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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 21-32 ปี จ  านวน 308 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 308 คน หลงัจากนั้นผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามดงักล่าวมาลง
รหสั ป้อนขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลและการ
แปลผลความหมาย ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสามารถของตวัแปรระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้
ต่อเดือนท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทย
รวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั  
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
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4.1 ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ประกอบดว้ย อายุ เพศ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน (ปี) ต าแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกดั (ฝ่าย) และรายไดต่้อเดือน ซ่ึง
การวเิคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของจ านวน และร้อยละ แสดงผลดงัตารางท่ี  4.1 – 4.8 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามอาย ุ

  
อายุ  จ านวน  ร้อยละ 

21 –24 ปี 73 23.70 
25–28 ปี 105 34.09 
29–32 ปี 130 42.21 

รวม 308 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 29 – 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.21 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 25 - 28 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.09 
และมีอายรุะหวา่ง 21- 24 ปี  คิดเป็นร้อยละ 23.70 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 
ชาย 153 49.68 
หญิง 155 50.32 

รวม 308 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจเป็นเพศหญิงและ

เพศชายในจ านวนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 50.32 และ 49.68 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน  ร้อยละ 

โสด 187 60.72 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 116 37.66 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 5 1.62 

รวม 308 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.72 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 37.66และ
มีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 1.62 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน  ร้อยละ 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 0.65 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 48 15.58 
ปวส.หรืออนุปริญญา 107 34.74 
ปริญญาตรี 133 43.18 
ปริญญาโทข้ึนไป 18 5.84 

รวม 308 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.18 รองลงมามีการศึกษาระดบั ปวส. หรือ อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 
34.74 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช . คิดเป็นร้อยละ 15.58 มีการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 5.84 และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามอายงุาน 
 

อายุงาน (ปี) จ านวน(คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 214 69.48 
6 ปีข้ึนไป 94 30.52 

รวม 308 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่มีอายงุาน
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.48 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
30.52 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน  ร้อยละ 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง 163 52.92 
หวัหนา้กลุ่ม 32 10.39 
ผูช่้วยหวัหนา้แผนก  18 5.84 
ผูจ้ดัการแผนก 95 30.84 

รวม 308 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง คิดเป็นร้อยละ 52.92 รองลงมามีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก คิดเป็น
ร้อยละ 30.84 มีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.39 และมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหน้า
แผนก คิดเป็นร้อยละ 5.84 ตามล าดบั 
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ตารางที่4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย จ าแนกตามหน่วยงานท่ี
สังกดั (ฝ่าย) 
 

หน่วยงานทีสั่งกดั (ฝ่าย) จ านวน  ร้อยละ 

หอ้งเยน็ 9 2.92 
โลจิสติกส์ 8 2.6 
คลงัสินคา้ 20 6.49 
เพิ่มผลผลิต 9 2.92 
จดัซ้ือ/จดัซ้ือต่างประเทศ 4 1.30 
พฒันาธุรกิจ 4 1.30 
ผลิตไก่ทอดแช่แขง็/Value Added 12 3.9 
ผลิต 1 22 7.14 
ผลิต2 10 3.25 
ผลิต3 9 2.92 
วศิวกรรม 1 64 20.78 
วศิวกรรม 2 14 4.55 
วศิวกรรม 3 27 8.77 
ควบคุมคุณภาพ 30 9.74 
ทรัพยากรบุคคล 23 7.47 
วจิยัและพฒันา 20 6.49 
พฒันาองคก์ร 11 3.57 
ส านกังาน 7 2.27 
บญัชี 5 1.62 

รวม 308 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่สังกดั
ฝ่าย วิศวกรรม 1 คิดเป็นร้อยละ 20.78 รองลงมาสังกดัฝ่ายควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 9.74 สังกดั
ฝ่ายวิศวกรรม 3 คิดเป็นร้อยละ 8.77 สังกดัฝ่ายทรัพยากรบุคคลคิดเป็นร้อยละ 7.47 สังกดัฝ่ายผลิต 1 
คิดเป็นร้อยละ 7.14 สังกัดฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 6.49 สังกัดฝ่าย
วิศวกรรม 2 คิดเป็นร้อยละ 4.55 สังกัดฝ่ายผลิตไก่ทอดแช่แข็ง/Value Added คิดเป็นร้อยละ 3.90 
สังกดัฝ่ายพฒันาองค์กร คิดเป็นร้อยละ 3.57 สังกดัฝ่ายผลิต 2 คิดเป็นร้อยละ 3.25 สังกดัฝ่ายห้องเยน็ 
ฝ่ายเพิ่มผลผลิต และฝ่ายผลิต 3 คิดเป็นร้อยละ 2.92 สังกดัฝ่ายโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 2.60 สังกดั
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ฝ่ายส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 2.27 สังกัดฝ่ายบัญชี คิดเป็นร้อยละ 1.62 สังกัดฝ่ายจัดซ้ือ/จัดซ้ือ
ต่างประเทศและฝ่ายพฒันาธุรกิจคิดเป็นร้อยละ1.30 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8  แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 179 58.12 
15,001-25,000 บาท 120 38.96 
25,001 บาทข้ึนไป 9 2.92 

รวม 308 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.12 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 15,001-
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.96 และมีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.92 
ตามล าดบั 
 
4.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน หรือปัจจยัจูง
ใจ (Motivators) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานโดยตรง และเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุ้นให้เกิดความ
พอใจในการท างาน และเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะ
น าเสนอในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย แสดงผลดงัตารางท่ี  11 – 16 
 นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พีงพอใจในการท างาน หรือปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกตวับุคคล ถา้ไม่มีให้ หรือมีให้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร
ในองค์กรก็จะท าให้พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ี
ประกอบด้วย ปัจจัย 8 ด้าน ได้แก่  ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร 
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ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน และดา้นวิธี
ปกครองบงัคบับญัชา ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
แสดงผลดงัตารางท่ี 17 - 25 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน  
 

ปัจจัยจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. การไดใ้ชค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังาน 

26 173 101 8 0 308 3.70 2 
(8.44) (56.17) (32.79) (2.60) (0.00) (100.00) (มาก)  

2. การไดใ้ชค้วามสามารถ
เฉพาะตวัในการปฏิบติังาน 

32 171 100 5 0 308 3.75 1 
(10.39) (55.52) (32.47) (1.62) (0.00) (100.00) (มาก)  

3. การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหา
ในงานของตนเองใหส้ าเร็จ 

29 165 105 9 0 308 3.69 3 
(9.42) (53.57) (34.09) (2.92) (0.00) (100.00) (มาก)  

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จ 

25 159 114 10 0 308 3.65 4 
(8.12) (51.62) (37.01) (3.25) (0.00) (100.00) (มาก)  

5. ผลส าเร็จของงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

18 151 132 7 0 308 3.58 5 
(5.84) (49.03) (42.86) (2.27) (0.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.68  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ือง
การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.75) รองลงมาไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรู้
ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.70) การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองใหส้ าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 
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= 3.69) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และผลส าเร็จของงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.58) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

ปัจจัยจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ ด้านการได้รับการยอมรับ 
นับถือ 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. การไดรั้บยกยอ่งชมเชย
ภายในองคก์ร 

11 84 173 32 8 308 3.19 2 

(3.57) (27.27) (56.17) (10.39) (2.60) (100.00) (ปานกลาง)  
2. การไดรั้บการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน 

17 134 145 8 4 308 3.49 1 
(5.52) (43.51) (47.08) (2.60) (1.30) (100.00) (ปานกลาง)  

3. การไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมาย
งานท่ีส าคญั ๆ เสมอ 

18 131 145 13 1 308 3.49 1 
(5.84) (42.53) (47.08) (4.22) (0.32) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39  

(ปานกลาง)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.10พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
= 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และการไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา
ในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.49) รองลงมาได้แก่ การได้รับยกย่องชมเชย
ภายในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.19)  
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

ปัจจัยจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 

ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัติ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน 

29 127 135 10 7 308 3.52 4 
(9.42) (41.23) (43.83) (3.25) (2.27) (100.00) (มาก)  

2. มีโอกาสแสดงความสามารถ
เตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 

27 143 119 16 3 308 3.57 2 
(8.77) (46.43) (38.64) (5.19) (0.97) (100.00) (มาก)  

3. มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน 

25 133 133 14 3 308 3.53 3 
(8.12) (43.18) (43.18) (4.55) (0.97) (100.00) (มาก)  

4. ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยู่
เหมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั 

24 129 144 9 2 308 3.53 3 
(7.79) (41.88) (46.75) (2.92) (0.65) (100.00) (มาก)  

5. มีความรักและภาคภูมิใจใน
งานท่ีปฎิบติัอยู ่

40 155 105 6 2 308 3.73 1 
(12.99) (50.32) (34.09) (1.95) (0.65) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.58  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.58) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมี
ความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบัติอยู่  (ค่าเฉ ล่ีย = 3.73) รองลงมาได้แก่  มีโอกาสแสดง
ความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) มีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานและลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยู่เหมาะสมและเป็นงานท่ีถนัด (ค่าเฉล่ีย = 3.53) มีความเป็น
อิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผดิชอบ  
 

ปัจจัยจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 

ด้านความรับผิดชอบ 
 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. ความเหมาะสมของปริมาณ
งานท่ีไดรั้บ และความ
รับผดิชอบตามต าแหน่งงาน 

19 130 134 23 2 308 3.46 3 
(6.17) (42.21) (43.51) (7.47) (0.65) (100.00) (ปานกลาง)  

2. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบใน
การก าหนดแผนงานและแนว
ทางการปฏิบติังาน 

16 135 137 18 2 308 3.47 2 
(5.19) (43.83) (44.48) (5.84) (0.65) (100.00) (ปานกลาง)  

3. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบใน
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

25 158 115 10 0 308 3.64 1 
(8.12) (51.30) (37.34) (3.25) (0.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.52  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.64) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.47) 
และความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.46) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ 
 

ปัจจัยจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 

ด้านความก้าวหน้า มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้
รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

27 105 120 41 15 308 3.29  
(8.77) (34.09) (38.96) (13.31) (4.87) (100.00) (ปานกลาง)  

2. ไดรั้บโอกาสการสนบัสนุน
ใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

14 59 145 63 27 308 2.9  
(4.55) (19.16) (47.08) (20.45) (8.77) (100.00) (ปานกลาง)  

3. ต าแหน่งหนา้ท่ีมีโอกาส
กา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 

10 78 151 49 20 308 3.03  
(3.25) (25.32) (49.03) (15.91) (6.49) (100.00) (ปานกลาง)  

4. การประเมินพนกังานเพื่อ
เล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑท่ี์
ชดัเจนและยติุธรรม 

9 65 168 54 12 308 3.02  
(2.92) (21.10) (54.55) (17.53) (3.90) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.06  

(ปานกลาง)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.06) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ด้านความก้าวหน้าในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ือง
บริษทัให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.29) รองลงมาได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ีงานมีโอกาสกา้วหน้าในสายงานอาชีพ (ค่าเฉล่ีย = 
3.03) การประเมินพนักงานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.02) 
และไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 2.90) ตามล าดบั 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในแต่ละด้าน สามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.14  
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยรวม 
  

ปัจจัยจูงใจ ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึ
พอใจ 

ล าดับที ่

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.68 มาก 1 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.39 ปานกลาง 4 
3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 3.58 มาก 2 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.52 มาก 3 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.06 ปานกลาง 5 

ค่าเฉลีย่รวม 3.45 ปานกลาง  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่น
ระดบัมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.58) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามล าดับ และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่ าเฉ ล่ีย = 3.39) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.06) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นเงินเดือน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 
ด้านเงินเดอืน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ
มีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งาน ความรับผดิชอบ และ
ผลงาน 

4 49 196 42 17 308 2.94 4 
(1.30) (15.91) (63.64) (13.64) (5.52) (100.00) (ปานกลาง)  

2. การปรับเงินเดือน มีความ
เหมาะสมและยติุธรรม 

4 61 191 36 16 308 3.00 3 
(1.30) (19.81) (62.01) (11.69) (5.19) (100.00) (ปานกลาง)  

3. นโยบายการจ่ายโบนสั มี
ความเหมาะสม 

13 88 176 26 5 308 3.25 2 
(4.22) (28.57) (57.14) (8.44) (1.62) (100.00) (ปานกลาง)  

4. สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ค่าเขา้กะ(เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การ
ประกนัชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอาย ุเงินกูย้มืจากสหกรณ์ 
มีความเหมาะสม 

29 119 136 18 6 308 3.48 1 
(9.42) (38.64) (44.16) (5.84) (1.95) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉล่ียรวม 
3.17  

(ปานกลาง)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.17) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นเงินเดือนในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองสวสัดิการ
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะ
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ผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ืมจาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.48) นโยบายการจ่ายโบนสั มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.25) 
การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยติุธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.00) และเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมี
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.94) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.16 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความ
ถึงเป้าหมาย และทิศทางในการ
ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

19 134 137 16 2 308 3.49 6 
(6.17) (43.51) (44.48) (5.19) (0.65) (100.00) (ปานกลาง)  

2. ผูบ้งัคบับญัชาใหก้าร
สนบัสนุน และใหค้วาม
ช่วยเหลือเพ่ือใหท้  างานไดส้ าเร็จ 

23 141 128 13 3 308 3.55 3 
(7.47) (45.78) (41.56) (4.22) (0.97) (100.00) (มาก)  

3. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และ
กลา้ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา 

29 146 118 13 2 308 3.61 1 
(9.42) (47.40) (38.31) (4.22) (0.65) (100.00) (มาก)  

4. ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีในการท างาน และแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

27 139 121 15 6 308 3.54 4 
(8.77) (45.13) (32.29) (4.87) (1.95) (100.00) (มาก)  

5. ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการท างาน และสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ดี 

26 112 137 26 7 308 3.40 8 
(8.44) (36.36) (44.48) (8.44) (2.27) (100.00) (ปานกลาง)  

6. เพ่ือนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพใน
ความคิดและความรู้สึกต่อกนั 

15 132 141 16 4 308 3.45 7 
(4.87) (42.86) (45.78) (5.19) (1.30) (100.00) (ปานกลาง)  
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
ท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

7. เพ่ือนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างาน
เป็นทีม และใหค้วามช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั 

23 145 116 16 8 308 3.52 5 
(7.47) (47.08) (37.66) (5.19) (2.60) (100.00) (มาก)  

8. ไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือน
ร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ 
เสมอ 

18 133 132 19 6 308 3.45 7 
(5.84) (43.18) (42.86) (6.17) (1.95) (100.00) (ปานกลาง)  

9. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และ
กลา้ท่ีจะปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

20 154 124 9 1 308 3.59 2 
(6.49) (50.00) (40.26) (2.92) (0.32) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดบัมาก 5 
ขอ้ ไดแ้ก่ มีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.61) มีความไวว้างใจ
เช่ือใจและกล้าท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.59) ผูบ้งัคบับญัชาให้การ
สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือเพื่อให้ท างานไดส้ าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.55) ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีในการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.54) เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
การท างานเป็นทีมและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามล าดบั และมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมายและทิศทางในการ
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ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.49) เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและ
ความรู้สึกต่อกนั และไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.45) 
และผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
= 3.40) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีใน
หน่วยงาน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ 
และไดรั้บการยอมรับ 

26 141 124 12 5 308 3.56  
(8.44) (45.78) (40.26) (3.90) (1.62) (100.00) (มาก)  

2. ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

14 156 124 14 0 308 3.55  
(4.55) (50.65) (40.26) (4.55) (0.00) (100.00) (มาก)  

3. มีความพึงพอใจในต าแหน่ง
งานปัจจุบนั 

27 146 122 11 2 308 3.60  
(8.77) (47.40) (39.61) (3.57) (0.65) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.57  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดใน
เร่ืองมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย = 3.60) รองลงมาไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั
ในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 3.56) และไดรั้บความส าคญัใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.55) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 
ดา้นนโยบายและการบริหาร 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. นโยบายและการบริหารของ
บริษทัมีความชดัเจน 

22 136 130 17 3 308 3.51 3 
(7.14) (44.16) (42.21) (5.52) (0.97) (100.00) (มาก)  

2. การก าหนดนโยบายและช้ีแจง
ใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้าร
จดัการสารสนเทศ 

22 119 146 18 3 308 3.45 5 
(7.14) (38.64) (47.40) (5.84) (0.97) (100.00) (ปานกลาง)  

3. บริษทัมุ่งเนน้การตั้งเป้าหมาย
ท่ีทา้ทาย มีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้

19 137 135 13 4 308 3.50 4 
(6.17) (44.48) (43.83) (4.22) (1.30) (100.00) (มาก)  

4. การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบในต าแหน่งงานมี
ความชดัเจน และสามารถ
ปฏิบติังานได ้

29 139 126 13 1 308 3.59 1 
(9.42) (45.13) (40.91) (4.22) (0.32) (100.00) (มาก)  

5. บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ในการท างานที่เหมาะสม 

15 146 134 12 1 308 3.53 2 
(4.87) (47.40) (43.51) (3.90) (0.32) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นนโยบายและการบริหารอยู่ในระดบัมาก 4 ขอ้ ไดแ้ก่ การก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งงานมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติังานได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.59) บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ในการท างานท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.53) นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.51) บริษทัมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ี
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ก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ีย = 3.50) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 
การก าหนดนโยบายและช้ีแจงใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย = 3.45)  
 

ตารางที่ 4.19 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 
ดา้นสภาพการท างาน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. ความเหมาะสมของจ านวน
พนกังานกบัปริมาณงาน 

7 69 160 48 24 308 2.96 4 
(2.27) (22.40) (51.95) (15.58) (7.79) (100.00) (ปานกลาง)  

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ 
ในการท างาน 

6 79 174 38 11 308 3.1 2 
(1.95) (25.65) (56.49) (12.34) (3.57) (100.00) (ปานกลาง)  

3. กระบวนการท างานต่างๆ 
เอ้ืออ านวยใหส้ามารถท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5 75 173 48 7 308 3.07 3 
(1.62) (24.35) (56.17) (15.58) (2.27) (100.00) (ปานกลาง)  

4. บรรยากาศการท างาน สร้าง
แรงกระตุน้ใหส้ามารถท า 
งานไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ 

6 79 171 43 9 308 3.1 2 
(1.95) (25.65) (55.52) (13.96) (2.92) (100.00) (ปานกลาง)  

5. สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ิน
เหมน็ กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และ
เสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
(PPE) อยา่งเพียงพอเหมาะสม 

3 67 143 63 32 308 2.82 5 
(0.97) (21.75) (46.43) (20.45) (10.39) (100.00) (ปานกลาง)  

6. มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 
การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี
ร่ัวไหล เป็นตน้ 

16 100 159 32 1 308 3.32 1 
(5.19) (32.47) (51.62) (10.39) (0.32) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.06  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
           ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.06) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  

  พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมี
การเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้การตอบสนองสภาวะ
สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.32) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.10) กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.07) ความเหมาะสมของจ านวนพนกังานกบัปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.96) 
สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหมน็ กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 2.82) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ 
ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. สามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งการท างาน กบัชีวติ
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

29 120 141 14 4 308 3.51 1 
(9.42) (38.96) (45.78) (4.55) (1.30) (100.00) (มาก)  

2. การเดินทางมาท างานมีความ
สะดวก และเหมาะสม 

13 112 156 22 5 308 3.34 3 
(4.22) (36.36) (50.65) (7.14) (1.62) (100.00) (ปานกลาง)  

3. ผลตอบแทนจากการท างาน
กบับริษทั ช่วยใหชี้วติความ
เป็นอยูดี่ข้ึน 

12 105 172 18 1 308 3.35 2 
(3.90) (34.09) (55.84) (5.84) (0.32) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 
  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.40) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวัอยู่ในระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการ
ท างาน กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย = 3.51) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 
ขอ้ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 3.35) และ
การเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.34) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
ในการท างาน 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. ท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมี
ความมัน่คง 

38 172 91 7 0 308 3.78 1 
(12.34) (55.84) (29.55) (2.27) (0.00) (100.00) (มาก)  

2. ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน 

29 158 109 12 0 308 3.66 2 
(9.42) (51.30) (35.39) (3.90) (0.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.72  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 
รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.66) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา  
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที่ ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 
 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

1. การส่ังงาน มอบหมายงานมี
ความชดัเจน และยติุธรรม 

11 120 153 22 2 308 3.38 4 
(3.57) (38.96) (49.68) (7.14) (0.65) (100.00) (ปานกลาง)  

2. ผูบ้งัคบับญัชารับฟัง
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

21 129 128 24 6 308 3.44 2 
(6.82) (41.88) (41.56) (7.79) (1.95) (100.00) (ปานกลาง)  

3. ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจใน
การปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

20 148 127 11 2 308 3.56 1 
(6.49) (48.05) (41.23) (3.57) (0.65) (100.00) (มาก)  

4. มีความยติุธรรมในการ
พิจารณาผลงาน 

18 127 136 20 7 308 3.42 3 
(5.84) (41.23) (44.16) (6.49) (2.27) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้า
จุน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา อยู่ในระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ ให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.56) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย = 3.44) มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.42) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.38) 
ตามล าดบั 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุนในแต่ละด้าน สามารถ
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.23  
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม 
  

ปัจจัยค า้จุน ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ ล าดับที ่
1. ดา้นเงินเดือน 3.17 ปานกลาง 7 
2. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

3.39 ปานกลาง 6 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 3.57 มาก 2 
4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 3.52 มาก 3 
5. ดา้นสภาพการท างาน 3.06 ปานกลาง 8 
6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 3.40 ปานกลาง 5 
7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 3.72 มาก 1 
8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.45 ปานกลาง 4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.43 ปานกลาง  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.57) และดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.45) ด้านความเป็นอยู่
ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.39) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.17) และด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.06) 
ตามล าดบั 

 จากผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.24 
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ตารางที่ 4.24 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม 

 

ความพงึพอใจในการท างาน ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ ล าดับที ่

ปัจจัยจูงใจ    
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.68 มาก 1 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.39 ปานกลาง 4 
3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 3.58 มาก 2 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.52 มาก 3 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.06 ปานกลาง 5 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.45 ปานกลาง  
ปัจจัยค า้จุน     
1. ดา้นเงินเดือน 3.17 ปานกลาง 7 
2. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

3.39 ปานกลาง 6 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 3.57 มาก 2 
4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 3.52 มาก 3 
5. ดา้นสภาพการท างาน 3.06 ปานกลาง 8 
6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 3.40 ปานกลาง 5 
7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 3.72 มาก 1 
8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.45 ปานกลาง 4 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.43 ปานกลาง  

ค่าเฉลีย่รวม 3.44 ปานกลาง  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างาน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.44) เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยั
จูงใจ และปัจจยัค ้าจุน พบวา่  
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.45) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในดา้นความส าเร็จใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.68) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.58) และดา้นความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.39) และดา้นความกา้วหนา้ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.06) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.43) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด
ในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีใน
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามล าดบั และมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.45) ดา้นความ
เป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.17) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.06) 
ตามล าดบั  
 
4.3 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากดั จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อ
เดือน 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั จ  าแนกตามระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อ
เดือน ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีผูว้ิจยัได้ท าการรวมกลุ่มระดบัการศึกษาเหลือเพียง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท ซ่ึงการวเิคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอใน
รูปของค่าเฉล่ีย แสดงผลดงัตารางท่ี  4.25-4.72 
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ตารางที่ 4.25 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ดา้นความส าเร็จในการท างาน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน 3.68 3.72 3.83 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
2. การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังาน 

3.71 3.77 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของ
ตนเองใหส้ าเร็จ 

3.59 3.78 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 3.63 3.63 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

3.56 3.57 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.63 3.69 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.25  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 

พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.63) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการไดใ้ช้ความสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.71) รองลงมา
ไดแ้ก่ การไดใ้ช้ความรู้ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.63) การตดัสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.59) และ
ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.56) ตามล าดบั 
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พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.69) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการตดัสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 
รองลงมาไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.77) การไดใ้ชค้วามรู้
ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.63) และ
ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.57) ตามล าดบั 

พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.90) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 
4.00) รองลงมาไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จ และผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.89) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
และการไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26  ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านการได้รับการยอมรับนบัถอื ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร 3.03 3.33 3.50 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
2. การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 3.33 3.62 3.94 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
3. การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาใน
การมอบหมายงานที่ส าคญั ๆ เสมอ 

3.33 3.65 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.23 3.53 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.23) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง
เช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และการไดรั้บ
ความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.33) รองลงมา
ไดแ้ก่ การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.03)  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.53) เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถืออยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การ
ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และ
การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.33)  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.74) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.94) 
รองลงมาได้แก่ การได้รับความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ  เสมอ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.78) และการไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.50) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 3.44 3.59 3.72 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการ
ปฏิบติังาน 

3.47 3.65 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติังาน 

3.39 3.68 3.61 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็น
งานท่ีถนดั 

3.54 3.52 3.56 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่ 3.82 3.62 3.72 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.53 3.62 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.27  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ มีความรักและภาคภูมิใจ
ในงานท่ีปฎิบติัอยู ่(ค่าเฉล่ีย = 3.82) รองลงมาไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยู่เหมาะสมและเป็นงานท่ี
ถนดั (ค่าเฉล่ีย = 3.54) มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มีโอกาสแสดงความสามารถ
เต็มท่ีในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.47) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.44) มี
โอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด
ในเร่ืองมีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.68) รองลงมาได้แก่ มี
โอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ี
ปฎิบติัอยู่ (ค่าเฉล่ีย = 3.86) มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.59) และลกัษณะงานท่ี
ปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78)รองลงมา
ไดแ้ก่ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน และมีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่(ค่าเฉล่ีย = 
3.72) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และ
ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั (ค่าเฉล่ีย = 3.56) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านความรับผดิชอบ ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และ
ความรับผดิชอบตามต าแหน่งงาน 

3.46 3.47 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการก าหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 

3.36 3.57 3.67 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.55 3.72 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.46 3.59 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.28  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วน
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละระดบั
การศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.46) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.55) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 2 ข้อ ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีได้รับ และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.46) และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.36) ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.72) และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.47)  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.89) และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) 
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ตารางที่ 4.29  ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านความก้าวหน้า ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

3.08 3.47 3.67 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2. ไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

2.92 2.88 2.89 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ต าแหน่งหนา้ท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงาน
อาชีพ 

2.97 3.08 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มี
หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและยติุธรรม 

2.92 3.10 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.98 3.13 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี4.29 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.98) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้าในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด
ในเร่ืองบริษัทให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่ อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.08) รองลงมาไดแ้ก่ ต าแหน่งหนา้ท่ีงานมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 
(ค่าเฉล่ีย = 2.97) และได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และการประเมิน
พนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 2.92) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.13) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้าในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด
ในเร่ืองบริษัทให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่ อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.47) รองลงมาไดแ้ก่ การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์
ท่ีชัดเจนและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.10) ต  าแหน่งหน้าท่ีงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.08) และได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 2.88) 
ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.24) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ บริษทัให้การสนบัสนุน 
เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.67) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การประเมินพนักงานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.22) ต  าแหน่งหนา้ท่ีงานมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.17) และไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 2.89) ตามล าดบั 

 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในแต่ละดา้น จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 32 
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
  

ปัจจยัจูงใจ ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 

3.63 3.69 3.90 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

3.23 3.53 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

3.53 3.62 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

3.46 3.59 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 2.98 3.13 3.24 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.37 3.51 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.30  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.63) และดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย = 3.53) ตามล าดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความ
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รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.23) และดา้นความกา้วหนา้ 
(ค่าเฉล่ีย = 2.98) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ด้านลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.59) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.53) ตามล าดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียวคือ ด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.13)  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.90) ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย = 3.68) และด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียวคือ 
ดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.24)  
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ตารางที่ 4.31 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นเงินเดือน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านเงนิเดอืน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม
กบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และผลงาน 

2.87 2.99 3.11 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและ
ยติุธรรม 

2.93 3.07 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. นโยบายการจ่ายโบนสั มีความเหมาะสม 3.13 3.37 3.44 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่า
รักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ค่าเขา้กะ(เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนัชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอาย ุเงินกูย้มืจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม 

3.42 3.56 3.39 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.09 3.25 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี4.31  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี

ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาใน
แต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือนในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ือง
สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้
กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงิน
กูย้มืจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.42) นโยบายการจ่ายโบนสั มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
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= 3.13) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 2.93) และเงินเดือน ค่าตอบแทน
ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.87) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือนอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา 
ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
= 3.56) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ นโยบายการจ่ายโบนัส มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.37) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.07) และ
เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และผลงาน (ค่าเฉล่ีย 
= 2.99) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านเงินเดือนในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองนโยบายการจ่ายโบนสั มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.44) สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ืมจากสหกรณ์ มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.39) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.17) และ
เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และผลงาน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.11) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บังคบับัญชา 
ผู้ใต้บังคบับญัชา และเพือ่นร่วมงาน 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย และ
ทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

3.39 3.57 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วาม
ช่วยเหลือเพ่ือใหท้  างานไดส้ าเร็จ 

3.48 3.57 3.89 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.52 3.68 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

3.39 3.69 3.72 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และก าลงัใจในการ
ท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 

3.26 3.57 3.39 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

6. เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพใน
ความคิดและความรู้สึกต่อกนั 

3.32 3.53 3.89 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7. เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างาน
เป็นทีม และใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3.39 3.62 3.89 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

8. ไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่
หน่วยงานอ่ืนๆ เสมอ 

3.27 3.62 3.72 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

9. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะปรึกษา
เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.52 3.65 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.39 3.61 3.78 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.32  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่
ละระดบัการศึกษาพบวา่ 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือเร่ืองมี
ความไวว้างใจเช่ือใจและกล้าท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับัญชา และมีความไวว้างใจเช่ือใจและกล้าท่ีจะ
ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.52) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 7 
ขอ้ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท างานไดส้ าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 
3.48) ผู้บังคับบัญชามีการส่ือความถึงเป้าหมายและทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย  
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และเพื่อนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างานเป็นทีมและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.39) เพื่อน
ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.32) ไดรั้บความร่วมมือ
จากเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่หน่วยงานอ่ืนๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.27) และผูบ้ ังคบับัญชาสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี (ค่าเฉล่ีย = 3.26) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.69) มีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา  (ค่าเฉล่ีย = 3.68) มีความ
ไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.65) เพื่อนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างานเป็นทีมและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั กบัไดรั้บความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือ
ความถึงเป้าหมายและทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนและให้
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ความช่วยเหลือเพื่อให้ท างานไดส้ าเร็จ และผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน และ
สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และเพื่อนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.53) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ผูบ้งัคบับญัชาให้การสนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านท างานไดส้ าเร็จ มีความไวว้างใจ 
เช่ือใจ และกล้าท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เคารพในความคิดและ
ความรู้สึกต่อกนั และเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างานเป็นทีม และให้ความช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน  (ค่ าเฉ ล่ีย =  3.89) มีความไว้วางใจ เช่ือใจ และกล้าท่ี จะป รึกษาเพื่ อน ร่วมงาน /
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย และทิศทางในการท างาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ผู ้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 
3.72) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั 
และก าลงัใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี (ค่าเฉล่ีย = 3.39)  
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ตารางที่ 4.33 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ด้านต าแหน่งหน้าทีใ่นหน่วยงาน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ี
มีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ 

3.48 3.62 3.72 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3.47 3.63 3.67 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั 3.59 3.62 3.56 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.51 3.62 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.33  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ  
มีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย = 3.59) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 
ขอ้ ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 
3.48) และไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.47) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมี
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ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.63) 
รองลงมาไดแ้ก่ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ และมี
ความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.62)  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.65) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บ
การยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 3.72) รองลงมาไดแ้ก่ ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(ค่าเฉล่ีย = 3.67) และมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย = 3.56) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.34 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านนโยบายและการบริหาร ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความ
ชดัเจน 

3.40 3.65 3.44 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2. การก าหนดนโยบายและช้ีแจงใหท้ราบอยา่ง
ทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ 

3.29 3.64 3.50 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. บริษทัมุ่งเนน้การตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

3.39 3.62 3.50 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. การก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบในต าแหน่ง
งานมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติังานได ้

3.53 3.68 3.50 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานที่
เหมาะสม 

3.47 3.59 3.50 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.42 3.64 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่
ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.42) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ การก าหนด
หน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความชัดเจน และสามารถปฏิบติังานได้ (ค่าเฉล่ีย = 3.53) 
และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ขอ้ ไดแ้ก่ บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ี
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เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.47) นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.40) บริษทั
มุ่งเน้นการตั้ งเป้าหมายท่ีท้าทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
(ค่าเฉล่ีย = 3.39) และการก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.29) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.64) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉล่ีย = 3.68) รองลงมาได้แก่ นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.65) การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบอย่างทัว่ถึง โดยใช้การจดัการสารสนเทศ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.64) บริษทัมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ีย = 3.62) และบริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.59) และ ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.49) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความ
พึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัทุกเร่ืองคือ การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบอย่างทัว่ถึง โดยใช้การจดัการสารสนเทศ 
บริษทัมุ่งเนน้การตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
การก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความชัดเจน และสามารถปฏิบติังานได้ และ
บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.50) และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการ
สารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย = 3.44)  
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ตารางที่ 4.35 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านสภาพการท างาน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความเหมาะสมของจ านวนพนกังานกบัปริมาณ
งาน 

2.82 3.08 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน 

3.00 3.21 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.98 3.18 3.11 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. บรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้
สามารถท า 
งานไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ 

2.94 3.27 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหมน็ กล่ินอบั 
ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอ
เหมาะสม 

2.69 2.97 2.94 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. มีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 
เช่น การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้การตอบสนอง
สภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ 

3.29 3.36 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.95 3.18 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี

ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.95) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
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ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้การ
ตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.29) รองลงมาไดแ้ก่ ความเพียงพอของอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.00) กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวย
ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 2.98) บรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 2.94) ความเหมาะสมของจ านวนพนักงานกับ
ปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.82) และสถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหม็น กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียง
รบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 2.69) 
ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.18) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้การ
ตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.36) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศการท างาน 
สร้างแรงกระตุ้นให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.27) ความเพียงพอของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.21) กระบวนการท างานต่างๆ 
เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.18) ความเหมาะสมของจ านวน
พนกังานกบัปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.08) และสถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหมน็ กล่ินอบั ฝุ่ นละออง 
และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 
2.97) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.16) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิด
เพลิงไหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย = 3.28) รองลงมาได้แก่ ความ
เหมาะสมของจ านวนพนกังานกบัปริมาณงาน และบรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย = 3.22) ความเพียงพอของอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.17) กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวย
ให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.11) และสถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหม็น 
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กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 2.94) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.36 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน 
กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.35 3.65 3.83 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. การเดินทางมาท างานมีความสะดวก และ
เหมาะสม 

3.32 3.38 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้
ชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน 

3.36 3.36 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.34 3.46 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี

ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 
3.36) รองลงมาไดแ้ก่ สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการท างานกบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.35) และและการเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.32) 
ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.46) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวัอยู่ในระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สามารถสร้างความ
สมดุลระหวา่งการท างาน กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.38) 
และผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยใหชี้วติความเป็นอยูดี่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 3.36) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.44) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สามารถ
สร้างความสมดุลระหว่างการท างาน กบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.83) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ การเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.28) และผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 
3.22) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านความมัน่คงปลอดภัยในการท างาน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี
และมีความมัน่คง 

3.68 3.89 3.89 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 3.59 3.73 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.63 3.81 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกระดบัการศึกษา มี

ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.63) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.68) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.59)  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.81) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.89) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.73)  
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี
และมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.89) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.83)  
 
ตารางที่ 4.38 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ด้านวธีิปกครองบังคบับัญชา ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การส่ังงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และ
ยติุธรรม 

3.25 3.50 3.56 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 3.29 3.59 3.61 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.43 3.68 3.83 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. มีความยติุธรรมในการพิจารณาผลงาน 3.26 3.56 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.31 3.58 3.69 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.38  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจ
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ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่
ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 
= 3.43) รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย = 3.29) มีความยุติธรรม
ในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.26) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และยุติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.25) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.58) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.68) 
รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย = 3.59) มีความยติุธรรมในการ
พิจารณาผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.56) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และยติุธรรม (ค่าเฉล่ีย 
= 3.50) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.69) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 
= 3.83) รองลงมาไดแ้ก่ มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ผูบ้งัคบับญัชารับฟัง
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และยุติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.56) ตามล าดบั 

 จากผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุนในแต่ละดา้น จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.40  
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ตารางที่ 4.39 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ปัจจยัค า้จุน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นเงินเดือน 
 

3.09 3.25 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 

3.39 3.61 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

3.51 3.62 3.65 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

3.42 3.64 3.49 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

2.95 3.18 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
 

3.34 3.46 3.44 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 3.63 3.81 3.86 
(มาก) (มาก) (มาก) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.31 3.58 3.69 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.33 3.52 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุนในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.63) ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีใน
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
นโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.42) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.34) ดา้นวธีิปกครองบงัคบั
บญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.31) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.09) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 2.95) 
ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.81) ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย 
= 3.64) ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 
3.58) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั 
(ค่าเฉล่ีย = 3.46) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.25) และด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.18) 
ตามล าดบั 
  พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ด้านวิธีปกครองบงัคบั
บญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.69) และดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ตามล าดบั และมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.49) ดา้นความ
เป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.44) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.28) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.16) ตามล าดบั 

 จากผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั จ าแนกตามระดบัการศึกษา สรุปไดด้งัตารางท่ี 41 
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ตารางที่ 4.40 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ความพงึพอใจในการท างาน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัจูงใจ    
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 

3.63 3.69 3.90 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

3.23 3.53 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

3.53 3.62 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

3.46 3.59 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 2.98 3.13 3.24 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.37 3.51 3.64 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัค า้จุน    
1. ดา้นเงินเดือน 
 

3.09 3.25 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 

3.39 3.61 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

3.51 3.62 3.65 
(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
ท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ความพงึพอใจในการท างาน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

3.42 3.64 3.49 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

2.95 3.18 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
 

3.34 3.46 3.44 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 3.63 3.81 3.86 
(มาก) (มาก) (มาก) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.31 3.58 3.69 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.33 3.52 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 3.52 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในแต่ละระดบัการศึกษาพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.37) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.63) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.53) 
ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.23) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 2.98) ตามล าดบั 
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 ส่วนปัจจยัค ้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.33) โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.63) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
ต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ด้านนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.42) ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ดา้นความ
เป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.34) ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.31) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.09) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 2.95) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.69) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.62) 
ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.59) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.53) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.13) ตามล าดบั 

 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความ
พึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.81) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและ
การบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.64) ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) ด้านวิธีปกครองบงัคบั
บญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.58) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.25) 
และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.18) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.64) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.90) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.74) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.24) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) โดยมีความพึง
พอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ด้านวิธี
ปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ด้าน
นโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.49) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.44) ดา้นเงินเดือน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.28) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.16) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านความส าเร็จในการท างาน ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน 
 

3.62 3.84 3.83 3.78 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวั
ในการปฏิบติังาน 

3.63 3.94 3.83 3.87 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาใน
งานของตนเองใหส้ าเร็จ 

3.55 3.69 3.67 3.95 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จ 

3.55 3.84 3.39 3.79 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. ผลส าเร็จของงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.51 3.56 3.33 3.77 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.57 3.78 3.61 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.41  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจทุกต าแหน่งงาน มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.57) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
รองลงมาไดแ้ก่ การไดใ้ช้ความรู้ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาใน
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งานของตนเองให้ส าเร็จ และความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.55) ผลส าเร็จของ
งานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.78) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการไดใ้ช้ความสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.94) รองลงมา
ไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน และความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.69) ผลส าเร็จของงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.61) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การได้
ใชค้วามรู้ในการปฏิบติังานและการไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.83) การ
ตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.39) และ
ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.33) ตามล าดบั  

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.83) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย
3.95) รองลงมาไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย3.87) ความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.79) การไดใ้ช้ความรู้ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย3.78) ผลส าเร็จ
ของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านการได้รับการยอมรับนบัถอื ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายใน
องคก์ร 
 

3.04 3.16 3.00 3.48 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

3.35 3.47 3.28 3.79 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. การไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ี
ส าคญั ๆ เสมอ 

3.33 3.53 3.44 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.24 3.39 3.24 3.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.42  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง 
หัวหน้ากลุ่ม และผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับ
ผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.24) 
ม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง
เช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีโอกาสแสดงความสามารถเต็ม ท่ีในการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.35) รองลงมาไดแ้ก่ มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.04) ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ มี
โอกาสใชค้วาม คิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.53) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.47) และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.16) ตามล าดบั  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.24) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหน้าแผนก มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปาน
กลางเช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีโอกาสใช้ความ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 3.44) รองลงมาได้แก่ มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.28) มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ ได้แก่ มี
โอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 3.79) มีโอกาสใช้ความ คิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง
เพียงขอ้เดียวคือ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
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ตารางที่ 4.43  ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน 

3.37 3.44 3.61 3.80 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. มีโอกาสแสดงความสามารถ
เตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 

3.40 3.56 3.67 3.84 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน 

3.37 3.34 3.56 3.85 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยูเ่หมาะสม
และเป็นงานท่ีถนดั 

3.46 3.72 3.50 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ี
ปฎิบติัอยู ่

3.71 3.97 3.39 3.75 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.46 3.61 3.54 3.77 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.43  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง 
มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งงานระดบัหวัหน้ากลุ่ม ผูช่้วยหัวหน้าแผนก และผูจ้ดัการ
แผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.46) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ มีความรัก
และภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู่ (ค่าเฉล่ีย 3.71) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ 
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ได้แก่  ลักษณะงานท่ีปฎิบัติอยู่ เหมาะ สมและเป็นงานท่ีถนัด (ค่าเฉล่ีย 3.46) มีโอกาสแสดง
ความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.40) มีโอกาสใช้ความ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังาน และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ี
ปฎิบติัอยู ่(ค่าเฉล่ีย 3.97) ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั (ค่าเฉล่ีย 3.72) และมี
โอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ได้แก่ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.44) และมีโอกาสใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.34) ตามล าดบั  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ มีโอกาสแสดง
ความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.67) มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.61) มีโอกาสใช้ความ คิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.56) ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยู่
เหมาะ สมและเป็นงานท่ีถนดั (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง
เพียงขอ้เดียวคือ มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่(ค่าเฉล่ีย 3.39) 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีโอกาสใชค้วาม คิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมา
ไดแ้ก่ มีโอกาสแสดงความสามารถเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.84) มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่(ค่าเฉล่ีย 3.75) ลกัษณะงานท่ี
ปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



 

 83 

ตารางที่ 4.44  ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ด้านความรับผดิชอบ ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ี
ไดรั้บ และความรับผดิชอบตาม
ต าแหน่งงาน 

3.42 3.44 3.44 3.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการ
ก าหนดแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบติังาน 

3.31 3.41 3.50 3.77 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

3.48 3.75 3.44 3.93 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.40 3.53 3.46 3.74 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.44 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง และ
ผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.40) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความ
พึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(ค่าเฉล่ีย 3.48) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีได้รับ และความรับผิดชอบตาม
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ต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย 3.42) และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ  
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.75) และมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีได้รับ และความ
รับผิดชอบตามต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย 3.44) และการมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการก าหนดแผนงานและ
แนวทางการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.46) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.50) และมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และ
ความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.44)  
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 
3.93) รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.77) และความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านความก้าวหน้า ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับการ
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพ่ิมพนู
ความรู้และประสบการณ์ 

2.90 3.50 3.17 3.89 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2. ไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2.79 3.22 2.72 3.02 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ต าแหน่งหนา้ท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ใน
สายงานอาชีพ 

2.83 3.25 2.94 3.32 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือน
ต าแหน่ง มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและ
ยติุธรรม 

2.80 3.34 2.78 3.32 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.83 3.33 2.90 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกต าแหน่งงาน มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.83) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองบริษัทให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย 2.90) รองลงมาไดแ้ก่ ต าแหน่งหน้าท่ีงานของท่านมีโอกาสกา้วหน้าในสาย
งานอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 2.83) การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและยุติธรรม 
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(ค่าเฉล่ีย 2.80) และท่านได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.79) 
ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ บริษทัให้การสนบัสนุน เขา้
รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.50) และมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน
และยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.34) ต าแหน่งหนา้ท่ีงานของท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 
3.25) และท่านไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.22) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.90) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองบริษทัให้การสนับสนุน เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.17) รองลงมาไดแ้ก่ ต าแหน่งหน้าท่ีงานของท่านมีโอกาสกา้วหน้าใน
สายงานอาชีพ (ค่าเฉล่ีย 2.94) การประเมินพนักงานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนและ
ยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย 2.78) ท่านไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.72) 
ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ บริษทัให้การสนบัสนุน เขา้
รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ีงานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ และการประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
และท่านไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 

 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในแต่ละดา้น จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.47 
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ตารางที่ 4.46 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ปัจจยัจูงใจ ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 

3.57 3.78 3.61 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

3.24 3.39 3.24 3.68 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

3.46 3.61 3.54 3.77 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

3.40 3.53 3.46 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 2.83 3.33 2.90 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.30 3.53 3.35 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.46  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง และ

ผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วน
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหน้ากลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจอยู่ในระดบัมาก เพียงด้าน เดียวคือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ดา้นความรับผิดชอบ 
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(ค่าเฉล่ีย = 3.40) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.24) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 
2.83) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบั
มาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 
3.61) และดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.53) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 ขอ้ ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.39) และด้านความก้าวหน้า (ค่าเฉล่ีย = 
3.33) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.54) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้น
เดียวคือ ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.24) และ
ดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 2.90) 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ด้านลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.68) ตามล าดับ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียวคือ ด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.39)  
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ตารางที่ 4.47 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นเงินเดือน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ด้านเงนิเดอืน ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมี
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความ
รับผดิชอบ และผลงาน 

2.74 3.16 2.89 3.21 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสม
และยติุธรรม 

2.83 3.13 3.06 3.25 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. นโยบายการจ่ายโบนสั มีความ
เหมาะสม 

3.10 3.31 3.28 3.49 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ 
(เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองาน
แต่ง–งานศพ การประกนัชีวติ 
ค่าตอบแทนการเกษียณอาย ุเงินกูย้มื
จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม 

3.38 3.66 3.39 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.01 3.31 3.15 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.47  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกต าแหน่งงาน มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาใน
แต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.01) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านเงินเดือนในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
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ท่ีสุดในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.38) รองลงมาไดแ้ก่ นโยบายการจ่าย
โบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.10) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม  (ค่าเฉล่ีย 
2.83) และเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีได้รับ มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และ
ผลงาน (ค่าเฉล่ีย 2.74) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือนอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา 
ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
= 3.66) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ นโยบายการจ่ายโบนัส มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.31) เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีได้รับ มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ความ
รับผิดชอบ และผลงาน (ค่าเฉล่ีย 3.16) และการปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม(ค่าเฉล่ีย 
3.13) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.15) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านเงินเดือนในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่นจ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.39) รองลงมาได้แก่ นโยบายการจ่าย
โบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.28) การปรับเงินเดือนมีความเหมาะสมและยุติธรรม  (ค่าเฉล่ีย 
3.06) และเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีได้รับ มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และ
ผลงาน (ค่าเฉล่ีย 2.89) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ด้านเงินเดือนอยู่ในระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีได้รับ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ืมจากสหกรณ์ มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.60) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ นโยบายการจ่าย
โบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.49) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม(ค่าเฉล่ีย 
3.25) เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีได้รับ มีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และผลงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.48 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และ

เพือ่นร่วมงาน 

ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึง
เป้าหมาย และทิศทางในการท างานเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย 

3.33 3.69 3.44 3.73 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2. ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุน และ
ใหค้วามช่วยเหลือเพื่อใหท้  างานได้
ส าเร็จ 

3.42 3.72 3.39 3.73 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะ
ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา 

3.47 3.69 3.39 3.86 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4. ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม 

3.41 3.34 3.39 3.85 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

5. ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการท างาน และสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ดี 

3.26 3.28 3.28 3.72 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

6. เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั 

3.33 3.34 3.17 3.75 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

7. เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
การท างานเป็นทีม และใหค้วาม
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3.44 3.31 3.22 3.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

8. ไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือน
ร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ 

3.29 3.41 3.28 3.77 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 

 

 

 

 



 

 92 

ตารางที่ 4.48 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
ท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และ

เพือ่นร่วมงาน 

ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

9. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะ
ปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.53 3.47 3.22 3.81 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.39 3.47 3.31 3.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.48 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง 
หัวหน้ากลุ่ม และผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ี มีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี /ช่าง มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียว
คือ มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 3.53) และมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 8 ข้อ ได้แก่ มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกล้าท่ีจะปรึกษา
ผูบ้ ังคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 3.47) เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ต้บังคบับญัชา มีการท างานเป็นทีม และให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย 3.44) ผูบ้งัคบับญัชาให้การสนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้
ท่านท างานได้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.42) ผู ้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และแสดง
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พฤติกรรมท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.41) ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย และทิศทางในการ
ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่หน่วยงานอ่ืนๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.29) และ
ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และก าลงัใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
3.26) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาให้การ
สนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านท างานไดส้ าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.72) ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือ
ความถึงเป้าหมาย และทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ี
จะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 3.69) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ขอ้ ไดแ้ก่ มีความ
ไวว้างใจ เช่ือใจ และกล้าท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ต้บงัคบับัญชา (ค่าเฉล่ีย 3.47) ได้รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.41) ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิด
และความรู้สึกต่อกนั (ค่าเฉล่ีย 3.34)เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างานเป็นทีม และให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย 3.31) ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และก าลงัใจในการท างาน และสร้าง
บรรยากาศในการท างานท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.28) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานในทุกขอ้อยู่ในระดบัปาน
กลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย และทิศทาง
ในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.44) รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาให้การสนบัสนุน และ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านท างานได้ส าเร็จ มีความไว้วางใจ เช่ือใจ และกล้าท่ีจะปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา และ ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และก าลงัใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างาน
ท่ีดี และไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.28) เพื่อนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างานเป็นทีม และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีความไวว้างใจ เช่ือ
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ใจ และกล้าท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผู ้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเฉ ล่ีย 3.22) และเพื่อนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั (ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
ท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
รองลงมาได้แก่ ผูบ้ ังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 
3.81) เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ต้บังคับบัญชา มีการท างานเป็นทีมและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) ไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.77) เพื่อน
ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั (ค่าเฉล่ีย 3.75) ผูบ้งัคบับญัชามีการ
ส่ือความถึงเป้าหมาย และทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย  และผู ้บังคับบัญชาให้การ
สนบัสนุน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านท างานไดส้ าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และผูบ้งัคบับญัชาสร้าง
ขวญั และก าลงัใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.49 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

 
ด้านต าแหน่งหน้าทีใ่นหน่วยงาน 

ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั 
เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการ
ยอมรับ 

3.34 3.75 3.39 3.89 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2. ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.38 3.72 3.44 3.81 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3. มีความพึงพอใจในต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั 

3.47 3.91 3.61 3.73 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.39 3.79 3.48 3.81 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง และ
ผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม และ
ผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานในทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
รองลงมาไดแ้ก่ ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.38) ต าแหน่งงานท่ี
ปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย 3.34) ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.79) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาไดแ้ก่ 
ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย 3.75) ไดรั้บ
ความส าคญัในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.48) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความ
พึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงานอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ 
มีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 3.61) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่ ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.44) ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.79) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการ
ยอมรับ (ค่าเฉล่ีย 3.89) รองลงมาไดแ้ก่ ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย 
3.81) มีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 

ตารางที่ 4.50 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านนโยบายและการบริหาร ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. นโยบายและการบริหารของบริษทัมี
ความชดัเจน 

3.32 3.88 3.56 3.71 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้
ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการ
สารสนเทศ 

3.24 3.56 3.50 3.77 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3. บริษทัมุ่งเนน้การตั้งเป้าหมายท่ีทา้
ทาย มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

3.33 3.78 3.56 3.69 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. การก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ
ในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบติังานได ้

3.45 3.91 3.56 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ท างานที่เหมาะสม 

3.42 3.72 3.67 3.62 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 3.77 3.57 3.71 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม ผูช่้วยหวัหนา้แผนก และผูจ้ดัการแผนก มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.35) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึง
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พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบติังานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) รองลงมาไดแ้ก่ บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ี
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.42) บริษทัมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ีย 3.33) นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.32) และการก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใช้การจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย 
3.24) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติังาน
ได้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาได้แก่ นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชัดเจน  (ค่าเฉล่ีย 3.88) 
บริษทัมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
(ค่าเฉล่ีย 3.78) บริษัทมีกฎระเบียบข้อบังคับในการท างานท่ีเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย 3.72) การก าหนด
นโยบายและช้ีแจงใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจ
สูงท่ีสุดในเร่ืองบริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย 3.67) รองลงมาไดแ้ก่ 
นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชดัเจน บริษทัมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และการก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่ง
งานมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติังานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.56) การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบ
อยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการ
สารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.77) รองลงมาไดแ้ก่ การก าหนดหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความ
ชดัเจน และสามารถปฏิบติังานได้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) บริษัทมุ่งเน้นการตั้ งเป้าหมายท่ีท้าทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และการบรรลุ



 

 99 

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ีย 3.69) บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
3.62) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.51 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านสภาพการท างาน ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความเหมาะสมของจ านวนพนกังาน
กบัปริมาณงาน 

2.82 3.03 2.78 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน 

3.02 2.97 3.44 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวย
ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.97 3.03 3.11 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. บรรยากาศการท างาน สร้างแรง
กระตุน้ใหส้ามารถท า 
งานไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ 

2.96 3.09 3.11 3.34 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหมน็ 
กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน 
หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอเหมาะสม 

2.75 2.84 2.50 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. มีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนอง
สภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิด
เพลิงไหม ้การตอบสนองสภาวะ
สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ 

3.27 3.53 3.22 3.35 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.97 3.08 3.03 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกต าแหน่งงาน มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.97) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิด
เพลิงใหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.27) รองลงมาไดแ้ก่ ความเพียงพอ
ของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.02) กระบวนการท างานต่างๆ 
เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.97) บรรยากาศการท างาน สร้างแรง
กระตุน้ให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 2.96) ความเหมาะสมของจ านวนพนกังาน
กบัปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย 2.82) สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหม็น กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียง
รบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.75) 
ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.08) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างานอยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ มีการ
เตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิดเพลิงใหม ้การตอบสนองสภาวะ
สารเคมีร่ัวไหล เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.53) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ ได้แก่ 
บรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.09) ความ
เหมาะสมของจ านวนพนกังานกบัปริมาณงาน กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยให้สามารถท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.03) ความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย 2.97) และสถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหม็น กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียง
รบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.84) 
ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมี
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ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) รองลงมาไดแ้ก่ มีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการ
เกิดเพลิงใหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.22) กระบวนการท างานต่างๆ 
เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.11) ความเหมาะสมของจ านวนพนกังานกบัปริมาณ
งาน (ค่าเฉล่ีย 2.78) สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหม็น กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน หรือมี
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.50) ตามล าดบั 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.23) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิด
เพลิงใหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.35) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศ
การท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.34) กระบวนการ
ท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.26) ความเพียงพอของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.22) ความเหมาะสมของจ านวน
พนกังานกบัปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย 3.20) สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหม็น กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และ
เสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.00) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.52 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถสร้างความสมดุลระหวา่ง
การท างาน กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.37 3.56 3.33 3.76 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2. การเดินทางมาท างานมีความสะดวก 
และเหมาะสม 

3.30 3.50 3.17 3.40 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ผลตอบแทนจากการท างานกบั
บริษทั ช่วยใหชี้วติความเป็นอยูดี่ข้ึน 

3.23 3.69 3.33 3.46 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.30 3.58 3.28 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.52 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง และ
ผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวัในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองสามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน กบัชีวิตส่วนตวัได้
อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.37) รองลงมาไดแ้ก่ การเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) ผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.23) 
ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.58) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจ
สูงท่ีสุดในเร่ืองผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
รองลงมาได้แก่ สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการท างาน กับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) และการเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวัในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองสามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน กบัชีวิตส่วนตวัได้
อยา่งเหมาะสม และผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.33) รองลงมาไดแ้ก่ การเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย 
3.17) 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สามารถ
สร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน กบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.76) และมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการท างานกับบริษทั ช่วยให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.46) และการเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.53 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ด้านความมัน่คงปลอดภัยในการ
ท างาน 

ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง 

3.64 4.06 3.39 4.00 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2. ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน 

3.49 3.97 3.28 3.93 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.57 4.02 3.33 3.96 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง 
หวัหนา้กลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยั
ในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วย
หวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 1
ขอ้ได้แก่ ท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย 3.64) และมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.02) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
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โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
= 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหน้า
แผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้
อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการ
งาน (ค่าเฉล่ีย = 3.28)  
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี
และมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมาได้แก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย 
3.93) 
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ตารางที่ 4.54 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ด้านวธีิปกครองบังคบับัญชา ต าแหน่งงาน 
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้

แผนก  
ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การส่ังงาน มอบหมายงานมีความ
ชดัเจน และยติุธรรม 

3.23 3.44 3.17 3.64 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2. ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะ 

3.25 3.41 3.28 3.80 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา 

3.44 3.44 3.28 3.87 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

4. มีความยติุธรรมในการพิจารณา
ผลงาน 

3.28 3.22 3.17 3.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.30 3.38 3.22 3.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.54  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง 
หัวหน้ากลุ่ม และผูช่้วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านวิธีปกครอง
บงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการ
แผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในแต่ละต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา 
(ค่าเฉล่ีย = 3.44) รองลงมาไดแ้ก่ มีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉล่ีย 3.28) ผูบ้งัคบับญัชา
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รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย 3.25) และ.การสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และ
ยติุธรรม (ค่าเฉล่ีย 3.23) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.38) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และยติุธรรม และใหค้วามเช่ือถือ 
ไวว้างใจในการปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.44) รองลงมาได้แก่ 
ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย 3.41) และมีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.22) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะและให้ความเช่ือถือ 
ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.28) รองลงมาได้แก่ การ
สั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม และมีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน  ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.17)  
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 
3.87) รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีความยุติธรรมใน
การพิจารณาผลงาน  (ค่าเฉล่ีย 3.78) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

 จากผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุนในแต่ละดา้น จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.56 
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ตารางที่ 4.55 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
ปัจจยัค า้จุน ต าแหน่งงาน 

เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้
แผนก  

ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นเงินเดือน 
 

3.01 3.31 3.15 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

3.39 3.47 3.31 3.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

3.39 3.79 3.48 3.81 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

3.35 3.77 3.57 3.71 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

2.97 3.08 3.03 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
 

3.30 3.58 3.28 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท างาน 

3.57 4.02 3.33 3.96 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.30 3.38 3.22 3.77 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.28 3.55 3.30 3.65 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.55 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง 
และผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
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ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุนในแต่ละ
ต าแหน่งงานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจา้หน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มากเพียงดา้นเดียวคือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัปานกลาง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงาน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ด้านนโยบายและการบริหาร 
(ค่าเฉล่ีย = 3.35) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั และด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.30) ดา้น
เงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.01) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 2.97) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 4.02) ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.79) ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.77) และดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 
= 3.58) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.47) ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา 
(ค่าเฉล่ีย = 3.38) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.31) และด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.08) 
ตามล าดบั 
  พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมากเพียงดา้นเดียวคือ ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.48) ด้านความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.33) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.31) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.28) ดา้นวธีิปกครองบงัคบั
บญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.22) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.15) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.03) 
ตามล าดบั 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
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ระดบัมาก 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.96) ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
ในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.81) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นนโยบายและการบริหาร 
(ค่าเฉล่ีย = 3.71) และดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.54) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 2 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) และด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.23) ตามล าดบั 

 จากผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั จ าแนกตามต าแหน่งงาน สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.57 

 
ตารางที่ 4.56 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
ความพงึพอใจในการท างาน ต าแหน่งงาน 

เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้
แผนก  

ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัจูงใจ     
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 

3.57 3.78 3.61 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

3.24 3.39 3.24 3.68 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

3.46 3.61 3.54 3.77 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

3.40 3.53 3.46 3.74 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 2.83 3.33 2.90 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.30 3.53 3.35 3.68 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.56 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
ท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
ความพงึพอใจในการท างาน ต าแหน่งงาน 

เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้
แผนก  

ผูจ้ดัการแผนก 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัค า้จุน     
1. ดา้นเงินเดือน 
 

3.01 3.31 3.15 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

3.39 3.47 3.31 3.78 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

3.39 3.79 3.48 3.81 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

3.35 3.77 3.57 3.71 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

2.97 3.08 3.03 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
 

3.30 3.58 3.28 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท างาน 

3.57 4.02 3.33 3.96 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.30 3.38 3.22 3.77 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.28 3.55 3.30 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.29 3.54 3.32 3.67 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.56 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง 
และผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ัดการแผนก มีความพึงพอใจในการท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในแต่ละต าแหน่ง
งานพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.46) 
ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.24) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 2.83) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับัญชาผูใ้ต้บงัคบับัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.35) ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั 
และดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.30) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.01) และดา้นสภาพการ
ท างาน (ค่าเฉล่ีย = 2.97) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.53) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดใน ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และดา้น
ความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.53) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.39) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.33) ตามล าดบั 

 ส่วนปัจจยัค ้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.55) โดยมีความพึง
พอใจสูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 4.02) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่ง
หนา้ท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.79) ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นความเป็นอยู่
ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.58) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.47) ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.38) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.31) และ
ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.08) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.35) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
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ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.54) 
ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.24) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 2.90) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก 
มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดในดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่ง
หน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.48) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.33) ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.31) ดา้นความ
เป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.28) ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.22) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.15) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.03) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.77) 
ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.68) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.65) โดยมีความพึง
พอใจสูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.96) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่ง
หน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.81) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นนโยบายและการ
บริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.71) ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.54) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) 
และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.23) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ดา้นความส าเร็จในการท างาน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

25,001-35,000 
บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน 3.65 3.76 3.90 
 (มาก) (มาก) (มาก) 
2. การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังาน 

3.65 3.87 3.95 
(มาก) (มาก) (มาก) 

3. การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของ
ตนเองใหส้ าเร็จ 

3.54 3.91 3.90 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 3.58 3.72 3.80 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

3.51 3.66 3.85 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 3.79 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.57 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกรายไดต่้อเดือน มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการไดใ้ช้ความรู้ในการปฏิบติังาน และการได้
ใชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) รองลงมาไดแ้ก่ ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
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ของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.58) การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.54) และผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.79) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความ
พึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองให้ส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.91) รองลงมาไดแ้ก่ การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.87) การไดใ้ช้
ความรู้ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.76) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.72) 
และผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.66) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.88) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความ
พึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน  (ค่าเฉล่ีย = 
3.95) รองลงมาไดแ้ก่ การได้ใช้ความรู้ในการปฏิบติังาน และการตดัสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน
ของตนเองให้ส าเร็จ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.90) ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.85) และความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย = 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.58 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านการได้รับการยอมรับนบัถอื รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

25,001-35,000 
บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร 3.06 3.38 3.35 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2. การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 3.37 3.66 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
3. การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาใน
การมอบหมายงานที่ส าคญั ๆ เสมอ 

3.35 3.69 3.75 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.26 3.57 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 
25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการไดรั้บการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.37) รองลงมาได้แก่ การได้รับความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการ
มอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.35) และการไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 
3.06)  
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.57) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ 
ได้แก่ การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 
3.69) และการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.66) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.38)  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.60) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ 
ได้แก่ การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 
3.75) และการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.70) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลางเพียงขอ้เดียวคือ การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร (ค่าเฉล่ีย = 3.35) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.59 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 3.41 3.68 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการ
ปฏิบติังาน 

3.44 3.71 3.95 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติังาน 

3.36 3.78 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็น
งานท่ีถนดั 

3.47 3.61 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่ 3.74 3.73 3.60 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.49 3.70 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.59  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 
บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 

พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.49) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเพียง
ขอ้เดียวคือ มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู่ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) และมีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั (ค่าเฉล่ีย = 3.47) มี
โอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.44) มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.41) และมีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.36) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.70) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 
รองลงมาได้แก่  มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบัติอยู่ (ค่าเฉล่ีย = 3.73) มีโอกาสแสดง
ความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.71) มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.68) และลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั (ค่าเฉล่ีย = 3.61) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.70) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.95)รองลงมา
ไดแ้ก่ มีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.70) มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ลกัษณะงานท่ีปฎิบติัอยู่เหมาะสมและเป็นงานท่ีถนดั และมีความรัก
และภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.60) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.60 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านความรับผดิชอบ รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และ
ความรับผดิชอบตามต าแหน่งงาน 

3.41 3.51 3.55 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการก าหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 

3.33 3.65 3.75 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.53 3.81 3.80 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.42 3.66 3.70 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.60 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 
บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้
เดียวคือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.53) 
และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และ
ความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.41) และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.33) ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 
3.81) รองลงมาไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.65) และความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบในทุกขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 
3.80) รองลงมาไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.75) และความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรั้บ และความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.55) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.61 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านความก้าวหน้า รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

3.03 3.64 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. ไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

2.91 2.86 3.10 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ต าแหน่งหนา้ท่ีมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงาน
อาชีพ 

2.92 3.19 3.15 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การประเมินพนกังานเพ่ือเล่ือนต าแหน่ง มี
หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและยติุธรรม 

2.92 3.16 3.15 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.94 3.21 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกรายไดต่้อเดือน มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.94) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้าในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง
เช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองบริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.03) รองลงมาไดแ้ก่ ต าแหน่งหน้าท่ีงานมีโอกาส
ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และการประเมินพนักงานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนและ
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ยติุธรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 2.92) และไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 2.91) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.21) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ บริษทัให้การสนบัสนุน 
เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) และมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ต าแหน่งหนา้ท่ีงานมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.19) การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและยติุธรรม (ค่าเฉล่ีย 
= 3.16) และไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 2.86) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.26) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ บริษทัให้การสนบัสนุน 
เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ต าแหน่งหนา้ท่ีงานมีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ และ
การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและยติุธรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย = 3.15) และไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 3.10) 
ตามล าดบั 

 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในแต่ละดา้น จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.62 
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ตารางที่ 4.62 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
  

ปัจจยัจูงใจ รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า 25,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 

3.59 3.79 3.88 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

3.26 3.57 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

3.49 3.70 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

3.42 3.66 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 2.94 3.21 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.34 3.59 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียวคือ ด้านความส าเร็จในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.59) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย 
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= 3.49) ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.42) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.26) และ
ดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 2.94) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.79) ดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.70) ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.66) และดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.57) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียวคือ ดา้น
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.21)  

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.88) ดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั และดา้นความรับผิดชอบ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.70) และด้านการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.60) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียวคือ 
ดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.26)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 126 

ตารางที่ 4.63 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นเงินเดือน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านเงนิเดอืน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า 25,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม
กบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และผลงาน 

2.82 3.09 3.15 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและ
ยติุธรรม 

2.91 3.12 3.25 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. นโยบายการจ่ายโบนสั มีความเหมาะสม 3.13 3.42 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่า
รักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ค่าเขา้กะ(เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนัชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอาย ุเงินกูย้มืจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม 

3.45 3.49 3.65 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.08 3.28 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.63 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกรายไดต่้อเดือน มี

ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาใน
แต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.08) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือนในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีได้รับ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนั
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ชีวติ ค่าตอบแทนการเกษียณอาย ุเงินกูย้มืจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.45) นโยบายการ
จ่ายโบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.13) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย = 2.91) และเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ 
และผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.82) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านเงินเดือนในทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวิต ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ืมจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.49) นโยบายการจ่ายโบนัส มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.42) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.12) และ
เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ และผลงาน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.09) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือนอยู่ในระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สวสัดิการต่าง ๆ ท่ี
ได้รับ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มี
สิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวติ ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้มืจากสหกรณ์ 
มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ไดแ้ก่ นโยบายการ
จ่ายโบนัส มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.40) การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.25) และเงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ 
และผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.15) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.64 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บังคบับัญชา 
ผู้ใต้บังคบับญัชา และเพือ่นร่วมงาน 

รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า 25,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย และ
ทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

3.37 3.67 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วาม
ช่วยเหลือเพ่ือใหท้  างานไดส้ าเร็จ 

3.44 3.70 3.65 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.50 3.76 3.70 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4. ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

3.39 3.76 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และก าลงัใจในการ
ท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 

3.25 3.61 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

6. เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพใน
ความคิดและความรู้สึกต่อกนั 

3.32 3.61 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7. เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการท างาน
เป็นทีม และใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3.44 3.61 3.75 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

8. ไดรั้บความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่
หน่วยงานอ่ืนๆ เสมอ 

3.32 3.62 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

9. มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะปรึกษา
เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.53 3.66 3.80 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.40 3.67 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
รายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยั
ค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบั
มาก 2 ขอ้ ได้แก่ มีความไวว้างใจเช่ือใจและกล้าท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.53) และมี
ความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.50) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 7 ขอ้ ได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชาให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
เพื่อให้ท างานได้ส าเร็จ และเพื่อนร่วมงาน/ผู ้ใต้บังคับบัญชา มีการท างานเป็นทีมและให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.44) ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย
และทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.37) เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพ
ในความคิดและความรู้สึกต่อกนั และไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.32) และผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการ
ท างานท่ีดี (ค่าเฉล่ีย = 3.25) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา 
และผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.76) 
รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือเพื่อใหท้  างานไดส้ าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.70) ผูบ้ ังคับบัญชามีการส่ือความถึงเป้าหมายและทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
(ค่าเฉล่ีย = 3.67) มีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 
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= 3.66) ได้รับความร่วมมือจากเพื่ อน ร่วมงาน ท่ีอยู่ห น่วยงาน อ่ืนๆ เสมอ  (ค่ าเฉ ล่ีย =  3.62) 
ผูบ้งัคบับัญชาสร้างขวญัและก าลังใจในการท างาน และสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี เพื่อน
ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั และเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีการท างานเป็นทีมและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) 
ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานในทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก
เช่นกัน โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกล้าท่ีจะปรึกษาเพื่อน
ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.80) รองลงมาได้แก่ เพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการ
ท างานเป็นทีม และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย = 3.75) มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้
ท่ีจะปรึกษาผูบ้ ังคบับญัชา ผูบ้งัคบับัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม และเพื่อนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.70) ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย และทิศทางในการท างานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย และผูบ้งัคบับญัชาให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท างานได้ส าเร็จ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ผู ้บังคับบัญชาสร้างขวญั และก าลังใจในการท างาน และสร้าง
บรรยากาศในการท างานท่ีดี และไดรั้บความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานท่ีอยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.60) 
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ตารางที่ 4.65 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 
ด้านต าแหน่งหน้าทีใ่นหน่วยงาน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า 25,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ี
มีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ 

3.41 3.72 3.95 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3.43 3.71 3.80 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. มีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั 3.57 3.63 3.70 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.47 3.69 3.82 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 4.65  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ สูง
กว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน
อยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ มีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
(ค่าเฉล่ีย = 3.43) และต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.41) ตามล าดบั 
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.69) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ และไดรั้บ
การยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 3.72) รองลงมาไดแ้ก่ ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(ค่าเฉล่ีย = 3.71) และมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.63) 
ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาท
ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงานในทุกขอ้อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ี
มีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 3.95) รองลงมาไดแ้ก่ ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย = 3.80) และมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบัน (ค่าเฉล่ีย = 3.70) 
ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.66 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านนโยบายและการบริหาร รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า 25,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความ
ชดัเจน 

3.46 3.61 3.40 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2. การก าหนดนโยบายและช้ีแจงใหท้ราบอยา่ง
ทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ 

3.34 3.64 3.45 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3. บริษทัมุ่งเนน้การตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

3.44 3.60 3.50 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. การก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบในต าแหน่ง
งานมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติังานได ้

3.55 3.65 3.65 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5. บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานที่
เหมาะสม 

3.46 3.60 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.45 3.62 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.66 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ สูงกว่า 
25,001 บาทขึน้ไป มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารอยู่
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ในระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ การก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉล่ีย = 3.55) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ ได้แก่ 
นโยบายและการบริหารของบริษทัมีความชดัเจน และบริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ี
เหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.46) บริษทัมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ีย = 3.44) และการก าหนดนโยบายและช้ีแจง
ใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย = 3.34) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.62) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบติังานได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.65) รองลงมาไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้ทราบอยา่ง
ทัว่ถึง โดยใช้การจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) นโยบายและการบริหารของบริษัทมีความ
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) บริษทัมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และบริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 
3.60) และ ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
บริษทัมีกฎระเบียบข้อบงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย = 3.70) การก าหนดหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติังานได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.65) บริษทัมุ่งเน้น
การตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ค่าเฉล่ีย = 
3.50) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายและช้ีแจง
ให้ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย = 3.45) การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้
ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการสารสนเทศ (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.67 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านสภาพการท างาน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า 25,001 
บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ความเหมาะสมของจ านวนพนกังานกบัปริมาณ
งาน 

2.88 3.08 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน 

3.04 3.15 3.35 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.99 3.18 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. บรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ 

3.00 3.22 3.30 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. สถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหมน็ กล่ินอบั 
ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอ
เหมาะสม 

2.78 2.83 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. มีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 
เช่น การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้การตอบสนอง
สภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ 

3.32 3.27 3.55 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.00 3.12 3.27 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.67  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกรายไดต่้อเดือน มีความ

พึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
ในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 

  พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 



 

 136 

15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปาน
กลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 
การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.32) รองลงมา
ได้แก่ ความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.04) 
บรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.00) 
กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 2.99) ความ
เหมาะสมของจ านวนพนกังานกบัปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย = 2.88) และสถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหม็น 
กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างเพียงพอ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 2.78) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.12) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิด
เพลิงไหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.27) รองลงมาไดแ้ก่ บรรยากาศ
การท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.22) กระบวนการ
ท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.18) ความเพียงพอของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.15) ความเหมาะสมของจ านวน
พนกังานกบัปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.08) และสถานท่ีท างาน ปราศจากกล่ินเหมน็ กล่ินอบั ฝุ่ นละออง 
และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) อยา่งเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 
2.83) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.27) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,001 บาทข้ึนไป 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ มี
การเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การตอบสนอง
สภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.55) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 5 ข้อ 
ได้แก่ ความเพียงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.35) 
บรรยากาศการท างาน สร้างแรงกระตุน้ให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย = 3.30) 
กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวยให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานท่ีท างาน 
ปราศจากกล่ินเหม็น กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
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(PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย = 3.20) ความเหมาะสมของจ านวน
พนกังานกบัปริมาณงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.00) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.68 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. สามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน 
กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.42 3.61 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. การเดินทางมาท างานมีความสะดวก และ
เหมาะสม 

3.34 3.34 3.45 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้
ชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน 

3.30 3.42 3.45 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 3.46 3.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.68 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั  

15,000 บาท และ 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความเป็นอยู่
ส่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-
35,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวัในทุกข้ออยู่ใน 
ระดบั ปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการ
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ท างานกบัชีวิตส่วนตวัได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.42) รองลงมาได้แก่ การเดินทางมาท างานมี
ความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.34) และผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิต
ความเป็นอยูดี่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 3.30) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.46) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สามารถ
สร้างความสมดุลระหว่างการท างาน กบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 3.42) และการเดินทางมาท างานมีความสะดวก และเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 
3.34) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจัยค ้ าจุน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.53) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัอยูใ่นระดบัมากเพียงขอ้เดียวคือ สามารถ 
สร้างความสมดุลระหว่างการท างาน กบัชีวิตส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.70) และมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือเร่ืองการเดินทางมาท างานมีความสะดวก 
และเหมาะสม กบัเร่ืองผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั ช่วยใหชี้วิตความเป็นอยูดี่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย = 
3.45)  
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ตารางที่ 4.69 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านความมัน่คงปลอดภัยในการท างาน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ท  างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี
และมีความมัน่คง 

3.68 3.91 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 3.55 3.81 3.85 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.62 3.86 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.69  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจทุกรายไดต่้อเดือน มี

ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการ 
ท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.68) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.55) 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยูใ่น
ระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี
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และมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.91) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.81)  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในทุกขอ้อยูใ่น 
ระดบัมากเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี
และมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 4.00) รองลงมาไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.85)  
 
ตารางที่ 4.70 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ด้านวธีิปกครองบังคบับัญชา รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. การส่ังงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และ
ยติุธรรม 

3.28 3.50 3.50 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2. ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 3.30 3.61 3.75 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.45 3.71 3.75 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. มีความยติุธรรมในการพิจารณาผลงาน 3.28 3.58 3.75 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.33 3.60 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.70  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-
35,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคบับัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาใน
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจใน
การปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.45) รองลงมาได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย = 3.30) การสั่งงาน มอบหมายงานมีความชัดเจน และยุติธรรม และมีความ
ยติุธรรมในการพิจารณาผลงาน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.28) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.60) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองให้ความเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 
= 3.71) รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ (ค่าเฉล่ีย = 3.61) มีความยุติธรรม
ในการพิจารณาผลงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.60) และการสั่งงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และยุติธรรม 
(ค่าเฉล่ีย = 3.50) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.69) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชาในทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ ให้ความ
เช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้ ังคบับญัชา และมีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.75) รองลงมาไดแ้ก่ การสั่งงาน มอบหมายงานมีความชดัเจน และยุติธรรม (ค่าเฉล่ีย = 
3.50)  
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จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุนในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 73  
 
ตารางที่ 4.71 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจยัค า้จุน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นเงินเดือน 
 

3.08 3.28 3.36 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 

3.40 3.67 3.68 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

3.47 3.69 3.82 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

3.45 3.62 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

3.00 3.12 3.27 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
 

3.35 3.46 3.53 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 3.62 3.86 3.93 
(มาก) (มาก) (มาก) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.33 3.60 3.69 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.34 3.54 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.71 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความ
พึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยั
ค ้าจุนในแต่ละรายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากเพียงดา้นเดียวคือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.62) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน 
(ค่าเฉ ล่ีย = 3.47) ด้านนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉ ล่ีย = 3.45) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย 
= 3.35) ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.33) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.08) และดา้นสภาพ
การท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.00) ตามล าดบั 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมาก 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
ในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.62) และดา้นวิธีปกครองบงัคบั
บญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.60) ตามล าดบั และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
เป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.28) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.12) ตามล าดบั 
  พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมาก 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.93) ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
ในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ด้านวิธีปกครองบังคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ด้านนโยบายและการ
บริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.54) และด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.53) ตามล าดบั และมีความพึง
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พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ได้แก่ ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.36) และดา้นสภาพการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.27) ตามล าดบั 

จากผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน สรุปไดด้งัตารางท่ี 74 

 
ตารางที่ 4.72 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ความพงึพอใจในการท างาน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยัจูงใจ    
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
 

3.59 3.79 3.88 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

3.26 3.57 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 

3.49 3.70 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

3.42 3.66 3.70 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 2.94 3.21 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.34 3.59 3.63 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ปัจจยัค า้จุน    
1. ดา้นเงินเดือน 
 

3.08 3.28 3.36 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 

3.40 3.67 3.68 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
 

3.47 3.69 3.82 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.72 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
ท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 
 

ความพงึพอใจในการท างาน รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

15,001-25,000 
บาท 

สูงกว่า15,001-
25,000 บาท 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

3.45 3.62 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

3.00 3.12 3.27 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
 

3.35 3.46 3.53 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 3.62 3.86 3.93 
(มาก) (มาก) (มาก) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา 3.33 3.60 3.69 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.34 3.54 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.34 3.56 3.62 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
   ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.72 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในแต่ละ
รายไดต่้อเดือนพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34) โดยมีความพึงพอใจ
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สูงท่ีสุดในดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.59) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
(ค่าเฉล่ีย = 3.49) ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.42) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 
3.26) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 2.94) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.34) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.62) 
รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.47) ด้านนโยบายและการบริหาร 
(ค่าเฉล่ีย = 3.45) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาผู ้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.40) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.35) ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 
3.33) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.08) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.00) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.59) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.79) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.70) 
ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.66) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.21) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) โดยมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ต าแหน่งหน้า ท่ี ในหน่วยงาน  (ค่ าเฉ ล่ีย  =  3.69) ด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.62) 
ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉล่ีย = 3.60) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ด้าน
เงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.28) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.12) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.63) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.88) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความ
รับผิดชอบ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย = 3.70) ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.60) 
และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.26) ตามล าดบั 

 ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท 

มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.60) โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.93) รองลงมาได้แก่ 
ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ดา้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาผูใ้ต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ด้าน
นโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.54) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.53) ดา้นเงินเดือน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.36) และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.27) ตามล าดบั 

 
4.4 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อ
เดือนที่สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย บริษัท ไทย
รวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

การวิเคราะห์ความสามารถของตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน
ท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสิน
พฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ผูศึ้กษาไดท้  าการยบุกลุ่มตวัแปรรายไดต่้อเดือนจาก 3 กลุ่ม เหลือ 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-35,000 บาท 
การท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการรวมกลุ่มตวัแปรรายไดเ้หลือเพียง 2 กลุ่ม เน่ืองจากกลุ่มรายได ้25,001-35,000 
บาท มีจ านวนน้อย หากน ามาวิเคราะห์อาจได้ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนหรือไม่สามารถเป็นตวัแทนของ
กลุ่มรายได ้25,001-35,000 บาท ไดดี้พอเน่ืองจากมีจ านวนนอ้ย อาจท าใหข้อ้มูลท่ีไม่น่าเช่ือถือ ส าหรับ
การวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ดว้ยวิธี Enter ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงการศึกษาตวัแปรอิสระมีทั้งหมด 4 ตวั ผูว้ิจยัใชส้ัญลกัษณ์
และอกัษรยอ่ในการแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 X1  เพศ 
 X2  ระดบัการศึกษา 
 X3  ต าแหน่งงาน 
 X4  รายไดต่้อเดือน 
 t  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution (t-test) 
 F  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution (F-test) 
 b   ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 R2   ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือประสิทธิภาพในการท านาย 
 SEb   ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ b 

      ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 S.E.est.   ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 
 Sig.   ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ส าหรับตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเป็น Norminal Scale ผูว้จิยัไดก้  าหนดการวดัตวัแปรโดยการ 
สร้างตวัแปรหุ่น (Dummy Valiable) ดงัน้ี 
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 1. เพศ (X1) วดัดงัน้ี 
  ชาย   = 1 
  หญิง   = 0 
 2. ระดบัการศึกษา (X2) 
 2.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี (X2_1) วดัดงัน้ี 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  = 1 
  ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ  = 0 
 2.2 ปริญญาตรี (X2_2) วดัดงัน้ี 
  ปริญญาตรี   = 1 
  ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ  = 0 
 3. ต าแหน่งงาน (X3) 
 3.1 ต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง (X3_1) วดัดงัน้ี 
  เจา้หนา้ท่ี/ช่าง  = 1 
  ต าแหน่งอ่ืน ๆ  = 0 
 3.2 ต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม (X3_2) วดัดงัน้ี 
  หวัหนา้กลุ่ม    = 1 
  ต าแหน่งอ่ืน ๆ  = 0 
 3.3 ต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก (X3_3) วดัดงัน้ี 
  ผูช่้วยหวัหนา้แผนก  = 1 
  ต าแหน่งอ่ืน ๆ  = 0 
 4. รายไดต่้อเดือน (X4) วดัดงัน้ี 
  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท = 1 
  25,001-35,000 บาท  = 0 

เน่ื องจากการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพ หุ คูณ  (Multiple Regression Analysis) ต้องมีก าร
ตรวจสอบขอ้ก า หนด (Assumption) ของการวิเคราะห์ถดถอยท่ีว่าตวัแปรอิสระทุกตวัจะตอ้งไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัสูงเกิน 0.75 ผูศึ้กษาไดท้  าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ตวัแปรเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน เพื่อดูว่า ตวัแปรอิสระ เหล่านั้นมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงเกิน 0.75 หรือไม่ เพราะถา้ตวัแปรอิสระต่างๆ ไม่เป็นอิสระต่อกนัแลว้ จะท าให้
แยก อิท ธิพลของตัวแปรห น่ึ งออกจาก อีกตัวแปรห น่ึ งไม่ ได้ท าให้ เกิด ปัญหา  ท่ี เรียกว่า 
“Multicollinearity Problem” ข้ึนไดแ้ละจะท าให้ไม่สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ดงักล่าวได ้ซ่ึงถา้
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เกิดปัญหาน้ีข้ึนเราจะตอ้งแกไ้ขดว้ยการตดัตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงออกไป (สุชาติ, 2540) 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ปรากฏวา่ไม่มีตวัแปรอิสระคู่ใดมีความสัมพนัธ์กนัเกินกวา่ 0.75 
 เม่ือน าปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้มาท าการประมวลผลตามการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธีิ Enter ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงผลดงัตารางท่ี 
75  
 
ตารางที ่4.73 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
และรายไดต่้อเดือนท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 

ตวัแปรอิสระ b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 3.629 0.099  36.595 0.000* 
X1 -0.048 0.055 -0.053 -0.868 0.386 
X2_1 0.137 0.133 0.154 1.030 0.304 
X2_2 0.063 0.107 0.070 0.589 0.556 
X3_1 -0.457 0.104 -0.513 -4.409 0.000* 
X3_2 -0.241 0.128 -0.165 -1.876 0.062 
X3_3 -0.361 0.115 -0.191 -3.133 0.002* 
X4 0.036 0.083 0.040 0.431 0.667 
F = 7.663 Sig. = 0.000 R2 = 0.152  
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.73  แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวธีิ Enter พบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มี 2 ตวัแปร โดยมีความส าคญัตามล าดบัคือ ต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง (X3_1)      (-0.513) และ
ต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก (-0.191) โดยปัจจยัดงักล่าว สามารถร่วมกนัท านายความแปรปรวน
ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันา
อุตสาหกรรม จ ากดั ไดร้้อยละ 15.20 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 84.80 เกิดจากอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน ๆ 
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 ดังนั้ นตัวแปรต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง (X3_1) และต าแหน่งระดับผูช่้วยหัวหน้า
แผนก จึงเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั แต่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม หรือมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงลบ  
 ส่วนตวัแปรเพศ (X1) ระดบัการศึกษา (X2) ต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม (X3_2) และรายไดต่้อ
เดือน (X4) ไม่สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทย
รวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั หรือไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน 
 
4.5 ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

จากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั มีพนกังานไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 จากพนกังานท่ีท าการส ารวจทั้งหมด 308 คน ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะ
น าเสนอในรูปของจ านวน เพราะพนกังานไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีหลากหลาย จึงท าให้มีจ  านวนความถ่ี
นอ้ย นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัไดแ้ยกขอ้เสนอแนะตามปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงบางปัจจยัพนกังาน
ไม่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ จึงไม่มีขอ้เสนอแนะในปัจจยัดา้นนั้นๆ ซ่ึงขอ้เสนอแนะ แสดงผลดงัตารางท่ี 76 

 
ตารางที่ 4.74 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านความรับผดิชอบ 
1. เคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนแต่พนกังานช่างมีนอ้ย 1 
2. ตอ้งรับผดิชอบส่วนท่ีไม่ใช่หนา้ท่ี 1 
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ตารางที่ 4.74 (ต่อ) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านความก้าวหน้า 
1. เพิ่มการจดัอบรม ใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาต่อยอดและพฒันา

งานปัจจุบนัท่ีท าอยูใ่หดี้ข้ึน 

 
1 

2. เพิ่มการจดัฝึกอบรมทกัษะการท างานของช่าง และการทดสอบทกัษะการ
ท างาน ใหเ้หมาะสม เพื่อพฒันาฝีมือตามสาขาแต่ละแผนก 

1 

3. เพิ่มแหล่งความรู้ ใหม้ากข้ึน เช่น Internet หอ้งสมุด เพราะจะไดค้น้ควา้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการท างาน
และแกไ้ขปัญหางานและพฒันาใหดี้ข้ึน 

1 

4. เพิ่มหน่วยงานส่วนกลางในการประเมินผลการท างาน 1 
ด้านเงินเดือน 

1. เพิ่มสวสัดิการเก่ียวกบัเบ้ียขยนัระดบัรายเดือนท่ีเป็นหวัหนา้งานหรืออ่ืนๆ 
เน่ืองจากสวสัดิการตวัน้ีจะท าให ้พนกังานเกิดแรงจูงใจและรู้สึกดีข้ึน ซ่ึงปัจจุบนั
ไม่มีเลย  

 
2 

2. เพิ่มเงินเดือนอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหพ้อกบัรายจ่ายประจ าวนั และพอท่ีจะผอ่น
อะไรได ้

2 

3. เงินเดือนนอ้ย ไม่ใหต้ามท่ีตกลงกนัไวต้อนสัมภาษณ์งานคร้ังแรก คือผา่น
ทดลองงานไม่มีการปรับ บอกวา่จะปรับใหต้อนปีใหม่ตามท่ีขอ แต่ให้แค่ 300 
บาท (นอ้ยเกินไป) รู้สึกไม่มีก าลงัใจในการท างานต่อไป 

1 

4. เพิ่มสวสัดิการใหเ้หมือน TUF 1 
5. จ  านวน เวลาท างาน ควรใหมี้การเขา้ร่วมโครงการหยดุเสาร์เวน้เสาร์

เหมือนๆกนั 
1 

6. เร่ืองสวสัดิการ การลาพกัร้อน ไม่ควรหกัวนัพกัร้อนของพนกังาน ถา้
โรงงานมีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งหยดุ ซ่ึงการหกัวนัพกัร้อน เท่ากบัเป็นการตดัสิทธิ
ประโยชน์ในเร่ืองของสวสัดิการพนกังาน 

1 
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ตารางที่ 4.74 (ต่อ) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 
7. ปริมาณงานมากข้ึนแต่เงินไดรั้บเท่าเดิม และไม่ค่อยเห็นความส าคญัของ

พนกังานหวงัแต่จะใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทัใหม้ากท่ีสุด จนลืมไปวา่คนช่วยท า
ใหบ้ริษทักา้วหนา้ก็ส าคญัเช่นกนั ลกัษณะเช่นน้ีท าใหพ้นกังานหมดก าลงัใจใน
การท างานและมีแนวโนม้จะลาออกเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ีไดคุ้ยกบัเพื่อนร่วมงาน
ดว้ยกนั 

1 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน 
1. ตอ้งการให้ผูบ้งัคบับญัชาดูแลและใจใส่พนกังานในส่วนงานของตนให้

มากกวา่น้ีวา่พนกังานของตนตอ้งการอะไรและพดูคุยปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ท างานภายในแผนก 

 
1 

2. ตอ้งการให้เพื่อนร่วมงาน มีความเขา้ใจ ช่างท่ีอยูใ่น Line ผลิต เป็นช่างท่ี
แกไ้ขงานเฉพาะหนา้ซ่ึงงานก็มากอยูแ่ลว้วอนใหท้าง PD มีความเห็นใจ และ ไม่
ควรสั่งงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัทางแผนกช่าง 

1 

3. ตอ้งการให้แผนกท่ีร่วมงานมีความยิม้แยม้แจ่มใสเวลาติดต่อประสานงาน 1 
ด้านต าแหน่งหน้าทีใ่นหน่วยงาน 

1. ในการท างานผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัไม่เคารพ ยงัไม่ใหเ้กียรติ และท าตวัไม่
เหมาะสมไม่ใช่แค่ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก แต่กบัผูจ้ดัการแผนกก็ท ากริยาไม่
เหมาะสม 

 
1 

ด้านนโยบายและการบริหาร 
1. กฎระเบียบบางขอ้ เช่นหา้มน ามือถือเขา้มาในโรงงาน ควรยกเลิก เม่ือเวลามี

เร่ืองฉุกเฉินไม่สามารถติดต่อไดห้รือติดต่อล าบากมาก 

 
2 

2. ตอ้งการให้โรงงานแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละต าแหน่งให้
ชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตการท างาน เน่ืองจากมีค าสั่งงานท่ีใม่ใช่ขอบเขตของงาน
ตามต าแหน่งอยูบ่่อยคร้ัง และกรณีท่ีมีคนลาออก งานฝาก หรือการลดคนเพื่อใช้
เคร่ืองจกัรมาแทน แต่กลายเป็นวา่ทุกวนัน้ีงานตกอยูท่ี่คนๆนั้น 

2 

3. โครงการใหห้ยดุท างานวนัเสาร์เวน้ เสาร์ ให้โดยท่ีไม่ตอ้งท างานล่วงเวลา
แลว้น าชัว่โมงการท างานหกัถวัเฉล่ีย 

1 
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ตารางที่ 4.74 (ต่อ) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวน

ข้อเสนอแนะ 

ด้านสภาพการท างาน 
1. พื้นท่ีในการท างานมีจ ากดั ท าใหรู้้สึกคบัแคบจนเกินไป รู้สึกอึดอดั 

 
1 

2. งานท่ีรับผดิชอบค่อนขา้งเยอะ ท าใหบ้างคร้ังท างานไดไ้มเตม็ท่ี 1 
3. การระบายอากาศเคร่ือง SEAM มีอากาศร้อนมาก 1 
4. แผนกซ่อมบ ารุง3 มีพื้นท่ีแคบ ท าใหป้ระกอบงานยาก เม่ือมีแสดงแดดจดั 

และยามฝนตก ท าใหป้ระกอบงานไม่ได ้
1 

5. สถานท่ีท างานสภาพอากาศร้อนอบอา้ว และมีฝุ่ นควนั ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มใน
การท างานไม่ดี 

1 

6. สภาพการท างานท่ีแตกต่างกนัของแต่ละแผนกเช่น ห้องเขียนแบบ และ
หอ้งท างานของแผนกวศิวกรรมมีแอร์ เกือบทุกหอ้ง แต่ห้องปล่อยสินคา้ของ
แผนกสินคา้ท่ีอยูติ่ดกนัไม่มีแอร์  

1 

ด้านวธีิปกครองบังคับบัญชา 
1. หวัหนา้งานไม่รับฟังความคิดเห็นของพนกังาน แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มี

ความยติุธรรม ตดัสินลูกนอ้งดว้ยอารมณ์ไม่มีเหตุผล และใชแ้ต่ความคิดของ
ตนเอง 

 
2 

2. งานท่ีปฎิบติัอยูย่งัไม่ชดัเจนใหห้น่วยงานไหนรับผดิชอบ แต่เราก็ยงัรับ
หนา้ท่ีท าอยู ่ทั้งท่ีไม่อยูใ่นส่วนงานของเรา 

1 

3. การเลือกปฎิบติัของผูบ้งัคบับญัชา 1 
 
 จากตารางท่ี 4.74 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย จ านวน 25 คน ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ

เพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสิน
พฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ซ่ึงผูศึ้กษายงัไดแ้ยกขอ้เสนอแนะตามปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงบาง
ปัจจยัพนกังานไม่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ จึงไม่มีขอ้เสนอแนะในปัจจยัดา้นนั้นๆ โดยขอ้เสนอแนะของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย แสดงผลในแต่ละดา้นดงัน้ี 

 ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้หข้อ้เสนอแนะในเร่ืองมี
เคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนแต่พนกังานช่างมีนอ้ย และตอ้งรับผิดชอบงานส่วนท่ีไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเอง 



 

 154 

 ดา้นความก้าวหน้า พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองเพิ่ม
การจดัอบรม ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาต่อยอดและพฒันางานปัจจุบนัท่ีท าอยูใ่ห้ดีข้ึน เพิ่ม
การจดัฝึกอบรมทกัษะการท างานของช่าง และการทดสอบทกัษะการท างาน ให้เหมาะสม เพื่อพฒันา
ฝีมือตามสาขาแต่ละแผนก เพิ่มแหล่งความรู้ ให้มากข้ึน เช่น Internet ห้องสมุด เพราะจะไดค้น้ควา้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการท างานและแกไ้ขปัญหางาน
และพฒันาใหดี้ข้ึน และ เพิ่มหน่วยงานส่วนกลางในการประเมินผลการท างาน  

 ด้านเงินเดือน  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองเพิ่ม
สวสัดิการเก่ียวกบัเบ้ียขยนัระดบัรายเดือนท่ีเป็นหัวหน้างานหรืออ่ืนๆ เน่ืองจากสวสัดิการตวัน้ีจะท า
ให้ พนักงานเกิดแรงจูงใจและรู้สึกดีข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีเลย เพิ่มเงินเดือนอีกเล็กน้อย เพื่อให้พอกบั
รายจ่ายประจ าวนั และพอท่ีจะผอ่นอะไรได ้เงินเดือนนอ้ย ไม่ให้ตามท่ีตกลงกนัไวต้อนสัมภาษณ์งาน
คร้ังแรก คือผ่านทดลองงานไม่มีการปรับ บอกว่าจะปรับให้ตอนปีใหม่ตามท่ีขอ แต่ให้แค่ 300 บาท 
(นอ้ยเกินไป) รู้สึกไม่มีก าลงัใจในการท างานต่อไป เพิ่มสวสัดิการให้เหมือน TUF จ านวน เวลาท างาน 
ควรให้มีการเขา้ร่วมโครงการหยุดเสาร์เวน้เสาร์เหมือนๆกนั เร่ืองสวสัดิการ การลาพกัร้อน ไม่ควรหกั
วนัพกัร้อนของพนกังาน ถา้โรงงานมีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งหยดุ ซ่ึงการหกัวนัพกัร้อน เท่ากบัเป็นการตดั
สิทธิประโยชน์ในเร่ืองของสวสัดิการพนกังาน  และปริมาณงานมากข้ึนแต่เงินไดรั้บเท่าเดิม และไม่
ค่อยเห็นความส าคญัของพนกังานหวงัแต่จะให้เกิดประโยชน์กบับริษทัให้มากท่ีสุด จนลืมไปว่าคน
ช่วยท าให้บริษทักา้วหนา้ก็ส าคญัเช่นกนั ลกัษณะเช่นน้ีท าให้พนกังานหมดก าลงัใจในการท างานและ
มีแนวโนม้จะลาออกเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ีไดคุ้ยกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยกนั 

 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน พบว่า 
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองต้องการให้ผูบ้ ังคบับัญชาดูแลและใจใส่
พนกังานในส่วนงานของตนให้มากกวา่น้ีวา่พนกังานของตนตอ้งการอะไรและพูดคุยปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการท างานภายในแผนก ตอ้งการให้เพื่อนร่วมงาน มีความเขา้ใจ ช่างท่ีอยูใ่น Line ผลิต เป็นช่างท่ี
แก้ไขงานเฉพาะหน้าซ่ึงงานก็มากอยู่แล้ววอนให้ทาง PD มีความเห็นใจ และ ไม่ควรสั่งงานท่ีไม่
เก่ียวข้องกับทางแผนกช่าง และต้องการให้แผนกท่ีร่วมงานมีความยิ้มแยม้แจ่มใสเวลาติดต่อ
ประสานงาน 

 ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
ในเร่ืองในการท างานผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัไม่เคารพ ยงัไม่ให้เกียรติ และท าตวัไม่เหมาะสมไม่ใช่แค่
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก แต่กบัผูจ้ดัการแผนกก็ท ากริยาไม่เหมาะสม 

 ดา้นนโยบายและการบริหาร พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน
เร่ืองกฎระเบียบบางข้อ เช่นห้ามน ามือถือเข้ามาในโรงงาน ควรยกเลิก เม่ือเวลามีเร่ืองฉุกเฉินไม่
สามารถติดต่อไดห้รือติดต่อล าบากมาก ตอ้งการให้โรงงานแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคคลแต่
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ละต าแหน่งให้ชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตการท างาน เน่ืองจากมีค าสั่งงานท่ีใม่ใช่ขอบเขตของงานตาม
ต าแหน่งอยู่บ่อยคร้ัง และกรณีท่ีมีคนลาออก งานฝาก หรือการลดคนเพื่อใช้เคร่ืองจกัรมาแทน แต่
กลายเป็นว่าทุกวนัน้ีงานตกอยู่ท่ีคนๆนั้น และโครงการให้หยุดท างานวนัเสาร์เวน้ เสาร์ ให้โดยท่ีไม่
ตอ้งท างานล่วงเวลาแลว้น าชัว่โมงการท างานหกัถวัเฉล่ีย 

  ด้านสภาพการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายได้ให้ขอ้เสนอแนะในเร่ือง
พื้นท่ีในการท างานมีจ ากดั ท าให้รู้สึกคบัแคบจนเกินไป รู้สึกอึดอดั งานท่ีรับผิดชอบค่อนขา้งเยอะ ท า
ให้บางคร้ังท างานไดไ้มเต็มท่ี การระบายอากาศเคร่ือง SEAM มีอากาศร้อนมาก แผนกซ่อมบ ารุง 3 มี
พื้นท่ีแคบ ท าให้ประกอบงานยาก เม่ือมีแสดงแดดจดั และยามฝนตก ท าให้ประกอบงานไม่ได ้
สถานท่ีท างานสภาพอากาศร้อนอบอา้ว และมีฝุ่ นควนั ท าให้ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไม่ดี สภาพการ
ท างานท่ีแตกต่างกนัของแต่ละแผนกเช่น ห้องเขียนแบบ และห้องท างานของแผนกวิศวกรรมมีแอร์ 
เกือบทุกหอ้ง แต่หอ้งปล่อยสินคา้ของแผนกสินคา้ท่ีอยูติ่ดกนัไม่มีแอร์  

 ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน
เร่ืองหวัหน้างานไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีความยุติธรรม ตดัสิน
ลูกน้องด้วยอารมณ์ไม่มีเหตุผล และใช้แต่ความคิดของตนเอง งานท่ีปฎิบัติอยู่ยงัไม่ชัดเจนให้
หน่วยงานไหนรับผิดชอบ แต่เราก็ยงัรับหน้าท่ีท าอยู่ ทั้ งท่ีไม่อยู่ในส่วนงานของเรา และการเลือก
ปฎิบติัของผูบ้งัคบับญัชา 

 
 

 


