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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั 
ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั และสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาองค์กร
ต่อไป 

 การด าเนินการวิจยัใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 308 คน ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีจะใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ส าหรับในบทน้ีจะไดด้ าเนินการสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
 จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงและเพศชายในจ านวนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 50.32 และ 49.68 ตามล าดบั มีอายุระหวา่ง 29 
– 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.21 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.72 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 43.18 มีอายุงานน้อยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.48 มีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/
ช่าง คิดเป็นร้อยละ 52.92 สังกดัฝ่าย วิศวกรรม 1 คิดเป็นร้อยละ 20.78 และมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.12 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ัน
วาย บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 จากผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั สามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 81 
 
ตารางที่ 5.1 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม 

 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ปัจจยัโดยรวม ปัจจยัย่อย 

ค่าเฉลีย่ แปลผล (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัจูงใจ    
1. ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน 

3.68 มาก การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน 
(3.75) 

2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

3.39 ปานกลาง การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และการไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ 

(3.49) 
3. ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

3.58 มาก มีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่ 
(3.73) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.52 มาก การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม 
เป้าหมายท่ีก าหนด  

(3.64) 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.06 ปานกลาง บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับการฝึกอบรม สมัมนา ดูงานเพื่อ

เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์  
(3.29) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.45 ปานกลาง  
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ี
มีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม 

 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ปัจจยัโดยรวม ปัจจยัย่อย 

ค่าเฉลีย่ แปลผล (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัค า้จุน    
1. ดา้นเงินเดือน 3.17 ปานกลาง สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงิน

สะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวติ ค่าตอบแทนการ

เกษียณอาย ุเงินกูย้มืจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม  
 (3.48) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

3.39 ปานกลาง มีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา  
(3.61) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีใน
หน่วยงาน 

3.57 มาก มีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั  
(3.60) 

4. ดา้นนโยบายและการ
บริหาร 

3.52 มาก การก าหนดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบในต าแหน่งงานมีความชดัเจน 
และสามารถปฏิบติังานได ้ 

(3.59) 
5. ดา้นสภาพการท างาน 3.06 ปานกลาง มีการเตรียมพร้อมเพ่ือตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนั

การเกิดเพลิงไหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ 
(3.32) 

6. ดา้นความเป็นอยู่
ส่วนตวั 

3.40 ปานกลาง สามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการท างาน กบัชีวติส่วนตวั 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(3.51) 
7. ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน 

3.72 มาก ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง 
(3.78) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบั
บญัชา 

3.45 ปานกลาง ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา 
(3.56) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.43 ปานกลาง  
ค่าเฉลีย่รวม 3.44 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี  5.1  พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างาน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.44) เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยั
จูงใจ และปัจจยัค ้าจุน พบวา่ 
 ปัจจัยจูงใจ 
 จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.45) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด
ในดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.68) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย 
= 3.58) ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ดา้น
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.06) ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 
 ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.68) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย = 3.75) 
 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
และการไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานท่ีส าคญั ๆ เสมอ (ค่าเฉล่ีย = 3.49) 
 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.58) 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยู ่(ค่าเฉล่ีย = 3.73) 
 ดา้นความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย = 3.64) 
 ดา้นความกา้วหนา้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.06) โดยมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองบริษทัให้การสนบัสนุน เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.29) 
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 ปัจจัยค า้จุน  
 จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจใน

การท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.43) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด
ในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีใน
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) ดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ดา้นวธีิปกครองบงัคบั
บญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.45) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.39) ดา้นเงินเดือน (ค่าเฉล่ีย = 3.17) 
และดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.06) ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น 
ปรากฏผลดงัน้ี 

 ดา้นเงินเดือน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.17) โดยมีความ
พึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกนัชีวติ 
ค่าตอบแทนการเกษียณอาย ุเงินกูย้มืจากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย = 3.48) 

 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน พบวา่ 
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.51) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ีจะปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.61) 

 ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.57) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีความพึงพอใจในต าแหน่งงานปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 
= 3.60) 

 ดา้นนโยบายและการบริหาร พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.52) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองการก าหนดหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่ง
งานมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติังานได ้(ค่าเฉล่ีย = 3.59) 
 ดา้นสภาพการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.06) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองมีการเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น การ
ป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้การตอบสนองสภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย = 3.32) 
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 ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 
3.40) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการท างาน กับชีวิต
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย = 3.51) 
 ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการ
ส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.72) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 
 ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.45) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการปฏิบติังาน
ของผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.56) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานสูงกวา่ทุกปัจจยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เม่ือ
พิจารณาปัจจยัรายยอ่ย พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายมีความพึงพอใจในการท างานในเร่ืองของ
การท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ัน
วาย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือน 
 จากผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากัด จ  าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายไดต่้อเดือน สรุปผลไดด้งัตารางท่ี 5.2-5.3 
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ตารางที่ 5.2 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ 
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) 

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) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูง
ใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ความพงึพอใจในการท างาน ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

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) 

 
 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในแต่ละระดบัการศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรกพบวา่ 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.37) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.63) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.53) 
และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ตามล าดับ ส่วนปัจจยัค ้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.33) โดยมีความพึง
พอใจสูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.63) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่ง
หนา้ท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.51) และดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.42) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.69) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.62) 
และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.59) ตามล าดับ ส่วนปัจจยัค ้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึง
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พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.81) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและ
การบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.64) และดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.64) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.90) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.74) และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) โดยมีความพึง
พอใจสูงสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) รองลงมาได้แก่ ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) และดา้นวิธี
ปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ตามล าดบั 

 นอกจากน้ียงัพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายทุกระดบัการศึกษามีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานสูงท่ีสุด และมีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานสูงท่ีสุดเช่นกนั 

เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยั
จูงใจ และปัจจยัค ้าจุน จ าแนกตามระดบัการศึกษา แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 79 
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ตารางที่ 5.3  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยจูงใจ    
1. ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน 

การไดใ้ชค้วามสามารถ
เฉพาะตวัในการปฏิบติังาน 

การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหา
ในงานของตนเองใหส้ าเร็จ 

การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหา
ในงานของตนเองใหส้ าเร็จ 

(3.71) (3.78) (4.00) 
2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน และการไดรั้บความ
ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาใน
การมอบหมายงานที่ส าคญั ๆ 

เสมอ 

การไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมาย

งานท่ีส าคญั ๆ เสมอ 

การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

(3.33) (3.65) (3.94) 
3. ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

มีความรักและภาคภูมิใจในงาน
ท่ีปฎิบติัอยู ่ 

มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน  

มีโอกาสแสดงความสามารถ
เตม็ท่ีในการปฏิบติังาน  

(3.82) (3.68) (3.78) 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  
(3.55) (3.72) (3.89) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับ
การฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ

เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับ
การฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ

เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับ
การฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ

เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

(3.08) (3.47) (3.67) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยค า้จุน    
1. ดา้นเงินเดือน 
 

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ 
การประกนัชีวติ ค่าตอบแทน
การเกษียณอาย ุเงินกูย้มืจาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม  

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ 
การประกนัชีวติ ค่าตอบแทน
การเกษียณอาย ุเงินกูย้มืจาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม  

นโยบายการจ่ายโบนสั มีความ
เหมาะสม  

(3.42) (3.56) (3.44) 
2. ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

มีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้
ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา/มี
ความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้ท่ี

จะปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการท างาน และแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุน 
และใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือให้
ท่านท างานไดส้ าเร็จ /มีความ
ไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ท่ีจะ
ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา /เพื่อน
ร่วมงาน/ผูใ้ต-้บงัคบับญัชา 
เคารพในความคิดและ
ความรู้สึกต่อกนั /เพ่ือน

ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มี
การท างานเป็นทีม และใหค้วาม

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
(3.52) (3.69) (3.89) 

3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
ในหน่วยงาน 

มีความพึงพอใจในต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั  

มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ือง
ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมีเกียรติ 

และไดรั้บการยอมรับ  
(3.59) (3.63) (3.72) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

4. ดา้นนโยบายและ
การบริหาร 

การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบในต าแหน่งงานมี
ความชดัเจน และสามารถ

ปฏิบติังานได ้ 

การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบในต าแหน่งงานมี
ความชดัเจน และสามารถ

ปฏิบติังานได ้ 

การก าหนดนโยบายและช้ีแจง
ใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้าร
จดัการสารสนเทศ /บริษทั

มุ่งเนน้การตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย 
มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และ
การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

/การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบในต าแหน่งงานมี
ความชดัเจน และสามารถ
ปฏิบติังานได ้/บริษทัมี

กฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ท างานที่เหมาะสม 

(3.53) (3.68) (3.50) 
5. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 
การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นตน้  

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 
การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นตน้  

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 
การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นตน้  
(3.29) (3.36) (3.28) 

6. ดา้นความเป็นอยู่
ส่วนตวั 

ผลตอบแทนจากการท างานกบั
บริษทั ช่วยใหชี้วติความเป็นอยู่

ดีข้ึน  

สามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งการท างาน กบัชีวติ
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งการท างาน กบัชีวติ
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(3.36) (3.65) (3.83) 
7. ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน 

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความ

มัน่คง  

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความ

มัน่คง  

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความ

มัน่คง  
(3.68) (3.89) (3.89) 
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ตารางที่ 5.3  (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

8. ดา้นวธีิปกครอง
บงัคบับญัชา 

ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา  

ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา  

ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา  

(3.43) (3.68) (3.83) 

 
 จากตารางท่ี 5.3  พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของปัจจยัจูงใจ และปัจจยั

ค ้าจุน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่  
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ

ท างานต่อปัจจยัย่อยด้านความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังานสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คงสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัย่อยด้านความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังานสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.00 
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ตารางที่ 5.4  แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ 
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) 

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) 
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ตารางที่ 5.4(ต่อ) แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูง
ใจ 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) 

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) 

 
 จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง 
และผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพนกังานกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ัดการแผนก มีความพึงพอใจในการท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในแต่ละต าแหน่ง
งานท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรกพบวา่ 
 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.46) 
และดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.57) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน และด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน 
(คา่เฉล่ีย = 3.39) ตามล าดบั 
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 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) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.55) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 4.02) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.79) และดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ตามล าดบั 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.35) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.61) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.54) 
และดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) โดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดในด้านนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 3.57) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.48) และดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.33) ตามล าดบั 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย = 3.77) 
และดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.65) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด้านความมั่นคงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.96) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.81) และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ตามล าดบั 

 นอกจากน้ียงัพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายทุกอาชีพมีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานสูงท่ีสุด และพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเกือบทุกอาชีพมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานสูงท่ีสุด ยกเวน้
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหารสูงท่ีสุด 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน จ าแนกตามต าแหน่งงาน แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 81 
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ตารางที่ 5.5  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ต าแหน่งงาน 

เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้แผนก  ผูจ้ดัการแผนก 
ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัจูงใจ     
1. ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน 
 

การไดใ้ชค้วามสามารถ
เฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังาน  

การไดใ้ชค้วามสามารถ
เฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังาน  

การไดใ้ชค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังานและการไดใ้ช้
ความสามารถเฉพาะตวั

ในการปฏิบติังาน  

การตดัสินใจหรือแกไ้ข
ปัญหาในงานของตนเอง

ใหส้ าเร็จ  

(ค่าเฉล่ีย 3.63) (ค่าเฉล่ีย 3.94) (ค่าเฉล่ีย 3.83) (ค่าเฉล่ีย3.95) 
2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 
 

มีโอกาสแสดง
ความสามารถเตม็ ท่ีใน

การปฏิบติังาน  

มีโอกาสใชค้วาม คิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

ปฏิบติังาน  

มีโอกาสใชค้วาม คิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

ปฏิบติังาน  

มีโอกาสแสดง
ความสามารถเตม็ ท่ีใน

กาปฏิบติังาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.35) (ค่าเฉล่ีย 3.53) (ค่าเฉล่ีย 3.44) (ค่าเฉล่ีย 3.79) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 
 

มีความรักและภาคภูมิใจ
ในงานท่ีปฎิบติัอยู ่ 

มีความรักและภาคภูมิใจ
ในงานท่ีปฎิบติัอยู ่ 

มีโอกาสแสดง
ความสามารถเตม็ท่ีใน

การปฏิบติังาน  

มีโอกาสใชค้วาม คิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

ปฏิบติังาน  
(ค่าเฉล่ีย 3.71) (ค่าเฉล่ีย 3.97) (ค่าเฉล่ีย 3.67) (ค่าเฉล่ีย 3.85) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 

การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการ

ก าหนดแผนงานและ
แนวทางการปฏิบติังาน  

การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

(ค่าเฉล่ีย 3.48) (ค่าเฉล่ีย 3.75) (ค่าเฉล่ีย 3.50) (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
5. ดา้นความกา้วหนา้ บริษทัใหก้ารสนบัสนุน 

เขา้รับการฝึกอบรม 
สมัมนา ดูงานเพื่อ
เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน 
เขา้รับการฝึกอบรม 
สมัมนา ดูงานเพื่อ
เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน 
เขา้รับการฝึกอบรม 
สมัมนา ดูงานเพื่อ
เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน 
เขา้รับการฝึกอบรม 
สมัมนา ดูงานเพื่อ
เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

(ค่าเฉล่ีย 2.90) (ค่าเฉล่ีย 3.50) (ค่าเฉล่ีย 3.17) (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
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ตารางที ่5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ต าแหน่งงาน 

เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้แผนก  ผูจ้ดัการแผนก 
ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัค า้จุน     
1. ดา้นเงินเดือน 
 

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บ เช่น จ านวนวนั
ลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้
กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนั
ชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอาย ุเงินกูย้มื
จากสหกรณ์ มีความ

เหมาะสม  

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บ เช่น จ านวนวนั
ลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้
กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนั
ชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอาย ุเงินกูย้มื
จากสหกรณ์ มีความ

เหมาะสม  

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บ เช่น จ านวนวนั
ลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้
กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนั
ชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอาย ุเงินกูย้มื
จากสหกรณ์ มีความ

เหมาะสม  

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บ เช่น จ านวนวนั
ลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้
กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกนั
ชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอาย ุเงินกูย้มื
จากสหกรณ์ มีความ

เหมาะสม  
(ค่าเฉล่ีย = 3.38) (ค่าเฉล่ีย = 3.36) (ค่าเฉล่ีย = 3.39) (ค่าเฉล่ีย = 3.60) 

2. ดา้นความสมัพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

มีความไวว้างใจ เช่ือใจ 
และกลา้ท่ีจะปรึกษา
เพ่ือนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

ผูบ้งัคบับญัชาใหก้าร
สนบัสนุน และใหค้วาม
ช่วยเหลือเพ่ือใหท่้าน
ท างานไดส้ าเร็จ  

ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือ
ความถึงเป้าหมาย และ
ทิศทางในการท างานเพื่อ

บรรลุเป้าหมาย  

มีความไวว้างใจเช่ือใจ
และกลา้ท่ีจะปรึกษา

ผูบ้งัคบับญัชา  

(ค่าเฉล่ีย 3.53) (ค่าเฉล่ีย 3.72) (ค่าเฉล่ีย 3.44) (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
3. ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
ในหน่วยงาน 
 

มีความพึงพอใจใน
ต าแหน่งงานปัจจุบนั  

มีความพึงพอใจใน
ต าแหน่งงานปัจจุบนั  

มีความพึงพอใจใน
ต าแหน่งงานปัจจุบนั  

ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมี
เกียรติ และไดรั้บการ

ยอมรับ  
(ค่าเฉล่ีย 3.47) (ค่าเฉล่ีย 3.91) (ค่าเฉล่ีย 3.61) (ค่าเฉล่ีย 3.89) 
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ตารางที ่5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ต าแหน่งงาน 

เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้แผนก  ผูจ้ดัการแผนก 
ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

4. ดา้นนโยบายและการ
บริหาร 
 

การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบในต าแหน่ง
งานมีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบติังานได ้ 

การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบในต าแหน่ง
งานมีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบติังานได ้ 

บริษทัมีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างานท่ี

เหมาะสม  

การก าหนดนโยบายและ
ช้ีแจงใหท้ราบอยา่ง

ทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการ
สารสนเทศ  

(ค่าเฉล่ีย 3.45) (ค่าเฉล่ีย 3.91) (ค่าเฉล่ีย 3.67) (ค่าเฉล่ีย 3.77) 
5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะ

ฉุกเฉิน เช่น การป้องกนั
การเกิดเพลิงใหม ้การ
ตอบสนองสภาวะ

สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้  

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะ

ฉุกเฉิน เช่น การป้องกนั
การเกิดเพลิงใหม ้การ
ตอบสนองสภาวะ

สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้  

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะ

ฉุกเฉิน เช่น การป้องกนั
การเกิดเพลิงใหม ้การ
ตอบสนองสภาวะ

สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้  

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะ

ฉุกเฉิน เช่น การป้องกนั
การเกิดเพลิงใหม ้การ
ตอบสนองสภาวะ

สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้  
(ค่าเฉล่ีย 3.27) (ค่าเฉล่ีย 3.53) (ค่าเฉล่ีย 3.22) (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

6. ดา้นความเป็นอยู่
ส่วนตวั 
 

สามารถสร้างความ
สมดุลระหวา่งการ

ท างาน กบัชีวติส่วนตวั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ผลตอบแทนจากการ
ท างานกบับริษทั ช่วยให้
ชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน  

สามารถสร้างความ
สมดุลระหวา่งการ

ท างาน กบัชีวติส่วนตวั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม /
ผลตอบแทนจากการ

ท างานกบับริษทั ช่วยให้
ชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั  

สามารถสร้างความ
สมดุลระหวา่งการ

ท างาน กบัชีวติส่วนตวั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(ค่าเฉล่ีย 3.37) (ค่าเฉล่ีย 3.69) (ค่าเฉล่ีย 3.33) (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
7. ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน 

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีและมีความมัน่คง  

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีและมีความมัน่คง  

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีและมีความมัน่คง  

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีและมีความมัน่คง  

(ค่าเฉล่ีย 3.64) (ค่าเฉล่ีย 4.06) (ค่าเฉล่ีย = 3.39) (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
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ตารางที ่5.5 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 
ต าแหน่งงาน 

เจา้หนา้ท่ี/ช่าง หวัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยหวัหนา้แผนก  ผูจ้ดัการแผนก 
ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจยัย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

8. ดา้นวธีิปกครองบงัคบั
บญัชา 

ใหค้วามเช่ือถือ 
ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา  

การสัง่งาน มอบหมาย
งานมีความชดัเจน และ
ยติุธรรม /ใหค้วาม

เช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา  

ผูบ้งัคบับญัชารับฟัง
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

/ใหค้วามเช่ือถือ 
ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา  

ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจ
ในการปฏิบติังานของ

ผูบ้งัคบับญัชา  

(ค่าเฉล่ีย = 3.44) (ค่าเฉล่ีย 3.44) (ค่าเฉล่ีย 3.28) (ค่าเฉล่ีย 3.87) 

 
 จากตารางท่ี 5.5  พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของปัจจยัจูงใจ และปัจจยั

ค ้าจุน โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่  
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการท างาน

ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในเร่ืองมีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยูสู่งท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัหวัหนา้กลุ่ม มีความพึงพอใจในการท างาน
ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คงสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 

 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน และการ
ไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังานสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 

 พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คงสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
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ตารางที่ 5.6 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ 
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) 

4. ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 

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

5. ดา้นสภาพการท างาน 
 

3.00 3.12 3.27 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูง
ใจ 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) 

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) 

 
 จากตารางท่ี 5.6  พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่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
รายไดต่้อเดือนท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรกพบวา่ 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34) โดยมีความพึงพอใจ
สูงท่ีสุดในดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.59) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
(ค่าเฉล่ีย = 3.49) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.42) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค ้ าจุน พบว่า 
พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34) 
โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.62) รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.47) และดา้นนโยบายและการบริหาร (ค่าเฉล่ีย = 
3.45) ตามล าดบั 
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 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) 
และดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.66) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.54) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด
ในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีใน
หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.69) และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.67) 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 (ค่าเฉล่ีย = 3.70) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.60) ตามล าดบั ส่วน
ปัจจยัค ้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.60) โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.93) รองลงมาได้แก่ ด้านต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) และด้านวิธี
ปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ตามล าดบั 

 นอกจากน้ียงัพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายทุกรายไดต่้อเดือนมีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานสูงท่ีสุด และพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายทุกรายได้
ต่อเดือนมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานสูงท่ีสุด
เช่นกนั 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน แสดงผลไดด้งัตารางท่ี 83 
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ตารางที่ 5.7  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 
 
ความพงึพอใจในการ

ท างาน 

รายไดต่้อเดือน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 

บาท 
15,001-25,000 บาท สูงกว่า15,001-25,000 

บาท 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยจูงใจ    
1. ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน 

การไดใ้ชค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังาน /การไดใ้ช้

ความสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังาน  

การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหา
ในงานของตนเองใหส้ าเร็จ  

การไดใ้ชค้วามสามารถ
เฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังาน  

(ค่าเฉล่ีย = 3.65) (ค่าเฉล่ีย = 3.91) (ค่าเฉล่ีย = 3.95) 
2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

การไดรั้บการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน  

การไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมาย

งานท่ีส าคญั ๆ เสมอ  

การไดรั้บความไวว้างใจ
จากผูบ้งัคบับญัชาในการ
มอบหมายงานที่ส าคญั ๆ 

เสมอ  
(ค่าเฉล่ีย = 3.37) (ค่าเฉล่ีย = 3.69) (ค่าเฉล่ีย = 3.75) 

3. ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั มีความรักและภาคภูมิใจใน

งานท่ีปฎิบติัอยู ่ 
มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน  

มีโอกาสแสดง
ความสามารถเต็มท่ีในการ

ปฏิบติังาน  
(ค่าเฉล่ีย = 3.74) (ค่าเฉล่ีย = 3.78) (ค่าเฉล่ีย = 3.95) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ  
 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด  

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด  
(ค่าเฉล่ีย = 3.53) (ค่าเฉล่ีย = 3.81) (ค่าเฉล่ีย = 3.80) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้
รับการฝึกอบรม สัมมนา ดู
งานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ

ประสบการณ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับ
การฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ

เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุน 
เขา้รับการฝึกอบรม 

สัมมนา ดูงานเพ่ือเพ่ิมพนู
ความรู้และประสบการณ์  

(ค่าเฉล่ีย = 3.03) (ค่าเฉล่ีย = 3.64) (ค่าเฉล่ีย = 3.65) 
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 
 

ความพงึพอใจใน
การท างาน 

รายไดต่้อเดือน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 15,001-25,000 บาท สูงกว่า15,001-25,000 บาท 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยค า้จุน    
1. ดา้นเงินเดือน 
 

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ค่าเขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ 
การประกนัชีวติ ค่าตอบแทน
การเกษียณอาย ุเงินกูย้มืจาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม  

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น 
จ านวนวนัลา ค่า

รักษาพยาบาล เงินสะสม
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้
กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ 
การประกนัชีวติ ค่าตอบแทน
การเกษียณอาย ุเงินกูย้มืจาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม  

สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ 
เช่น จ านวนวนัลา ค่า

รักษาพยาบาล เงินสะสม
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่า
เขา้กะ (เฉพาะผูท่ี้มีสิทธ์ิ) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ 

การประกนัชีวติ 
ค่าตอบแทนการเกษียณอาย ุ
เงินกูย้มืจากสหกรณ์ มี

ความเหมาะสม  
(ค่าเฉล่ีย = 3.45) (ค่าเฉล่ีย = 3.49) (ค่าเฉล่ีย = 3.65) 

2. ดา้น
ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือนร่วมงาน 

มีความไวว้างใจเช่ือใจและกลา้
ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา  

มีความไวว้างใจเช่ือใจและ
กลา้ท่ีจะปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา 
/ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีในการท างาน และแสดง

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และ
กลา้ท่ีจะปรึกษาเพื่อน

ร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

(ค่าเฉล่ีย = 3.53) (ค่าเฉล่ีย = 3.76) (ค่าเฉล่ีย = 3.80) 
3. ดา้นต าแหน่ง
หนา้ท่ีในหน่วยงาน 

มีความพึงพอใจในต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั  

ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมี

เกียรติ และไดรั้บการยอมรับ  

ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนั เป็นต าแหน่งท่ีมี
เกียรติ และไดรั้บการ

ยอมรับ  
(ค่าเฉล่ีย = 3.57) (ค่าเฉล่ีย = 3.72) (ค่าเฉล่ีย = 3.95) 

4. ดา้นนโยบายและ
การบริหาร 

การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบในต าแหน่งงานมี
ความชดัเจน และสามารถ

ปฏิบติังานได ้ 

การก าหนดหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบในต าแหน่งงานมี
ความชดัเจน และสามารถ

ปฏิบติังานได ้ 

บริษทัมีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างานที่

เหมาะสม  

(ค่าเฉล่ีย = 3.55) (ค่าเฉล่ีย = 3.65) (ค่าเฉล่ีย = 3.70) 



 

 181 

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 
 
 

ความพงึพอใจใน
การท างาน 

รายไดต่้อเดือน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 

บาท 
15,001-25,000 บาท สูงกว่า15,001-25,000 บาท 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

5. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 
การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นตน้  

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น 
การป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี

ร่ัวไหล เป็นตน้  

มีการเตรียมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 
เช่น การป้องกนัการเกิด
เพลิงไหม ้การตอบสนอง
สภาวะสารเคมีร่ัวไหล เป็น

ตน้  
(ค่าเฉล่ีย = 3.32) (ค่าเฉล่ีย = 3.27) (ค่าเฉล่ีย = 3.55) 

6. ดา้นความเป็นอยู่
ส่วนตวั 

สามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งการท างานกบัชีวติ
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งการท างาน กบัชีวติ
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

สามารถสร้างความสมดุล
ระหวา่งการท างาน กบัชีวติ
ส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(ค่าเฉล่ีย = 3.42) (ค่าเฉล่ีย = 3.61) (ค่าเฉล่ีย = 3.70) 
7. ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการ
ท างาน 

ท างานอยูใ่นองคก์รที่มี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและ

มีความมัน่คง  

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความ

มัน่คง  

ท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี

และมีความมัน่คง  
(ค่าเฉล่ีย = 3.68) (ค่าเฉล่ีย = 3.91) (ค่าเฉล่ีย = 4.00) 

8. ดา้นวธีิปกครอง
บงัคบับญัชา 

ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจใน
การปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา  

ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา  

ผูบ้งัคบับญัชารับฟัง
ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ /ให้
ความเช่ือถือ ไวว้างใจใน

การปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชา /มีความ
ยติุธรรมในการพิจารณา

ผลงาน  
(ค่าเฉล่ีย = 3.45) (ค่าเฉล่ีย = 3.71) (ค่าเฉล่ีย = 3.75) 

 
 จากตารางท่ี 5.7 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้า

จุน โดยจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่  
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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัย่อยด้านความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถ
เฉพาะตวัในการปฏิบติังานสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังานสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91และมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงปลอดภยัใน
การท างานในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คงสูงท่ีสุดเช่นกนั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คงสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
 

 ส่วนที่ 4  การวเิคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือนที่สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 
บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มี 2 ตวัแปร โดยมีความส าคญัตามล าดบัคือ ต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง (X3_1)     
(-0.513) และต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหน้าแผนก (-0.191) โดยปัจจยัดงักล่าว สามารถร่วมกนัท านาย
ความแปรปรวนต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวม
สินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ได้ร้อยละ 15.20 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 84.80 เกิดจากอิทธิพลของปัจจยั    
อ่ืน ๆ 
 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) และรายได้
ต่อเดือน (X4) ไม่สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 
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ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรช่ันวาย บริษัท ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย บริษัท  ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จ ากดั จ านวน 35 คน มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึง      
ผูศึ้กษายงัไดแ้ยกขอ้เสนอแนะตามปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน ดงัน้ี 

ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้หข้อ้เสนอแนะในเร่ืองมี
เคร่ืองจกัรเพิ่มข้ึนแต่พนกังานช่างมีนอ้ย และตอ้งรับผิดชอบงานส่วนท่ีไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเอง 

ดา้นความกา้วหน้า พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองเพิ่มการจดั
อบรม ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาต่อยอดและพฒันางานปัจจุบนัท่ีท าอยูใ่ห้ดีข้ึน เพิ่มการจดั
ฝึกอบรมทกัษะการท างานของช่าง และการทดสอบทกัษะการท างาน ให้เหมาะสม เพื่อพฒันาฝีมือ
ตามสาขาแต่ละแผนก เพิ่มแหล่งความรู้ ให้มากข้ึน เช่น Internet ห้องสมุด เพราะจะได้ค้นควา้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ อุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ๆ มาปรับใชใ้นการท างานและแกไ้ขปัญหางาน
และพฒันาใหดี้ข้ึน และ เพิ่มหน่วยงานส่วนกลางในการประเมินผลการท างาน  

ดา้นเงินเดือน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองเพิ่มสวสัดิการ
เก่ียวกบัเบ้ียขยนัระดบัรายเดือนท่ีเป็นหวัหนา้งานหรืออ่ืนๆ เน่ืองจากสวสัดิการตวัน้ีจะท าให้ พนกังาน
เกิดแรงจูงใจและรู้สึกดีข้ึน ซ่ึงปัจจุบันไม่มีเลย เพิ่มเงินเดือนอีกเล็กน้อย เพื่อให้พอกับรายจ่าย
ประจ าวนั และพอท่ีจะผอ่นอะไรได ้เงินเดือนนอ้ย ไม่ใหต้ามท่ีตกลงกนัไวต้อนสัมภาษณ์งานคร้ังแรก 
คือผ่านทดลองงานไม่มีการปรับ บอกว่าจะปรับให้ตอนปีใหม่ตามท่ีขอ แต่ให้แค่ 300 บาท (น้อย
เกินไป) รู้สึกไม่มีก าลงัใจในการท างานต่อไป เพิ่มสวสัดิการให้เหมือน TUF จ านวน เวลาท างาน ควร
ให้มีการเขา้ร่วมโครงการหยุดเสาร์เวน้เสาร์เหมือนๆกนั เร่ืองสวสัดิการ การลาพกัร้อน ไม่ควรหกัวนั
พกัร้อนของพนกังาน ถ้าโรงงานมีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งหยุด ซ่ึงการหักวนัพกัร้อน เท่ากบัเป็นการตดั
สิทธิประโยชน์ในเร่ืองของสวสัดิการพนกังาน  และปริมาณงานมากข้ึนแต่เงินไดรั้บเท่าเดิม และไม่
ค่อยเห็นความส าคญัของพนกังานหวงัแต่จะให้เกิดประโยชน์กบับริษทัให้มากท่ีสุด จนลืมไปว่าคน
ช่วยท าให้บริษทักา้วหนา้ก็ส าคญัเช่นกนั ลกัษณะเช่นน้ีท าให้พนกังานหมดก าลงัใจในการท างานและ
มีแนวโนม้จะลาออกเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ีไดคุ้ยกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยกนั 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน พบวา่ พนกังาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองตอ้งการให้ผูบ้งัคบับญัชาดูแลและใจใส่พนักงานใน
ส่วนงานของตนใหม้ากกวา่น้ีวา่พนกังานของตนตอ้งการอะไรและพูดคุยปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน
ภายในแผนก ตอ้งการใหเ้พื่อนร่วมงาน มีความเขา้ใจ ช่างท่ีอยูใ่น Line ผลิต เป็นช่างท่ีแกไ้ขงานเฉพาะ
หนา้ซ่ึงงานก็มากอยูแ่ลว้วอนใหท้าง PD มีความเห็นใจ และ ไม่ควรสั่งงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัทางแผนก
ช่าง และตอ้งการใหแ้ผนกท่ีร่วมงานมีความยิม้แยม้แจ่มใสเวลาติดต่อประสานงาน 
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ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใน
เร่ืองในการท างานผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัไม่เคารพ ยงัไม่ให้เกียรติ และท าตวัไม่เหมาะสมไม่ใช่แค่ผูช่้วย
ผูจ้ดัการแผนก แต่กบัผูจ้ดัการแผนกก็ท ากริยาไม่เหมาะสม 

ดา้นนโยบายและการบริหาร พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเร่ือง
กฎระเบียบบางขอ้ เช่นห้ามน ามือถือเขา้มาในโรงงาน ควรยกเลิก เม่ือเวลามีเร่ืองฉุกเฉินไม่สามารถ
ติดต่อได้หรือติดต่อล าบากมาก ต้องการให้โรงงานแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละ
ต าแหน่งให้ชัดเจนเก่ียวกับขอบเขตการท างาน เน่ืองจากมีค าสั่งงานท่ีใม่ใช่ขอบเขตของงานตาม
ต าแหน่งอยู่บ่อยคร้ัง และกรณีท่ีมีคนลาออก งานฝาก หรือการลดคนเพื่อใช้เคร่ืองจกัรมาแทน แต่
กลายเป็นว่าทุกวนัน้ีงานตกอยู่ท่ีคนๆนั้น และโครงการให้หยุดท างานวนัเสาร์เวน้ เสาร์ ให้โดยท่ีไม่
ตอ้งท างานล่วงเวลาแลว้น าชัว่โมงการท างานหกัถวัเฉล่ีย 

 ดา้นสภาพการท างาน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้หข้อ้เสนอแนะในเร่ืองพื้นท่ีใน
การท างานมีจ ากัด ท าให้รู้สึกคบัแคบจนเกินไป รู้สึกอึดอดั งานท่ีรับผิดชอบค่อนข้างเยอะ ท าให้
บางคร้ังท างานได้ไมเต็มท่ี 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 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในเร่ือง
หวัหนา้งานไม่รับฟังความคิดเห็นของพนกังาน แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีความยติุธรรม ตดัสินลูกนอ้ง
ดว้ยอารมณ์ไม่มีเหตุผล และใชแ้ต่ความคิดของตนเอง งานท่ีปฎิบติัอยูย่งัไม่ชดัเจนให้หน่วยงานไหน
รับผิดชอบ แต่เราก็ยงัรับหน้าท่ีท าอยู่ ทั้ งท่ีไม่อยู่ในส่วนงานของเรา และการเลือกปฎิบัติของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

 
5.2 อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ตามทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factors Theory) ของ 
Frederick Herzberg ซ่ึ งประกอบด้วย  ปั จจัย ท่ี เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน  ห รือปัจจัยจูงใจ 
(Motivators) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง และเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความพอใจใน
การท างาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหน้า ส่วนปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พีง
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พอใจในการท างาน หรือปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกตวับุคคล ถา้ไม่มีให ้หรือมีให้ แต่
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในองค์กรก็จะท าให้พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบด้วย ปัจจยั 8 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับัญชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านต าแหน่งหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั ด้านความ
มัน่คงปลอดภยัในการท างาน และดา้นวธีิปกครองบงัคบับญัชา ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 
 พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชุติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค็ เซ็นเตอร์ จ  ากดั พบวา่ ระดบัปัจจยั
จูงใจในการท างานของพนกังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการ
ส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ธนาคารกสิกรไทยเครือข่ายการบริการและ
การขาย 1 และ 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคารกสิกรไทย 
เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 ต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นของปัจจยัจูงใจ พบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายมีความพึง
พอใจในระดับมากต่อด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และด้านความ
รับผดิชอบ ตามล าดบั และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และ
ด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ ซ่ึงผลการศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานแต่ละด้านสอดคล้องและ
ขดัแยง้กบัผลการศึกษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจดา้น
ความส าเร็จในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชุติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจใน
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การท างานของพนกังาน บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ  ากดั พบวา่ ระดบัปัจจยัจูงใจ ดา้นการ
ไดรั้บการยกยอ่งอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจดา้นความรับผดิชอบ อยู่
ในระดบัมาก 
 ดา้นความกา้วหนา้ พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของชุติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงาน 
บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ  ากดั พบว่า ระดบัปัจจยัจูงใจ ดา้นความก้าวหน้าอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 ส่วนความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจ
มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยั
จูงใจอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นของปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายมีความพึง
พอใจในระดบัมากต่อดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน และ
ดา้นนโยบายและการบริหาร ตามล าดบั และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางต่อดา้นวิธีปกครอง
บงัคบับญัชา ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงาน ดา้นเงินเดือน และดา้นสภาพการท างาน ตามล าดบั ซ่ึงผลการศึกษาปัจจยัจูงใจในการ
ท างานแต่ละดา้นสอดคลอ้งและขดัแยง้กบัผลการศึกษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 ดา้นเงินเดือน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจใน
การท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นเงินเดือน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
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ของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ธนาคารกสิกรไทยเครือข่ายการบริการและการขาย 1 
และ 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายการ
บริการและการขาย 1 และ 2 ต่อดา้นเงินเดือน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน พบว่า 
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุไรรัตน์ บุตรสา (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจใน
ด้านความสัมพัน ธ์กับ เพื่ อน  ร่วมงาน และด้านความสัมพัน ธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก 

 ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณ ี(2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ธนาคารกสิกรไทยเครือข่าย
การบริการและการขาย 1 และ 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคาร
กสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 ต่อดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
 ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบว่า พนกังานมีแรงจูงใจใน
การท างานต่อปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารอยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นสภาพการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ธนาคารกสิกรไทยเครือข่ายการบริการ
และการขาย 1 และ 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคารกสิกรไทย 
เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 ต่อดา้นสภาพการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั พบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ธนาคารกสิกรไทยเครือข่าย
การบริการและการขาย 1 และ 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานในธนาคาร
กสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 ต่อดา้นความเป็นอยูส่่วนตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการ
ส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุไรรัตน์ บุตรสา (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจ
ในการท างานของพนักงาน บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีแรงจูงใจในด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน ร่วมงาน และด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชุติมนฑน์ 
ยอดมงคล (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั พบวา่ ระดบัปัจจยัจูงใจ ดา้นความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ธนาคารกสิกรไทย
เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการท างานใน
ธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 ต่อดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชาอยู่ใน
ระดบัมาก 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั มีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 1. พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยั
จูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อด้านความก้าวหน้าอยู่ในล าดบัสุดทา้ย 
แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานยงัไม่ไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน อีกทั้งบริษทัก็
ไม่ค่อยให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
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ตลอดจนการประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง มีหลกัเกณฑ์ท่ีไม่ค่อยชดัเจนและไม่ค่อยยติุธรรม จึง
ท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ไม่ค่อยมีโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
 2. พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยั
ค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อดา้นสภาพการท างานอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย 
แสดงให้เห็นว่า พนกังานยงัไม่พึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน ซ่ึงมีกล่ินเหม็นอบั มีฝุ่ นละออง และเสียง
รบกวน อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ไม่ค่อยเพียงพอ ท าให้กระบวนการ
ท างานต่างๆ ไม่ค่อยเอ้ืออ านวยใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัปริญญาโทข้ึน
ไป มีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก และพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนทุกระดบั มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัย่อยด้านความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบติังานสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า พนกังานกลุ่มน้ีพึงพอใจต่อความส าเร็จในการท างานโดยเฉพาะ
การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังาน แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานกลุ่มดงักล่าวรู้สึกพึงพอใจท่ี
ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะตวัมาปฏิบติังานจนเกิดผลส าเร็จ 

 4. พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่งระดบัหัวหน้า
กลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท างานในเร่ืองท างานอยูใ่นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีความมัน่คงสูงท่ีสุด แสดงให้เห็น
ว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มีความ
เช่ือมัน่ในความมัน่คง ความมีช่ือเสียง และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร จึงท าให้รู้สึกถึงความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน 

 5. พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในเร่ืองมีความรักและภาคภูมิใจในงานท่ีปฎิบติัอยูสู่งท่ีสุด 
แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง มีความรักในงานท่ีปฏิบติัอยู ่และรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานดา้นน้ี  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  1. จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้าอยู่ในล าดบัสุดทา้ย โดยเฉพาะในเร่ืองของการไดรั้บ
โอกาสการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การสนบัสนุน เขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การประเมินพนกังานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง ดงันั้นทางองค์กรควร
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สนบัสนุนให้พนกังานไดศึ้กษาในระดับท่ีสูงข้ึน หรือเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และควรมีการปรับต าแหน่งให้กบัพนกังานดว้ย
ความยุติธรรม มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และเหตุผลในการปรับต าแหน่งงานให้ชัดเจน โดยค านึงถึง 
องคก์รเป็นหลกั เพื่อเป็นการจูงใจในการท างานของพนกังาน เช่น ให้หวัหนา้งานประเมินผลงานบ่อย
ข้ึนจาก 1 คร้ังต่อปีเป็นประเมินผลทุกๆ 4 เดือน หรือ 2 คร้ังต่อปี แลว้น าผลการประเมินมารวมกนัใน
ตอนส้ินปี จะท าให้การประเมินผลตรงความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่พนกังาน
ทุกคน 

 2. จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีท าการส ารวจมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างานอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย โดยเฉพาะในเร่ืองของสถานท่ี
ท างาน ซ่ึงมีกล่ินเหม็นอบั มีฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน ความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล (PPE) และกระบวนการท างานต่างๆ ไม่ค่อยเอ้ืออ านวยให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นทางองคก์รควรจดัสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานให้สะอาดปราศจากฝุ่ น ละออง หรือเสียง
รบกวน ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานไม่มีสมาธิในการท างาน นอกจากน้ีควรจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล (PPE) ให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่พนักงาน และควรก าหนดขั้นตอนการ
ท างานใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 3. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
และระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีต าแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก และพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนทุกระดบั 
มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจัยย่อยด้านความส าเร็จในการท างานในเร่ืองการได้ใช้
ความสามารถเฉพาะตวัในการปฏิบติังานสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่พนกังานมีความพึงพอใจมากอยู่
แลว้แต่จะกระตุน้เสริมให้พนกังานพึงพอใจมากยิง่ข้ึนไปอีก ทางองคก์รจึงควรเปิดโอกาสให้พนกังาน
ไดใ้ช้ความสามารถของตนเองในการปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระ เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จในการท างาน เช่น เพิ่มให้พนกังานจดัตั้งกลุ่มยอ่ยในการพฒันาปรับปรุงการผลิต
งานแลว้น าเสนอต่อหวัหนา้งานและผูจ้ดัการถึงผลก่อนและหลงัของการปรับปรุง เพื่อให้พนกังานได้
มีส่วนร่วมในความส าเร็จมากข้ึน นอกจากน้ีควรจดักิจกรรมฝึกอบรมการจดัการความรู้ในองค ์(KM) 
เพื่อใหพ้นกังานไดใ้ช้ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหผ้ลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ และการไดต้ดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเอง 

 4. จากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ต าแหน่งระดบัหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ดัการแผนก มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัย่อยดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัในการท างานในเร่ืองท างานอยู่ในองค์กรท่ีมีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความ
มัน่คงสูงท่ีสุด ซ่ึงพนักงานรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัในการท างานกบัองค์กร แต่เพื่อให้พนักงานเกิด
ความเช่ือมัน่ และมัน่คงยิง่ข้ึน ทางองคก์รควรระบุความชดัเจนในกรณีท่ีงานผลิตลดลงทางบริษทัจะ 
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ท าอยา่งไร หรือทางบริษทัมีมาตรการอะไรบา้งในการสร้างความเช่ือมัน่ และมัน่คงให้แก่พนกังานใน
การท างาน เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและสร้างความมัน่ใจให้กบัพนกังาน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการท างานมากยิง่ข้ึน 

 5. จากผลการศึกษาพบว่า พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต าแหน่งระดบัเจา้หน้าท่ี/ช่าง มี
ความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในเร่ืองมีความรักและภาคภูมิใจใน
งานท่ีปฎิบติัอยูสู่งท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพนกังานมีความพึงพอใจมากอยูแ่ลว้แต่จะกระตุน้เสริมให้
พนักงานพึงพอใจมากยิ่งข้ึนไปอีก ทางองค์กรจึงควรเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนกังานรักในงาน และ
ภูมิใจในงานท่ีปฏิบติัไม่วา่งานนั้นจะมีเกียรติหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นงานท่ีใชค้วามรู้ความสามารถของตน 
อีกทั้งทางองคก์รควรมีการประเมินความถนดัในงานท่ีพนกังานรับผดิชอบอยู ่และจดัสรรให ้
พนกังานท างานในแผนกท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดเ้รียนมา เช่น มีการด าเนินการส ารวจความ
ตอ้งการของพนกังาน หรือมีการก าหนดคุณสมบติัของงานในแต่ละแผนกอยา่งชดัเจนวา่ มีการศึกษา
ในระดบัใด จบสาขาวิชาใด เป็นตน้ แล้วรวบรวมคุณสมบติัของพนักงานแต่ละกลุ่มเพื่อท่ีจะน าไป
เทียบกับงานท่ีตรงกับความถนัดของพนักงาน เพื่อจัดสรรวางแผนโยกย้ายให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานมีความรักในงานมากยิง่ข้ึน และท างานดว้ยความภาคภูมิใจ 
 


