกลาง)
3.58
(มาก)
4.02
(มาก)
3.38
(ปานกลาง)
3.55
(มาก)
3.54
(มาก)

3.48
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.03
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)

3.81
(มาก)
3.71
(มาก)
3.23
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)
3.96
(มาก)
3.77
(มาก)
3.65
(มาก)
3.67
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.56 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง
และผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายที่ มี ต าแหน่ งระดับหั วหน้ ากลุ่ ม และผูจ้ ัดการแผนก มี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในแต่ละตาแหน่ง
งานพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.30) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.46)
ด้านความรั บผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.40) ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.24) และด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 2.83) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี
ความพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.28) โดยมี
ความพึงพอใจสู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความสั ม พันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญ ชาผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา และเพื่ อนร่ วมงาน ด้านตาแหน่ ง หน้าที่ ใ น
หน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.35) ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว
และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.30) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.01) และด้านสภาพการ
ทางาน (ค่าเฉลี่ย = 2.97) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.53) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดใน ด้านความสาเร็ จ
ในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) และด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.53) ด้า นการได้รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.39) และด้า น
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.33) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุ น พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ ม มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.55) โดยมีความพึง
พอใจสู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 4.02) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ง
หน้าที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.79) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.77) ด้านความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.58) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.47) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.38) ด้านเงิ นเดื อน (ค่าเฉลี่ ย = 3.31) และ
ด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.08) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.35) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดในด้าน
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ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.61) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.54)
ด้านความรั บผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.46) ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.24) และด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 2.90) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.30) โดยมี
ความพึงพอใจสู งสุ ดในด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.57) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ ง
หน้าที่ในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.48) ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.33) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.31) ด้านความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.28) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.22) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย
= 3.15) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.03) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่ อปั จจัยจู งใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.68) โดยมี ความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.77)
ด้านความรั บผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.74) ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) และด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65) โดยมีความพึง
พอใจสู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.96) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ง
หน้าที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.77) ด้านนโยบายและการ
บริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.71) ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ ย = 3.54) ด้านเงิ นเดื อน (ค่าเฉลี่ ย = 3.39)
และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.23) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.57 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้านความสาเร็ จในการทางาน

1. การได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
2. การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปัญหาในงานของ
ตนเองให้สาเร็จ
4. ความรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จ
5. ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.65
(มาก)
3.65
(มาก)
3.54
(มาก)
3.58
(มาก)
3.51
(มาก)
3.59
(มาก)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.76
(มาก)
3.87
(มาก)
3.91
(มาก)
3.72
(มาก)
3.66
(มาก)
3.79
(มาก)

25,001-35,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.90
(มาก)
3.95
(มาก)
3.90
(มาก)
3.80
(มาก)
3.85
(มาก)
3.88
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.57 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ ทาการสารวจทุ กรายได้ต่อเดื อน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มี ความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการได้ใช้ความรู้ในการปฏิบตั ิงาน และการได้
ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.65) รองลงมาได้แก่ ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ ง
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ของความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย = 3.58) การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองให้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย
= 3.54) และผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.51) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.79) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความ
พึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองให้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย
= 3.91) รองลงมาได้แก่ การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.87) การได้ใช้
ความรู ้ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.76) ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ ย = 3.72)
และผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.88) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความ
พึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย =
3.95) รองลงมาได้แก่ การได้ใช้ความรู้ในการปฏิ บตั ิงาน และการตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงาน
ของตนเองให้ส าเร็ จ ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย = 3.90) ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.85) และความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย = 3.80) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.58 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ

1. การได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร
2. การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน
3. การได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาใน
การมอบหมายงานที่สาคัญ ๆ เสมอ

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.06
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.26
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.38
(ปานกลาง)
3.66
(มาก)
3.69
(มาก)
3.57
(มาก)

25,001-35,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.35
(ปานกลาง)
3.70
(มาก)
3.75
(มาก)
3.60
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.58 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี รายได้ต่ อเดื อน 15,001-25,000 บาท และ
25,001-35,000 บาท มี ความพึงพอใจในการท างานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรั บนับ ถื อ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มี ความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรั บนับ ถื อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.26) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ในทุกข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.37) รองลงมาได้แก่ การได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการ
มอบหมายงานที่สาคัญ ๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.35) และการได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย =
3.06)
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.57)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท มี
ความพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรั บ นับ ถื ออยู่ในระดับ มาก 2 ข้อ
ได้แก่ การได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่ สาคัญ ๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ ย =
3.69) และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียวคือ การได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.38)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.60)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มี
ความพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรั บ นับ ถื ออยู่ในระดับ มาก 2 ข้อ
ได้แก่ การได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่ สาคัญ ๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ ย =
3.75) และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียวคือ การได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.35) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.59 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

1. มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
2. มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
4. ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ น
งานที่ถนัด
5. มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยู่
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.41
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)
3.74
(มาก)
3.49
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.68
(มาก)
3.71
(มาก)
3.78
(มาก)
3.61
(มาก)
3.73
(มาก)
3.70
(มาก)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.65
(มาก)
3.95
(มาก)
3.70
(มาก)
3.60
(มาก)
3.60
(มาก)
3.70
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.59 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000
บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.49)
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายที่ มี รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเพียง
ข้อเดี ยวคือ มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ ปฎิ บตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ ย = 3.74) และมี ความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด (ค่าเฉลี่ย = 3.47) มี
โอกาสแสดงความสามารถเต็ ม ที่ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.44) มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการ
ปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.41) และมีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการปฏิ บตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย =
3.36) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมี ความพึง
พอใจสู ง ที่ สุ ด ในเรื่ อ งมี โ อกาสใช้ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.78)
รองลงมาได้ แ ก่ มี ค วามรั ก และภาคภู มิ ใ จในงานที่ ป ฎิ บ ัติ อ ยู่ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.73) มี โ อกาสแสดง
ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.71) มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย =
3.68) และลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด (ค่าเฉลี่ย = 3.61) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมี ความพึง
พอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ในการปฏิ บตั ิงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.95)รองลงมา
ได้แก่ มี โอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการปฏิ บตั ิ งาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.70) มีความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.65) ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยู่เหมาะสมและเป็ นงานที่ถนัด และมีความรัก
และภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยู่ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.60) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.60 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน ด้านความรับผิดชอบ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านความรับผิดชอบ

1. ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และ
ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงาน
2. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิงาน
3. การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.41
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.51
(มาก)
3.65
(มาก)
3.81
(มาก)
3.66
(มาก)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.55
(มาก)
3.75
(มาก)
3.80
(มาก)
3.70
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.60 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000
บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย =
3.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อ
เดียวคือ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.53)
และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และ
ความรั บ ผิดชอบตามตาแหน่ งงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.41) และการมี ส่ วนร่ วมรั บ ผิดชอบในการก าหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.33) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย =
3.81) รองลงมาได้แก่ การมี ส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.65) และความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และความรับผิด ชอบตามตาแหน่ งงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.51) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในทุ กข้ออยู่ในระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย =
3.80) รองลงมาได้แก่ การมี ส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิ บตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.75) และความเหมาะสมของปริ มาณงานที่ได้รับ และความรับผิดชอบตามตาแหน่ งงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.55) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.61 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านความก้าวหน้า จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านความก้ าวหน้ า

1. บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึ กอบรม
สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
2. ได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. ตาแหน่งหน้าที่มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ
4. การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มี
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.03
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.64
(มาก)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.65
(มาก)

2.91
(ปานกลาง)
2.92
(ปานกลาง)
2.92
(ปานกลาง)
2.94
(ปานกลาง)

2.86
(ปานกลาง)
3.19
(ปานกลาง)
3.16
(ปานกลาง)
3.21
(ปานกลาง)

3.10
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)
3.26
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.61 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกรายได้ต่อเดือน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.94)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000
บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องบริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ ย = 3.03) รองลงมาได้แก่ ตาแหน่ งหน้าที่งานมี โอกาส
ก้าวหน้าในสายงานอาชี พ และการประเมิ นพนัก งานเพื่ อเลื่ อนตาแหน่ ง มี หลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนและ
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ยุติธรรม ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 2.92) และได้รับโอกาสการสนับสนุ นให้ศึกษาต่อในระดับที่
สู งขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 2.91) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.21) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ บริ ษทั ให้การสนับสนุน
เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิม่ พูนความรู ้และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.64) และมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่งานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
(ค่าเฉลี่ย = 3.19) การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย
= 3.16) และได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 2.86) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.26) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ บริ ษทั ให้การสนับสนุน
เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.65) และมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่งานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และ
การประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย = 3.15) และได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.10)
ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจในแต่ละด้าน จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.62
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ตารางที่ 4.62 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจในการทางาน โดยรวม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ปัจจัยจูงใจ

1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.59
(มาก)
3.26
(ปานกลาง)
3.49
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
2.94
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.79
(มาก)
3.57
(มาก)
3.70
(มาก)
3.66
(มาก)
3.21
(ปานกลาง)
3.59
(มาก)

สู งกว่ า 25,001
บาทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.88
(มาก)
3.60
(มาก)
3.70
(มาก)
3.70
(มาก)
3.26
(ปานกลาง)
3.63
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.62 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่ อปั จจัยจู งใจอยู่ในระดับมากเพี ยงด้านเดี ยวคื อ ด้านความส าเร็ จในการท างาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.59) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย
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= 3.49) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.42) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.26) และ
ด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 2.94) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.79) ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย = 3.70) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.66) และด้านการได้รับการยอมรับ
นับถื อ (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียวคือ ด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.21)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จจัย จู ง ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.63) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.88) ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิ และด้านความรับผิดชอบ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย = 3.70) และด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.60) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางเพียงด้านเดียวคือ
ด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.26)
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ตารางที่ 4.63 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านเงินเดือน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านเงินเดือน

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสม
กับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน
2. การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม
3. นโยบายการจ่ายโบนัส มีความเหมาะสม
4. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา ค่า
รักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าเข้ากะ(เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกันชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.82
(ปานกลาง)
2.91
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.09
(ปานกลาง)
3.12
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
3.49
(ปานกลาง)

สู งกว่ า 25,001
บาทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.15
(ปานกลาง)
3.25
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
3.65
(มาก)

3.08
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)

3.36
(ปานกลาง)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.63 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกรายได้ต่อเดือน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.08) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือนในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดย
มีค วามพึ งพอใจสู งที่ สุ ดในเรื่ องสวัสดิ การต่าง ๆ ที่ ได้รับ เช่ น จานวนวันลา ค่ารั กษาพยาบาล เงิ น
สะสมกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลื องานแต่ง–งานศพ การประกัน
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ชีวติ ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ มื จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.45) นโยบายการ
จ่ ายโบนัส มี ค วามเหมาะสม (ค่ า เฉลี่ ย = 3.13) การปรั บ เงิ น เดื อ น มี ค วามเหมาะสมและยุติ ธ รรม
(ค่าเฉลี่ย = 2.91) และเงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
และผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.82) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงิ นเดื อนในทุ กข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู ง
ที่สุดในเรื่ องสวัสดิ การต่าง ๆ ที่ ได้รับ เช่ น จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงิ นสะสมกองทุ นสารอง
เลี้ ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลื องานแต่ง–งานศพ การประกันชี วิต ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.49) นโยบายการจ่ายโบนัส มี ความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.42) การปรับเงิ นเดื อน มี ความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย = 3.12) และ
เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน (ค่าเฉลี่ย
= 3.09) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.28) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงิ นเดื อนอยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สวัสดิ การต่าง ๆ ที่
ได้รับ เช่ น จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงิ นสะสมกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่ มี
สิ ทธิ์ ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกันชี วติ ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ มื จากสหกรณ์
มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.65) และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ นโยบายการ
จ่ ายโบนัส มี ค วามเหมาะสม (ค่ า เฉลี่ ย = 3.40) การปรั บ เงิ น เดื อ น มี ค วามเหมาะสมและยุติ ธ รรม
(ค่าเฉลี่ย = 3.25) และเงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
และผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.15) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.64 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัย ค้ า จุ น ในการท างาน ด้านความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูบ้ ังคับ บัญ ชา ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา และเพื่ อ น
ร่ วมงาน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน

1. ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึงเป้ าหมาย และ
ทิศทางในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
2. ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อให้ทางานได้สาเร็ จ
3. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะปรึ กษา
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
5. ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ และกาลังใจในการ
ทางาน และสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี
6. เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพใน
ความคิดและความรู้สึกต่อกัน
7. เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการทางาน
เป็ นทีม และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
8. ได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยู่
หน่วยงานอื่นๆ เสมอ
9. มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะปรึ กษา
เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.37
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.50
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.25
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)
3.40
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.67
(มาก)
3.70
(มาก)
3.76
(มาก)
3.76
(มาก)
3.61
(มาก)
3.61
(มาก)
3.61
(มาก)
3.62
(มาก)
3.66
(มาก)
3.67
(มาก)

สู งกว่ า 25,001
บาทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.65
(มาก)
3.65
(มาก)
3.70
(มาก)
3.70
(มาก)
3.60
(มาก)
3.70
(มาก)
3.75
(มาก)
3.60
(มาก)
3.80
(มาก)
3.68
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.64 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มี
รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และสูงกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัย
ค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับ
มาก 2 ข้อ ได้แก่ มีความไว้วางใจเชื่ อใจและกล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.53) และมี
ความไว้วางใจเชื่อใจและกล้าที่จะปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.50) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 7 ข้อ ได้แก่ ผูบ้ งั คับ บัญชาให้การสนับสนุ นและให้ความช่ วยเหลื อ
เพื่ อ ให้ ท างานได้ส าเร็ จ และเพื่ อ นร่ ว มงาน/ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา มี ก ารท างานเป็ นที ม และให้ ค วาม
ช่วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.44) ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ทางาน และแสดงพฤติ กรรมที่ เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึ งเป้ าหมาย
และทิศทางในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.37) เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพ
ในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน และได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ
(ค่าเฉลี่ ย = 3.32) และผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน และสร้างบรรยากาศในการ
ทางานที่ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.25) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายที่ มี รายได้ต่ อเดื อน 15,001-25,000 บาท มี ค วามพึ งพอใจในการท างานต่ อ ปั จจัย ค้ า จุ น ด้า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานในทุ กข้ออยู่ในระดับมาก
เช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีความไว้วางใจเชื่อใจและกล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา
และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.76)
รองลงมาได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ทางานได้สาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย
= 3.70) ผูบ้ ัง คับ บัญ ชามี ก ารสื่ อ ความถึ งเป้ าหมายและทิ ศ ทางในการท างานเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย
(ค่าเฉลี่ย = 3.67) มีความไว้วางใจเชื่ อใจและกล้าที่จะปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย
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= 3.66) ได้ รั บ ความร่ วมมื อ จากเพื่ อ นร่ วมงานที่ อ ยู่ ห น่ วยงานอื่ น ๆ เสมอ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.62)
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาสร้ างขวัญ และก าลังใจในการท างาน และสร้ า งบรรยากาศในการท างานที่ ดี เพื่ อ น
ร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน และเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
มี ก ารท างานเป็ นที ม และให้ ค วามช่ วยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.61)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานในทุ กข้ออยู่ในระดับมาก
เช่ น กัน โดยมี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ในเรื่ อ งมี ค วามไว้ว างใจ เชื่ อ ใจ และกล้าที่ จ ะปรึ ก ษาเพื่ อ น
ร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.80) รองลงมาได้แก่ เพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มี การ
ทางานเป็ นทีม และให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย = 3.75) มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้า
ที่ จะปรึ ก ษาผูบ้ ังคับ บัญ ชา ผูบ้ งั คับ บัญ ชาเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการท างาน และแสดงพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม และเพื่อนร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เคารพในความคิดและความรู ้ สึกต่อกัน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อความถึงเป้ าหมาย และทิศทางในการทางานเพื่อบรรลุ
เป้ าหมาย และผูบ้ งั คับ บัญชาให้การสนับสนุ น และให้ความช่ วยเหลื อเพื่ อให้ท างานได้สาเร็ จ ซึ่ งมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.65) ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจในการท างาน และสร้ า ง
บรรยากาศในการทางานที่ดี และได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.60)
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ตารางที่ 4.65 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน
ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั เป็ นตาแหน่งที่
3.41
มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ
(ปานกลาง)
2. ได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
3.43
มอบหมาย
(ปานกลาง)
3. มีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปัจจุบนั
3.57
(มาก)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.47
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.72
(มาก)
3.71
(มาก)
3.63
(มาก)
3.69
(มาก)

สู งกว่ า 25,001
บาทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.95
(มาก)
3.80
(มาก)
3.70
(มาก)
3.82
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.65 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท และ สู ง
กว่ า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
อยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ มีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย = 3.57) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ได้รับความสาคัญในตาแหน่ งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
(ค่าเฉลี่ ย = 3.43) และตาแหน่ งงานที่ปฏิ บตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่ งที่มีเกี ยรติ และได้รับการยอมรับ
(ค่าเฉลี่ย = 3.41) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติ และได้รับ
การยอมรับ (ค่าเฉลี่ ย = 3.72) รองลงมาได้แก่ ได้รับความสาคัญในตาแหน่ งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(ค่าเฉลี่ ย = 3.71) และมีความพึงพอใจในตาแหน่ งงานปั จจุบนั ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย = 3.63)
ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =
3.82) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาท
ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงานในทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิในปั จจุบนั เป็ นตาแหน่งที่
มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ (ค่าเฉลี่ย = 3.95) รองลงมาได้แก่ ได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่
ได้รับ มอบหมาย (ค่ าเฉลี่ ย = 3.80) และมี ค วามพึ งพอใจในตาแหน่ งงานปั จจุ บ ัน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.70)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.66 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านนโยบายและการบริ หาร จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านนโยบายและการบริหาร

1. นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความ
ชัดเจน
2. การกาหนดนโยบายและชี้แจงให้ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ
3. บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
4. การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ง
งานมีความชัดเจน และสามารถปฏิบตั ิงานได้
5. บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่
เหมาะสม

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.46
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.61
(มาก)
3.64
(มาก)
3.60
(มาก)

สู งกว่ า 25,001
บาทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.40
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)
3.50
(มาก)

3.55
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)

3.65
(มาก)
3.60
(มาก)
3.62
(มาก)

3.65
(มาก)
3.70
(มาก)
3.54
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.66 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท และ สู งกว่ า
25,001 บาทขึน้ ไป มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่ อ ปั จจัย ค้ า จุ น ด้า นนโยบายและการบริ ห าร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารอยู่
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ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีความชัดเจน และ
สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.55) และมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 4 ข้อ ได้แ ก่
นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มีความชัดเจน และบริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานที่
เหมาะสม ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย = 3.46) บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ ทา้ ทาย มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และการบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.44) และการกาหนดนโยบายและชี้แจง
ให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.34) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีความชัดเจน และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.65) รองลงมาได้แก่ การกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้ทราบอย่าง
ทัว่ ถึ ง โดยใช้ก ารจัดการสารสนเทศ (ค่ าเฉลี่ ย = 3.64) นโยบายและการบริ ห ารของบริ ษ ัทมี ความ
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ ทา้ ทาย มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการ
บรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ และบริ ษทั มี กฎระเบี ยบข้อบังคับในการทางานที่ เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย =
3.60) และ ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.54)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่
บริ ษ ทั มี ก ฎระเบี ย บข้อบังคับ ในการท างานที่ เหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย = 3.70) การกาหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในตาแหน่ งงานมีความชัดเจน และสามารถปฏิ บตั ิงานได้ (ค่าเฉลี่ ย = 3.65) บริ ษทั มุ่งเน้น
การตั้งเป้ าหมายที่ ทา้ ทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และการบรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ (ค่าเฉลี่ ย =
3.50) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ การกาหนดนโยบายและชี้ แจง
ให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.45) การกาหนดนโยบายและชี้ แจงให้
ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.67 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านสภาพการทางาน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านสภาพการทางาน

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.08
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)
3.18
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
2.83
(ปานกลาง)

สู งกว่ า 25,001
บาทขึน้ ไป
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.00
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)

3.32
(ปานกลาง)

3.27
(ปานกลาง)

3.55
(มาก)

3.00
(ปานกลาง)

3.12
(ปานกลาง)

3.27
(ปานกลาง)

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ความเหมาะสมของจานวนพนักงานกับปริ มาณ
2.88
งาน
(ปานกลาง)
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องมือ และ
3.04
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน
(ปานกลาง)
3. กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวยให้สามารถ
2.99
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(ปานกลาง)
4. บรรยากาศการทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้
3.00
สามารถทางานได้อย่างมีระสิ ทธิภาพ
(ปานกลาง)
5. สถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ
2.78
ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์
(ปานกลาง)
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ
เหมาะสม
6. มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน
เช่น การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้ การตอบสนอง
สภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น

ค่ าเฉลีย่ รวม

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.67 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกรายได้ต่อเดือน มีความ
พึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ ากับ 15,000 บาท มีความพึ ง
พอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย =
3.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ ากับ
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15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับปาน
กลางเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่ น
การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.32) รองลงมา
ได้แ ก่ ความเพี ย งพอของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ในการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.04)
บรรยากาศการท างาน สร้ างแรงกระตุ น้ ให้ส ามารถท างานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย = 3.00)
กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย = 2.99) ความ
เหมาะสมของจานวนพนักงานกับปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.88) และสถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น
กลิ่ นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุ คคล (PPE) อย่างเพียงพอ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 2.78) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.12) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่น การป้ องกันการเกิด
เพลิงไหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.27) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศ
การทางาน สร้างแรงกระตุน้ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.22) กระบวนการ
ทางานต่างๆ เอื้ออานวยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.18) ความเพียงพอของ
อุปกรณ์ เครื่ องมื อ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.15) ความเหมาะสมของจานวน
พนักงานกับปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.08) และสถานที่ทางาน ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง
และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =
2.83) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.27)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 25,001 บาทขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ มี
การเตรี ย มพร้ อมเพื่ อตอบสนองสภาวะฉุ ก เฉิ น เช่ น การป้ องกันการเกิ ดเพลิ งไหม้ การตอบสนอง
สภาวะสารเคมี รั่วไหล เป็ นต้น (ค่ าเฉลี่ ย = 3.55) และมี ค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 5 ข้อ
ได้แก่ ความเพี ย งพอของอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ และทรั พ ยากรต่ าง ๆ ในการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.35)
บรรยากาศการทางาน สร้ างแรงกระตุ น้ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ ย = 3.30)
กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสถานที่ทางาน
ปราศจากกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และเสี ยงรบกวน หรื อมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
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(PPE) อย่างเพี ย งพอเหมาะสม ซึ่ งมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.20) ความเหมาะสมของจานวน
พนักงานกับปริ มาณงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.00) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.68 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านความเป็ นอยู่ส่วนตัว

1. สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการทางาน
กับชีวติ ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
2. การเดินทางมาทางานมีความสะดวก และ
เหมาะสม
3. ผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่วยให้
ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.42
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.61
(มาก)
3.34
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.70
(มาก)
3.45
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.68 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท และ 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,00135,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =
3.35) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีค วามพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความเป็ นอยู่ส่ วนตัวในทุ กข้ออยู่ใน
ระดับ ปานกลางเช่ นกัน โดยมี ความพึงพอใจสู งที่ สุดในเรื่ องสามารถสร้ างความสมดุ ลระหว่างการ
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ทางานกับ ชี วิตส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.42) รองลงมาได้แก่ การเดิ นทางมาทางานมี
ความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.34) และผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่วยให้ชีวิต
ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย = 3.30) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.46) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สามารถ
สร้ างความสมดุลระหว่างการทางาน กับชี วิตส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่ วยให้ชีวิตความ
เป็ นอยู่ดีข้ ึ น (ค่าเฉลี่ ย = 3.42) และการเดิ นทางมาท างานมี ค วามสะดวก และเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย =
3.34) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้า นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.53) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวอยูใ่ นระดับมากเพียงข้อเดียวคือ สามารถ
สร้ างความสมดุลระหว่างการทางาน กับชี วิตส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย = 3.70) และมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือเรื่ องการเดินทางมาทางานมี ความสะดวก
และเหมาะสม กับเรื่ องผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย =
3.45)

138

ตารางที่ 4.69 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
1. ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี
3.68
และมีความมัน่ คง
(มาก)
2. ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน
3.55
(มาก)
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.62
(มาก)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.91
(มาก)
3.81
(มาก)
3.86
(มาก)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.00
(มาก)
3.85
(มาก)
3.93
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.69 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจทุกรายได้ต่อเดือน มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการ
ทางานในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่ นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยู่ในองค์กรที่ มี
ชื่ อเสี ยง มีภาพลักษณ์ ที่ดีและมีความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย = 3.68) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่ ง
หน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.55)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =
3.86) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี
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และมีความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย = 3.91) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย =
3.81)
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย =
3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมากเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี
และมีความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย = 4.00) รองลงมาได้แก่ ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย =
3.85)
ตารางที่ 4.70 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ด้ านวิธีปกครองบังคับบัญชา

1. การสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และ
ยุติธรรม
2. ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
3. ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน

ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.28
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.50
(มาก)
3.61
(มาก)
3.71
(มาก)
3.58
(มาก)
3.60
(มาก)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.50
(มาก)
3.75
(มาก)
3.75
(มาก)
3.75
(มาก)
3.69
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

140

จากตารางที่ 4.70 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,00135,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่ อปั จ จัย ค้ า จุ น ด้านวิธี ป กครองบังคับ บัญ ชา โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาใน
ทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจใน
การปฏิ บตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.45) รองลงมาได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟั งข้อคิดเห็ น/
ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ ย = 3.30) การสั่ งงาน มอบหมายงานมี ความชัดเจน และยุติธรรม และมีความ
ยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 3.28) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านวิธีป กครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.60) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุกข้ออยูใ่ นระดับมากเช่นกัน โดย
มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องให้ความเชื่ อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย
= 3.71) รองลงมาได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย = 3.61) มีความยุติธรรม
ในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.60) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม
(ค่าเฉลี่ย = 3.50) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.69)
เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีรายได้ต่อเดื อน 25,001-35,000 บาท มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาในทุ กข้ออยู่ในระดับ มาก
เช่ นกัน โดยมี ความพึงพอใจสู งที่ สุดในเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชารับฟั งข้อคิ ดเห็ น/ข้อเสนอแนะ ให้ความ
เชื่ อถื อ ไว้วางใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของผูบ้ ังคับ บัญ ชา และมี ความยุติธรรมในการพิ จารณาผลงาน
(ค่าเฉลี่ ย = 3.75) รองลงมาได้แก่ การสั่งงาน มอบหมายงานมี ความชัดเจน และยุติธรรม (ค่าเฉลี่ ย =
3.50)
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จากผลการวิเคราะห์ ความพึ งพอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ นในแต่ละด้าน จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 73
ตารางที่ 4.71 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ปัจจัยคา้ จุน

1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.08
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)
3.00
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.62
(มาก)
3.33
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.28
(ปานกลาง)
3.67
(มาก)
3.69
(มาก)
3.62
(มาก)
3.12
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.86
(มาก)
3.60
(มาก)
3.54
(มาก)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.36
(ปานกลาง)
3.68
(มาก)
3.82
(มาก)
3.54
(มาก)
3.27
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)
3.93
(มาก)
3.69
(มาก)
3.60
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.71 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วน
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความ
พึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ ยวกับปั จจัย
ค้ าจุนในแต่ละรายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.34) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานอยูใ่ นระดับมากเพียงด้านเดียวคือ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย
= 3.62) และมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.47) ด้ า นนโยบายและการบริ หาร (ค่ า เฉลี่ ย = 3.45) ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย
= 3.35) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.33) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.08) และด้านสภาพ
การทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.00) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.54) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ น
ระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.86) ด้านตาแหน่งหน้าที่
ในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.67) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) และด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.60) ตามลาดับ และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.28) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย =
3.12) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ น
ระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ด้านตาแหน่งหน้าที่
ในหน่ วยงาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.82) ด้านวิธี ป กครองบังคับ บัญ ชา (ค่ าเฉลี่ ย = 3.69) ด้านความสั มพัน ธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญชาผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา และเพื่ อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) ด้านนโยบายและการ
บริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.54) และด้านความเป็ นอยู่ส่ วนตัว (ค่าเฉลี่ ย = 3.53) ตามลาดับ และมี ความพึ ง
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พอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดื อน (ค่าเฉลี่ ย = 3.36) และด้านสภาพการทางาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.27) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ ระดับ ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด จาแนกตามรายได้ต่อเดือน สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 74
ตารางที่ 4.72 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจในการทางาน

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.59
(มาก)
3.26
(ปานกลาง)
3.49
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
2.94
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

3.79
(มาก)
3.57
(มาก)
3.70
(มาก)
3.66
(มาก)
3.21
(ปานกลาง)
3.59
(มาก)

3.88
(มาก)
3.60
(มาก)
3.70
(มาก)
3.70
(มาก)
3.26
(ปานกลาง)
3.63
(มาก)

3.08
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)
3.67
(มาก)
3.69
(มาก)

3.36
(ปานกลาง)
3.68
(มาก)
3.82
(มาก)
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ตารางที่ 4.72 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน

ความพึงพอใจในการทางาน

4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ าหรือเท่ ากับ
15,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.45
(ปานกลาง)
3.00
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.62
(มาก)
3.33
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

รายได้ ต่อเดือน
15,001-25,000
บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.62
(มาก)
3.12
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)
3.86
(มาก)
3.60
(มาก)
3.54
(มาก)
3.56
(มาก)

สู งกว่ า15,00125,000 บาท
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.54
(มาก)
3.27
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)
3.93
(มาก)
3.69
(มาก)
3.60
(มาก)
3.62
(มาก)

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง,
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4.72 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในแต่ละ
รายได้ต่อเดือนพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34) โดยมีความพึงพอใจ
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สู งที่สุดในด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.59) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(ค่าเฉลี่ ย = 3.49) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.42) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย =
3.26) และด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 2.94) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท มี ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย =
3.34) โดยมี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ในด้า นความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.62)
รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ ง หน้าที่ ใ นหน่ วยงาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.47) ด้านนโยบายและการบริ ห าร
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.45) ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างผูบ้ ัง คับ บัญ ชาผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา และเพื่ อ นร่ ว มงาน
(ค่าเฉลี่ ย = 3.40) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.35) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย =
3.33) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.08) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.00) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.59) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.79) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.70)
ด้านความรั บผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.66) ด้านการได้รับการยอมรั บนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.57) และด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.21) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) โดยมีความพึง
พอใจสู ง ที่ สุ ด ในด้า นความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.86) รองลงมาได้แ ก่ ด้าน
ต าแหน่ งหน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.69) ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.67) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.62)
ด้า นวิ ธี ป กครองบัง คับ บัญ ชา (ค่ า เฉลี่ ย = 3.60) ด้า นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว (ค่ า เฉลี่ ย = 3.46) ด้า น
เงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.28) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.12) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.88) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ ปฏิบตั ิ และด้านความ
รับผิดชอบ ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย = 3.70) ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.60)
และด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.26) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.60) โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.93) รองลงมาได้แก่
ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.82) ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ด้าน
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ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูบ้ ัง คับ บัญ ชาผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา และเพื่ อ นร่ วมงาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.68) ด้าน
นโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ ย = 3.54) ด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ ย = 3.53) ด้านเงินเดื อน
(ค่าเฉลี่ย = 3.36) และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.27) ตามลาดับ
4.4 ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และรายได้ ต่อ
เดือนที่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่ นวาย บริ ษัท ไทย
รวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
การวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน
ที่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ น
พัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ผูศ้ ึกษาได้ทาการยุบกลุ่มตัวแปรรายได้ต่อเดือนจาก 3 กลุ่ม เหลือ 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-35,000 บาท
การที่ผศู ้ ึกษาได้ทาการรวมกลุ่มตัวแปรรายได้เหลื อเพียง 2 กลุ่ม เนื่ องจากกลุ่มรายได้ 25,001-35,000
บาท มีจานวนน้อย หากนามาวิเคราะห์ อาจได้ขอ้ มูลที่ คลาดเคลื่ อนหรื อไม่สามารถเป็ นตัวแทนของ
กลุ่มรายได้ 25,001-35,000 บาท ได้ดีพอเนื่องจากมีจานวนน้อย อาจทาให้ขอ้ มูลที่ไม่น่าเชื่อถือ สาหรับ
การวิเคราะห์ ในส่ วนนี้ จะใช้การวิเคราะห์ส มการถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้วยวิธี Enter ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ซึ่ งการศึกษาตัวแปรอิสระมีท้ งั หมด 4 ตัว ผูว้ ิจยั ใช้สัญลักษณ์
และอักษรย่อในการแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
X1
เพศ
X2
ระดับการศึกษา
X3
ตาแหน่งงาน
X4
รายได้ต่อเดือน
t
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution (t-test)
F
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution (F-test)
b
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
R2
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์หรื อประสิ ทธิ ภาพในการทานาย
SEb
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ b

ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
S.E.est.
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
Sig.
ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ
สาหรับตัวแปรที่มีระดับการวัดเป็ น Norminal Scale ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการวัดตัวแปรโดยการ
สร้างตัวแปรหุ่น (Dummy Valiable) ดังนี้
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1. เพศ (X1) วัดดังนี้
ชาย
=
1
หญิง
=
0
2. ระดับการศึกษา (X2)
2.1 ต่ากว่าปริ ญญาตรี (X2_1) วัดดังนี้
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
=
1
ระดับการศึกษาอื่น ๆ
=
0
2.2 ปริ ญญาตรี (X2_2) วัดดังนี้
ปริ ญญาตรี
=
1
ระดับการศึกษาอื่น ๆ
=
0
3. ตาแหน่งงาน (X3)
3.1 ตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง (X3_1) วัดดังนี้
เจ้าหน้าที่/ช่าง
=
1
ตาแหน่งอื่น ๆ
=
0
3.2 ตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม (X3_2) วัดดังนี้
หัวหน้ากลุ่ม
=
1
ตาแหน่งอื่น ๆ
=
0
3.3 ตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก (X3_3) วัดดังนี้
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
=
1
ตาแหน่งอื่น ๆ
=
0
4. รายได้ต่อเดือน (X4) วัดดังนี้
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
=
1
25,001-35,000 บาท
=
0
เนื่ องจากการวิ เ คราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบข้อกา หนด (Assumption) ของการวิเคราะห์ ถ ดถอยที่ ว่าตัวแปรอิ ส ระทุ ก ตัวจะต้องไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั สู งเกิน 0.75 ผูศ้ ึกษาได้ทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่ งได้แก่
ตัวแปรเพศ ระดับ การศึ ก ษา ตาแหน่ ง งาน และรายได้ต่ อเดื อน เพื่ อดู ว่า ตัวแปรอิ ส ระ เหล่ านั้น มี
ความสัมพันธ์กนั สู งเกิ น 0.75 หรื อไม่ เพราะถ้าตัวแปรอิสระต่างๆ ไม่เป็ นอิสระต่อกันแล้ว จะทาให้
แยกอิ ท ธิ พ ลของตั ว แป รหนึ่ งออกจากอี ก ตั ว แป รห นึ่ งไม่ ไ ด้ ท าให้ เกิ ด ปั ญ ห า ที่ เรี ยกว่ า
“Multicollinearity Problem” ขึ้นได้และจะทาให้ไม่สามารถใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ดังกล่าวได้ ซึ่ งถ้า
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เกิดปั ญหานี้ ข้ ึนเราจะต้องแก้ไขด้วยการตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กนั สู งออกไป (สุ ชาติ, 2540)
จากการทดสอบความสัมพันธ์ปรากฏว่าไม่มีตวั แปรอิสระคู่ใดมีความสัมพันธ์กนั เกินกว่า 0.75
เมื่อนาปั จจัยต่างๆ ข้างต้นมาทาการประมวลผลตามการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงผลดังตารางที่
75
ตารางที่ 4.73 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความถดถอยของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
และรายได้ต่อเดือนที่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
ตัวแปรอิสระ
b
ค่าคงที่ (Constant)
3.629
X1
-0.048
X2_1
0.137
X2_2
0.063
X3_1
-0.457
X3_2
-0.241
X3_3
-0.361
X4
0.036
F = 7.663 Sig. = 0.000 R2 = 0.152
* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SEb
0.099
0.055
0.133
0.107
0.104
0.128
0.115
0.083

Beta
-0.053
0.154
0.070
-0.513
-0.165
-0.191
0.040

t
36.595
-0.868
1.030
0.589
-4.409
-1.876
-3.133
0.431

Sig.
0.000*
0.386
0.304
0.556
0.000*
0.062
0.002*
0.667

จากตารางที่ 4.73 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 มี 2 ตัวแปร โดยมีความสาคัญตามลาดับคือ ตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง (X3_1) (-0.513) และ
ตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก (-0.191) โดยปั จจัยดังกล่าว สามารถร่ วมกันทานายความแปรปรวน
ต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนา
อุตสาหกรรม จากัด ได้ร้อยละ 15.20 ที่เหลืออีกร้อยละ 84.80 เกิดจากอิทธิ พลของปั จจัยอื่น ๆ
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ดัง นั้น ตัวแปรต าแหน่ ง ระดับ เจ้าหน้าที่ /ช่ าง (X3_1) และต าแหน่ งระดับ ผูช้ ่ วยหั วหน้ า
แผนก จึงเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด แต่มีความสัมพันธ์ ในทิ ศทางตรงกันข้าม หรื อมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบ
ส่ วนตัวแปรเพศ (X1) ระดับการศึกษา (X2) ตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม (X3_2) และรายได้ต่อ
เดือน (X4) ไม่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทย
รวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด หรื อไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางาน
4.5 ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่ นวาย
บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด มีพนักงานได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม จานวน 25
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.36 จากพนักงานที่ทาการสารวจทั้งหมด 308 คน ซึ่ งการวิเคราะห์ในส่ วนนี้ จะ
นาเสนอในรู ปของจานวน เพราะพนักงานได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่หลากหลาย จึงทาให้มีจานวนความถี่
น้อย นอกจากนี้ ผศู ้ ึกษายังได้แยกข้อเสนอแนะตามปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน ซึ่ งบางปั จจัยพนักงาน
ไม่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ จึงไม่มีขอ้ เสนอแนะในปั จจัยด้านนั้นๆ ซึ่ งข้อเสนอแนะ แสดงผลดังตารางที่ 76
ตารางที่ 4.74 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่ มเจนเนอ
เรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จานวน
ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะ
ด้ านความรับผิดชอบ
1. เครื่ องจักรเพิ่มขึ้นแต่พนักงานช่างมีนอ้ ย
2. ต้องรับผิดชอบส่ วนที่ไม่ใช่หน้าที่

1
1
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ตารางที่ 4.74 (ต่อ) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จานวน
ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะ
ด้ านความก้าวหน้ า
1. เพิ่มการจัดอบรม ให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อนามาต่อยอดและพัฒนา
งานปั จจุบนั ที่ทาอยูใ่ ห้ดีข้ ึน
2. เพิ่มการจัดฝึ กอบรมทักษะการทางานของช่าง และการทดสอบทักษะการ
ทางาน ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาฝี มือตามสาขาแต่ละแผนก
3. เพิ่มแหล่งความรู ้ ให้มากขึ้น เช่น Internet ห้องสมุด เพราะจะได้คน้ คว้าหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์เครื่ องมือใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทางาน
และแก้ไขปั ญหางานและพัฒนาให้ดีข้ ึน
4. เพิม่ หน่วยงานส่ วนกลางในการประเมินผลการทางาน
ด้ านเงินเดือน
1. เพิม่ สวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยขยันระดับรายเดือนที่เป็ นหัวหน้างานหรื ออื่นๆ
เนื่องจากสวัสดิการตัวนี้จะทาให้ พนักงานเกิดแรงจูงใจและรู ้สึกดีข้ ึน ซึ่ งปั จจุบนั
ไม่มีเลย
2. เพิ่มเงินเดือนอีกเล็กน้อย เพื่อให้พอกับรายจ่ายประจาวัน และพอที่จะผ่อน
อะไรได้
3. เงินเดือนน้อย ไม่ให้ตามที่ตกลงกันไว้ตอนสัมภาษณ์งานครั้งแรก คือผ่าน
ทดลองงานไม่มีการปรับ บอกว่าจะปรับให้ตอนปี ใหม่ตามที่ขอ แต่ให้แค่ 300
บาท (น้อยเกินไป) รู ้สึกไม่มีกาลังใจในการทางานต่อไป
4. เพิ่มสวัสดิการให้เหมือน TUF
5. จานวน เวลาทางาน ควรให้มีการเข้าร่ วมโครงการหยุดเสาร์ เว้นเสาร์
เหมือนๆกัน
6. เรื่ องสวัสดิการ การลาพักร้อน ไม่ควรหักวันพักร้อนของพนักงาน ถ้า
โรงงานมีเหตุจาเป็ นที่จะต้องหยุด ซึ่ งการหักวันพักร้อน เท่ากับเป็ นการตัดสิ ทธิ
ประโยชน์ในเรื่ องของสวัสดิการพนักงาน
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ตารางที่ 4.74 (ต่อ) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จานวน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะ
7. ปริ มาณงานมากขึ้นแต่เงินได้รับเท่าเดิม และไม่ค่อยเห็นความสาคัญของ
1
พนักงานหวังแต่จะให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ให้มากที่สุด จนลืมไปว่าคนช่วยทา
ให้บริ ษทั ก้าวหน้าก็สาคัญเช่นกัน ลักษณะเช่นนี้ทาให้พนักงานหมดกาลังใจใน
การทางานและมีแนวโน้มจะลาออกเพิม่ ขึ้นหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนร่ วมงาน
ด้วยกัน
ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน
1
1. ต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชาดูแลและใจใส่ พนักงานในส่ วนงานของตนให้
มากกว่านี้วา่ พนักงานของตนต้องการอะไรและพูดคุยปั ญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทางานภายในแผนก
2. ต้องการให้เพื่อนร่ วมงาน มีความเข้าใจ ช่างที่อยูใ่ น Line ผลิต เป็ นช่างที่
1
แก้ไขงานเฉพาะหน้าซึ่ งงานก็มากอยูแ่ ล้ววอนให้ทาง PD มีความเห็นใจ และ ไม่
ควรสั่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางแผนกช่าง
3. ต้องการให้แผนกที่ร่วมงานมีความยิม้ แย้มแจ่มใสเวลาติดต่อประสานงาน
1
ด้ านตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน
1
1. ในการทางานผูใ้ ต้บงั คับบัญชายังไม่เคารพ ยังไม่ให้เกียรติ และทาตัวไม่
เหมาะสมไม่ใช่แค่ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การแผนก แต่กบั ผูจ้ ดั การแผนกก็ทากริ ยาไม่
เหมาะสม
ด้ านนโยบายและการบริหาร
2
1. กฎระเบียบบางข้อ เช่นห้ามนามือถือเข้ามาในโรงงาน ควรยกเลิก เมื่อเวลามี
เรื่ องฉุ กเฉิ นไม่สามารถติดต่อได้หรื อติดต่อลาบากมาก
2. ต้องการให้โรงงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละตาแหน่งให้
2
ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการทางาน เนื่ องจากมีคาสั่งงานที่ใม่ใช่ขอบเขตของงาน
ตามตาแหน่งอยูบ่ ่อยครั้ง และกรณี ที่มีคนลาออก งานฝาก หรื อการลดคนเพื่อใช้
เครื่ องจักรมาแทน แต่กลายเป็ นว่าทุกวันนี้งานตกอยูท่ ี่คนๆนั้น
3. โครงการให้หยุดทางานวันเสาร์ เว้น เสาร์ ให้โดยที่ไม่ตอ้ งทางานล่วงเวลา
1
แล้วนาชัว่ โมงการทางานหักถัวเฉลี่ย
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ตารางที่ 4.74 (ต่อ) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จานวน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะ
ด้ านสภาพการทางาน
1
1. พื้นที่ในการทางานมีจากัด ทาให้รู้สึกคับแคบจนเกินไป รู ้สึกอึดอัด
2. งานที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะ ทาให้บางครั้งทางานได้ไมเต็มที่
1
3. การระบายอากาศเครื่ อง SEAM มีอากาศร้อนมาก
1
4. แผนกซ่อมบารุ ง3 มีพ้นื ที่แคบ ทาให้ประกอบงานยาก เมื่อมีแสดงแดดจัด
1
และยามฝนตก ทาให้ประกอบงานไม่ได้
5. สถานที่ทางานสภาพอากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนควั
ุ่ น ทาให้สิ่งแวดล้อมใน
1
การทางานไม่ดี
6. สภาพการทางานที่แตกต่างกันของแต่ละแผนกเช่น ห้องเขียนแบบ และ
1
ห้องทางานของแผนกวิศวกรรมมีแอร์ เกือบทุกห้อง แต่ห้องปล่อยสิ นค้าของ
แผนกสิ นค้าที่อยูต่ ิดกันไม่มีแอร์
ด้ านวิธีปกครองบังคับบัญชา
2
1. หัวหน้างานไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มี
ความยุติธรรม ตัดสิ นลูกน้องด้วยอารมณ์ไม่มีเหตุผล และใช้แต่ความคิดของ
ตนเอง
2. งานที่ปฎิบตั ิอยูย่ งั ไม่ชดั เจนให้หน่วยงานไหนรับผิดชอบ แต่เราก็ยงั รับ
1
หน้าที่ทาอยู่ ทั้งที่ไม่อยูใ่ นส่ วนงานของเรา
3. การเลือกปฎิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชา
1
จากตารางที่ 4.74 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จานวน 25 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ น
พัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ซึ่ งผูศ้ ึกษายังได้แยกข้อเสนอแนะตามปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน ซึ่ งบาง
ปั จจัยพนักงานไม่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ จึงไม่มีขอ้ เสนอแนะในปั จจัยด้านนั้นๆ โดยข้อเสนอแนะของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย แสดงผลในแต่ละด้านดังนี้
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องมี
เครื่ องจักรเพิ่มขึ้นแต่พนักงานช่างมีนอ้ ย และต้องรับผิดชอบงานส่ วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
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ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องเพิ่ม
การจัดอบรม ให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อนามาต่อยอดและพัฒนางานปั จจุบนั ที่ทาอยูใ่ ห้ดีข้ ึน เพิ่ม
การจัดฝึ กอบรมทักษะการทางานของช่าง และการทดสอบทักษะการทางาน ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ฝี มือตามสาขาแต่ละแผนก เพิ่มแหล่งความรู ้ ให้มากขึ้น เช่น Internet ห้องสมุด เพราะจะได้คน้ คว้าหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์เครื่ องมือใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทางานและแก้ไขปั ญหางาน
และพัฒนาให้ดีข้ ึน และ เพิ่มหน่วยงานส่ วนกลางในการประเมินผลการทางาน
ด้า นเงิ น เดื อ น พบว่า พนั กงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายได้ใ ห้ ข้อ เสนอแนะในเรื่ อ งเพิ่ ม
สวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยขยันระดับรายเดือนที่เป็ นหัวหน้างานหรื ออื่นๆ เนื่ องจากสวัสดิ การตัวนี้ จะทา
ให้ พนักงานเกิ ดแรงจูงใจและรู ้ สึกดี ข้ ึ น ซึ่ งปั จจุบนั ไม่มีเลย เพิ่มเงิ นเดื อนอีกเล็กน้อย เพื่อให้พอกับ
รายจ่ายประจาวัน และพอที่จะผ่อนอะไรได้ เงินเดือนน้อย ไม่ให้ตามที่ตกลงกันไว้ตอนสัมภาษณ์งาน
ครั้งแรก คือผ่านทดลองงานไม่มีการปรับ บอกว่าจะปรับให้ตอนปี ใหม่ตามที่ขอ แต่ให้แค่ 300 บาท
(น้อยเกินไป) รู ้สึกไม่มีกาลังใจในการทางานต่อไป เพิม่ สวัสดิการให้เหมือน TUF จานวน เวลาทางาน
ควรให้มีการเข้าร่ วมโครงการหยุดเสาร์ เว้นเสาร์ เหมือนๆกัน เรื่ องสวัสดิการ การลาพักร้อน ไม่ควรหัก
วันพักร้อนของพนักงาน ถ้าโรงงานมีเหตุจาเป็ นที่จะต้องหยุด ซึ่ งการหักวันพักร้อน เท่ากับเป็ นการตัด
สิ ทธิ ประโยชน์ในเรื่ องของสวัสดิการพนักงาน และปริ มาณงานมากขึ้นแต่เงิ นได้รับเท่าเดิ ม และไม่
ค่อยเห็ นความสาคัญของพนักงานหวังแต่จะให้เกิ ดประโยชน์กบั บริ ษทั ให้มากที่สุด จนลื มไปว่าคน
ช่วยทาให้บริ ษทั ก้าวหน้าก็สาคัญเช่นกัน ลักษณะเช่นนี้ ทาให้พนักงานหมดกาลังใจในการทางานและ
มีแนวโน้มจะลาออกเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนร่ วมงานด้วยกัน
ด้านความสัม พันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญชา ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน พบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะในเรื่ องต้องการให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาดู แ ลและใจใส่
พนักงานในส่ วนงานของตนให้มากกว่านี้ วา่ พนักงานของตนต้องการอะไรและพูดคุยปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในการทางานภายในแผนก ต้องการให้เพื่อนร่ วมงาน มีความเข้าใจ ช่างที่อยูใ่ น Line ผลิ ต เป็ นช่ างที่
แก้ไ ขงานเฉพาะหน้าซึ่ งงานก็ ม ากอยู่แล้ววอนให้ ท าง PD มี ค วามเห็ นใจ และ ไม่ ค วรสั่ งงานที่ ไ ม่
เกี่ ย วข้อ งกับ ทางแผนกช่ า ง และต้อ งการให้ แ ผนกที่ ร่ ว มงานมี ค วามยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใสเวลาติ ด ต่ อ
ประสานงาน
ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในเรื่ องในการทางานผูใ้ ต้บงั คับบัญชายังไม่เคารพ ยังไม่ให้เกี ยรติ และทาตัวไม่เหมาะสมไม่ใช่ แค่
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนก แต่กบั ผูจ้ ดั การแผนกก็ทากริ ยาไม่เหมาะสม
ด้านนโยบายและการบริ หาร พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
เรื่ องกฎระเบี ย บบางข้อ เช่ น ห้ า มน ามื อถื อ เข้ามาในโรงงาน ควรยกเลิ ก เมื่ อ เวลามี เรื่ องฉุ ก เฉิ น ไม่
สามารถติดต่อได้หรื อติดต่อลาบากมาก ต้องการให้โรงงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่
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ละตาแหน่ งให้ชดั เจนเกี่ ยวกับขอบเขตการทางาน เนื่ องจากมี คาสั่งงานที่ใม่ใช่ ขอบเขตของงานตาม
ตาแหน่ งอยู่บ่อยครั้ ง และกรณี ที่ มีคนลาออก งานฝาก หรื อการลดคนเพื่ อใช้เครื่ องจัก รมาแทน แต่
กลายเป็ นว่าทุกวันนี้ งานตกอยู่ที่คนๆนั้น และโครงการให้หยุดทางานวันเสาร์ เว้น เสาร์ ให้โดยที่ ไม่
ต้องทางานล่วงเวลาแล้วนาชัว่ โมงการทางานหักถัวเฉลี่ย
ด้านสภาพการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ อง
พื้นที่ในการทางานมีจากัด ทาให้รู้สึกคับแคบจนเกินไป รู ้สึกอึดอัด งานที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะ ทา
ให้บางครั้งทางานได้ไมเต็มที่ การระบายอากาศเครื่ อง SEAM มีอากาศร้อนมาก แผนกซ่ อมบารุ ง 3 มี
พื้ น ที่ แ คบ ท าให้ ป ระกอบงานยาก เมื่ อ มี แ สดงแดดจัด และยามฝนตก ท าให้ ป ระกอบงานไม่ ไ ด้
สถานที่ทางานสภาพอากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนควั
ุ่ น ทาให้สิ่งแวดล้อมในการทางานไม่ดี สภาพการ
ทางานที่แตกต่างกันของแต่ละแผนกเช่ น ห้องเขี ยนแบบ และห้องทางานของแผนกวิศวกรรมมี แอร์
เกือบทุกห้อง แต่หอ้ งปล่อยสิ นค้าของแผนกสิ นค้าที่อยูต่ ิดกันไม่มีแอร์
ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
เรื่ องหัวหน้างานไม่รับฟั งความคิดเห็ นของพนักงาน แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีความยุติธรรม ตัดสิ น
ลู ก น้ อ งด้ว ยอารมณ์ ไ ม่ มี เหตุ ผ ล และใช้ แ ต่ ค วามคิ ด ของตนเอง งานที่ ป ฎิ บ ัติ อ ยู่ย งั ไม่ ชัด เจนให้
หน่ วยงานไหนรั บ ผิดชอบ แต่เราก็ ยงั รั บ หน้าที่ ท าอยู่ ทั้งที่ ไม่ อยู่ในส่ วนงานของเรา และการเลื อก
ปฎิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชา
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