บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั
ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วาย บริ ษ ัท ไทยรวมสิ น พัฒ นาอุ ต สาหกรรม จ ากัด ซึ่ ง
ผลการวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
ต่อไป
การดาเนิ นการวิจยั ใช้วิธีการศึกษาเชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่เป็ นกลุ่ม
ตัว อย่ า ง จ านวน 308 คน ซึ่ งการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ครั้ งนี้ จะใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และการวิ เคราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Enter ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% สาหรับในบทนี้ จะได้ดาเนิ นการสรุ ปผลการศึกษา
อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ตามขั้นตอนดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่ นวาย
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงและเพศชายในจานวนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 50.32 และ 49.68 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 29
– 32 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.21 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 60.72 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 43.18 มีอายุงานน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 69.48 มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/
ช่ าง คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.92 สังกัดฝ่ าย วิศวกรรม 1 คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.78 และมี รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.12
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่ น
วาย บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จากผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด สามารถสรุ ปผลได้ดงั ตารางที่ 81
ตารางที่ 5.1 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม
ความพึงพอใจในการ
ปัจจัยโดยรวม
ปัจจัยย่ อย
ทางาน
ค่ าเฉลีย่ แปลผล
(ค่ าเฉลีย่ )
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จในการ 3.68
มาก
การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน
ทางาน
(3.75)
2. ด้านการได้รับการ
3.39 ปานกลาง การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน และการได้รับความ
ยอมรับนับถือ
ไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่สาคัญ ๆ เสมอ
(3.49)
3. ด้านลักษณะงานที่
3.58
มาก
มีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยู่
ปฏิบตั ิ
(3.73)
4. ด้านความรับผิดชอบ
3.52
มาก
การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด
(3.64)
5. ด้านความก้าวหน้า
3.06 ปานกลาง บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
(3.29)
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ
3.45 ปานกลาง
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่
มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม
ความพึงพอใจในการ
ทางาน
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน

2. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ใน
หน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการ
บริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน

6. ด้านความเป็ นอยู่
ส่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

ปัจจัยโดยรวม
ค่ าเฉลีย่ แปลผล

ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

3.17 ปานกลาง สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกันชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม
(3.48)
3.39 ปานกลาง
มีความไว้วางใจเชื่อใจและกล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา
(3.61)

3.57

มาก

มีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปัจจุบนั
(3.60)
3.52
มาก การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานมีความชัดเจน
และสามารถปฏิบตั ิงานได้
(3.59)
3.06 ปานกลาง มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุกเฉิ น เช่น การป้ องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น
(3.32)
3.40 ปานกลาง สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการทางาน กับชีวติ ส่วนตัว
ได้อย่างเหมาะสม
(3.51)
3.72
มาก ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง
(3.78)
3.45 ปานกลาง ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา
(3.56)
3.43 ปานกลาง
3.44 ปานกลาง
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จากตารางที่ 5.1 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.44) เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัย
จูงใจ และปั จจัยค้ าจุน พบว่า
ปัจจัยจูงใจ
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.45) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุด
ในด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.68) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย
= 3.58) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ด้าน
ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 3.06) ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน ปรากฏผลดังนี้
ด้านความสาเร็ จในการทางาน พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ ทาการสารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.68) โดยมี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ในเรื่ อ งการได้ใ ช้ค วามสามารถเฉพาะตัว ในการ
ปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.75)
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.39) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน
และการได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่สาคัญ ๆ เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.49)
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.58)
โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยู่ (ค่าเฉลี่ย = 3.73)
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ ทาการสารวจมี ความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.52)
โดยมี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ในเรื่ อ งการมี ส่ วนร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ัติ ง านให้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.64)
ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.06) โดยมี
ความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องบริ ษทั ให้การสนับสนุ น เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้และประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.29)
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ปัจจัยคา้ จุน
จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.43) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุด
ในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.72) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่งหน้าที่ใน
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.45) ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.39) ด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย = 3.17)
และด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.06) ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
ปรากฏผลดังนี้
ด้านเงินเดือน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.17) โดยมีความ
พึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ) ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกันชีวติ
ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ มื จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.48)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.51) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีความไว้วางใจเชื่อใจและกล้าที่จะปรึ กษา
ผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.61)
ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.57) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีความพึงพอใจในตาแหน่งงานปั จจุบนั (ค่าเฉลี่ย
= 3.60)
ด้านนโยบายและการบริ หาร พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.52) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ง
งานมีความชัดเจน และสามารถปฏิบตั ิงานได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.59)
ด้านสภาพการทางาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ ทาการสารวจมีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย =
3.06) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิ น เช่ น การ
ป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้ การตอบสนองสภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.32)
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ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =
3.40) โดยมี ค วามพึ งพอใจสู ง ที่ สุ ดในเรื่ อ งสามารถสร้ างความสมดุ ล ระหว่างการท างาน กับ ชี วิ ต
ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย = 3.51)
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการ
สารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.72) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง
มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย = 3.78)
ด้านวิธี ป กครองบังคับ บัญ ชา พบว่า พนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวายที่ ท าการส ารวจมี
ความพึ งพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.45) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ องให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.56)
นอกจากนี้ยงั พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปัจจัยด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานสู งกว่าทุกปั จจัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อ
พิจารณาปั จจัยรายย่อย พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายมีความพึงพอใจในการทางานในเรื่ องของ
การทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่ น
วาย บริ ษั ท ไทยรวมสิ นพัฒ นาอุต สาหกรรม จากัด จาแนกตามระดับ การศึ กษา ตาแหน่ งงาน และ
รายได้ ต่อเดือน
จากผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษ ทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุ ตสาหกรรม จากัด จาแนกตามระดับ การศึ กษา ตาแหน่ งงาน และ
รายได้ต่อเดือน สรุ ปผลได้ดงั ตารางที่ 5.2-5.3
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ตารางที่ 5.2 แสดงความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการทางาน

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว

ตา่ กว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

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

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

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

3.09
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
2.95
(ปานกลาง)
3.34
(ปานกลาง)

3.25
(ปานกลาง)
3.61
(มาก)
3.62
(มาก)
3.64
(มาก)
3.18
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)
3.78
(มาก)
3.65
(มาก)
3.49
(ปานกลาง)
3.16
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) แสดงความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูง
ใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการทางาน

7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

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

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.81
(มาก)
3.58
(มาก)
3.52
(มาก)
3.52
(มาก)

สู งกว่ าปริญญาตรี
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.86
(มาก)
3.69
(มาก)
3.54
(มาก)
3.59
(มาก)

จากตารางที่ 5.2 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มี
ความพึ งพอใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอี ยดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในแต่ละระดับการศึกษาที่มีความพึง
พอใจสู งที่สุด 3 อันดับแรกพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.37) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.53)
และด้านความรับ ผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.46) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุ น พบว่า พนักงานมี ความพึ ง
พอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.33) โดยมี ความพึ ง
พอใจสู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ง
หน้าที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.51) และด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.42) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ งพอใจในการ
ทางานต่ อปั จจัยจู งใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.51) โดยมี ความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.69) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.62)
และด้านความรับ ผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.59) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุ น พบว่า พนักงานมี ความพึ ง
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พอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.52) โดยมี ความพึ งพอใจ
สู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) รองลงมาได้แก่ ด้านนโยบายและ
การบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.64) และด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่ อปั จจัยจู งใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.64) โดยมี ความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.90) รองลงมาได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ ย
= 3.74) และด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย = 3.68) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) โดยมีความพึง
พอใจสู ง สุ ด ในด้า นความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.86) รองลงมาได้แ ก่ ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) และด้านวิธี
ปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายทุกระดับการศึกษามี ความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานสู งที่สุด และมีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานสู งที่สุดเช่นกัน
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัย
จูงใจ และปั จจัยค้ าจุน จาแนกตามระดับการศึกษา แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 79
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ตารางที่ 5.3 แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จใน
การทางาน
2. ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ

3. ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ

5. ด้านความก้าวหน้า

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

ต่ากว่ าปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

สู งกว่ าปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

การได้ใช้ความสามารถ
การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหา การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหา
เฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน
ในงานของตนเองให้สาเร็ จ
ในงานของตนเองให้สาเร็ จ
(3.71)
(3.78)
(4.00)
การได้รับการยอมรับจากเพื่อน การได้รับความไว้วางใจจาก การได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่ วมงาน และการได้รับความ ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมาย
ร่ วมงาน
ไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาใน
งานที่สาคัญ ๆ เสมอ
การมอบหมายงานที่สาคัญ ๆ
เสมอ
(3.33)
(3.65)
(3.94)
มีความรักและภาคภูมิใจในงาน
มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ ม
มีโอกาสแสดงความสามารถ
ที่ปฎิบตั ิอยู่
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
เต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน
(3.82)
(3.68)
(3.78)
การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด
เป้ าหมายที่กาหนด
เป้ าหมายที่กาหนด
(3.55)
(3.72)
(3.89)
บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับ บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับ บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับ
การฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ การฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพือ่ การฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และ
เพิ่มพูนความรู้และ
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์
(3.08)
(3.47)
(3.67)
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน

2. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน

3. ด้านตาแหน่งหน้าที่
ในหน่วยงาน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

ต่ากว่ าปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

สู งกว่ าปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น นโยบายการจ่ายโบนัส มีความ
จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล
เหมาะสม
เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยง
เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์)
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ
การประกันชีวติ ค่าตอบแทน
การประกันชีวติ ค่าตอบแทน
การเกษียณอายุ เงินกูย้ มื จาก
การเกษียณอายุ เงินกูย้ มื จาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม
สหกรณ์ มีความเหมาะสม
(3.42)
(3.56)
(3.44)
มีความไว้วางใจเชื่อใจและกล้า ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดี ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน
ที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา/มี
ในการทางาน และแสดง
และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้
ความไว้วางใจเชื่อใจและกล้าที่
พฤติกรรมที่เหมาะสม
ท่านทางานได้สาเร็ จ /มีความ
จะปรึ กษาเพื่อนร่ วมงาน/
ไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา /เพื่อน
ร่ วมงาน/ผูใ้ ต้-บังคับบัญชา
เคารพในความคิดและ
ความรู้สึกต่อกัน /เพื่อน
ร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มี
การทางานเป็ นทีม และให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(3.52)
(3.69)
(3.89)
มีความพึงพอใจในตาแหน่งงาน มีความพึงพอใจสู งที่สุดในเรื่ อง
ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิใน
ปัจจุบนั
ได้รับความสาคัญในตาแหน่ง ปัจจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มีเกียรติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และได้รับการยอมรับ
(3.59)
(3.63)
(3.72)
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

4. ด้านนโยบายและ
การบริ หาร

5. ด้านสภาพการ
ทางาน

6. ด้านความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว

7. ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในการทางาน

ต่ากว่ าปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
การกาหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในตาแหน่งงานมี
ความชัดเจน และสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้

(3.53)
มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น
การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี
รั่วไหล เป็ นต้น
(3.29)
ผลตอบแทนจากการทางานกับ
บริ ษทั ช่วยให้ชีวติ ความเป็ นอยู่
ดีข้ ึน
(3.36)
ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง
มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความ
มัน่ คง
(3.68)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
การกาหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในตาแหน่งงานมี
ความชัดเจน และสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้

สู งกว่ าปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
การกาหนดนโยบายและชี้แจง
ให้ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การ
จัดการสารสนเทศ /บริ ษทั
มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทาย
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
การบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
/การกาหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในตาแหน่งงานมี
ความชัดเจน และสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ /บริ ษทั มี
กฎระเบียบข้อบังคับในการ
ทางานที่เหมาะสม
(3.68)
(3.50)
มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุ กเฉิน เช่น ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น
การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี การตอบสนองสภาวะสารเคมี
รั่วไหล เป็ นต้น
รั่วไหล เป็ นต้น
(3.36)
(3.28)
สามารถสร้างความสมดุล
สามารถสร้างความสมดุล
ระหว่างการทางาน กับชีวติ
ระหว่างการทางาน กับชีวติ
ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
(3.65)
(3.83)
ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง
มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความ
มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความ
มัน่ คง
มัน่ คง
(3.89)
(3.89)
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

8. ด้านวิธีปกครอง
บังคับบัญชา

ระดับการศึกษา
ต่ากว่ าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สู งกว่ าปริญญาตรี
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการ ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการ ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา
(3.43)
(3.68)
(3.83)

จากตารางที่ 5.3 พบว่า ปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของปั จจัยจูงใจ และปั จจัย
ค้ าจุน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความสาเร็ จในการทางานในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงานสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในเรื่ องทางานอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คงสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความสาเร็ จในการทางานในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงานสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.00
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ตารางที่ 5.4 แสดงความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการทางาน
เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการทางาน

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

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

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

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

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

3.83
(มาก)
3.68
(มาก)
3.77
(มาก)
3.74
(มาก)
3.39
(ปานกลาง)
3.68
(มาก)

3.01
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)

3.31
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)

3.15
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)

3.39
(ปานกลาง)
3.78
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)

3.79
(มาก)
3.77
(มาก)
3.08
(ปานกลาง)

3.48
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.03
(ปานกลาง)

3.81
(มาก)
3.71
(มาก)
3.23
(ปานกลาง)
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ตารางที่ 5.4(ต่อ) แสดงความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูง
ใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการทางาน
เจ้าหน้าที่/ช่าง
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการ
ทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

3.30
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.30
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.29
(ปานกลาง)

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม ผูช้ ่วยหัวหน้า
แผนก
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
3.58
(มาก)
4.02
(มาก)
3.38
(ปานกลาง)
3.55
(มาก)
3.54
(มาก)

3.28
(ปานกลาง)
3.33
(ปานกลาง)
3.22
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)

ผูจ้ ดั การแผนก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.54
(มาก)
3.96
(มาก)
3.77
(มาก)
3.65
(มาก)
3.67
(มาก)

จากตารางที่ 5.4 พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง
และผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายที่ มี ต าแหน่ งระดับหั วหน้ ากลุ่ ม และผูจ้ ัดการแผนก มี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในแต่ละตาแหน่ง
งานที่มีความพึงพอใจสู งที่สุด 3 อันดับแรกพบว่า
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่ /ช่ าง มี ความพึ งพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.30) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.46)
และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.28) โดยมี ความพึงพอใจ
สู งสุ ดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.57) รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญชาผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา และเพื่ อนร่ วมงาน และด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.39) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.53) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดใน ด้านความสาเร็ จ
ในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.78) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย = 3.61) และด้าน
ความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.53) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.55) โดยมี ความพึงพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 4.02) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.79) และด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย = 3.77) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.35) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.61) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.54)
และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.30) โดยมี ความพึงพอใจ
สู ง สุ ด ในด้า นนโยบายและการบริ ห าร (ค่ า เฉลี่ ย = 3.57) รองลงมาได้แ ก่ ด้า นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.48) และด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.33) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มี ความพึ งพอใจในการ
ท างานต่ อปั จจัยจู งใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย = 3.68) โดยมี ความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.77)
และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65) โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดใน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.96) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ใ น
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.81) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.78) ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายทุกอาชี พมีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานสู งที่สุด และพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายเกือบทุกอาชีพมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานสู งที่สุด ยกเว้น
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หารสู งที่สุด
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปัจจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน จาแนกตามตาแหน่งงาน แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 81
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ตารางที่ 5.5 แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จใน
การทางาน

ผูจ้ ดั การแผนก
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

การได้ใช้ความสามารถ การได้ใช้ความสามารถ การได้ใช้ความรู ้ในการ การตัดสิ นใจหรื อแก้ไข
เฉพาะตัวในการ
เฉพาะตัวในการ ปฏิบตั ิงานและการได้ใช้ ปั ญหาในงานของตนเอง
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
ความสามารถเฉพาะตัว
ให้สาเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.63)
(ค่าเฉลี่ย 3.94)
(ค่าเฉลี่ย 3.83)
(ค่าเฉลี่ย3.95)
2. ด้านการได้รับการ
มีโอกาสแสดง
มีโอกาสใช้ความ คิด มีโอกาสใช้ความ คิด
มีโอกาสแสดง
ยอมรับนับถือ
ความสามารถเต็ม ที่ใน ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ ความสามารถเต็ม ที่ใน
การปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
กาปฏิบตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.35)
(ค่าเฉลี่ย 3.53)
(ค่าเฉลี่ย 3.44)
(ค่าเฉลี่ย 3.79)
3. ด้านลักษณะงานที่ มีความรักและภาคภูมิใจ มีความรักและภาคภูมิใจ มีโอกาสแสดง
มีโอกาสใช้ความ คิด
ปฏิบตั ิ
ในงานที่ปฎิบตั ิอยู่
ในงานที่ปฎิบตั ิอยู่ ความสามารถเต็มที่ใน ริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
การปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ย 3.71)
(ค่าเฉลี่ย 3.97)
(ค่าเฉลี่ย 3.67)
(ค่าเฉลี่ย 3.85)
4. ด้านความรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบในการ
รับผิดชอบในการ
รับผิดชอบในการ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป กาหนดแผนงานและ ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนด ตามเป้ าหมายที่กาหนด แนวทางการปฏิบตั ิงาน ตามเป้ าหมายที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย 3.48)
(ค่าเฉลี่ย 3.75)
(ค่าเฉลี่ย 3.50)
(ค่าเฉลี่ย 3.93)
5. ด้านความก้าวหน้า บริ ษทั ให้การสนับสนุน บริ ษทั ให้การสนับสนุน บริ ษทั ให้การสนับสนุน บริ ษทั ให้การสนับสนุน
เข้ารับการฝึ กอบรม เข้ารับการฝึ กอบรม เข้ารับการฝึ กอบรม เข้ารับการฝึ กอบรม
สัมมนา ดูงานเพื่อ
สัมมนา ดูงานเพื่อ
สัมมนา ดูงานเพื่อ
สัมมนา ดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้และ
เพิ่มพูนความรู ้และ
เพิ่มพูนความรู ้และ
เพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์
(ค่าเฉลี่ย 2.90)
(ค่าเฉลี่ย 3.50)
(ค่าเฉลี่ย 3.17)
(ค่าเฉลี่ย 3.89)
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน

สวัสดิการต่าง ๆ ที่
ได้รับ เช่น จานวนวัน
ลา ค่ารักษาพยาบาล
เงินสะสมกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้า
กะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์)
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกัน
ชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื
จากสหกรณ์ มีความ
เหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 3.38)
2. ด้านความสัมพันธ์ มีความไว้วางใจ เชื่อใจ
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และกล้าที่จะปรึ กษา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน/
เพื่อนร่ วมงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(ค่าเฉลี่ย 3.53)
3. ด้านตาแหน่งหน้าที่
มีความพึงพอใจใน
ในหน่วยงาน
ตาแหน่งงานปั จจุบนั

(ค่าเฉลี่ย 3.47)

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )

ผูจ้ ดั การแผนก
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

สวัสดิการต่าง ๆ ที่
สวัสดิการต่าง ๆ ที่
สวัสดิการต่าง ๆ ที่
ได้รับ เช่น จานวนวัน ได้รับ เช่น จานวนวัน ได้รับ เช่น จานวนวัน
ลา ค่ารักษาพยาบาล ลา ค่ารักษาพยาบาล ลา ค่ารักษาพยาบาล
เงินสะสมกองทุน
เงินสะสมกองทุน
เงินสะสมกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้า สารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้า สารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้า
กะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) กะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) กะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์)
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง– ค่าช่วยเหลืองานแต่ง– ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–
งานศพ การประกัน งานศพ การประกัน งานศพ การประกัน
ชีวติ ค่าตอบแทนการ ชีวติ ค่าตอบแทนการ ชีวติ ค่าตอบแทนการ
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื
เกษียณอายุ เงินกูย้ มื
จากสหกรณ์ มีความ จากสหกรณ์ มีความ จากสหกรณ์ มีความ
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 3.36)
(ค่าเฉลี่ย = 3.39)
(ค่าเฉลี่ย = 3.60)
ผูบ้ งั คับบัญชาให้การ ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่ อ มีความไว้วางใจเชื่อใจ
สนับสนุน และให้ความ ความถึงเป้ าหมาย และ และกล้าที่จะปรึ กษา
ช่วยเหลือเพื่อให้ท่าน ทิศทางในการทางานเพื่อ ผูบ้ งั คับบัญชา
ทางานได้สาเร็ จ
บรรลุเป้ าหมาย
(ค่าเฉลี่ย 3.72)
(ค่าเฉลี่ย 3.44)
(ค่าเฉลี่ย 3.86)
มีความพึงพอใจใน
มีความพึงพอใจใน ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิใน
ตาแหน่งงานปั จจุบนั ตาแหน่งงานปั จจุบนั ปั จจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มี
เกียรติ และได้รับการ
ยอมรับ
(ค่าเฉลี่ย 3.91)
(ค่าเฉลี่ย 3.61)
(ค่าเฉลี่ย 3.89)
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) แสดงปัจจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

ตาแหน่ งงาน
เจ้าหน้าที่/ช่าง
หัวหน้ากลุ่ม
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
ผูจ้ ดั การแผนก
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
4. ด้านนโยบายและการ การกาหนดหน้าที่ ความ การกาหนดหน้าที่ ความ บริ ษทั มีกฎระเบียบ การกาหนดนโยบายและ
บริ หาร
รับผิดชอบในตาแหน่ง รับผิดชอบในตาแหน่ง ข้อบังคับในการทางานที่ ชี้แจงให้ทราบอย่าง
งานมีความชัดเจน และ งานมีความชัดเจน และ
เหมาะสม
ทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ สามารถปฏิบตั ิงานได้
สารสนเทศ
(ค่าเฉลี่ย 3.45)
(ค่าเฉลี่ย 3.91)
(ค่าเฉลี่ย 3.67)
(ค่าเฉลี่ย 3.77)
5. ด้านสภาพการทางาน มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะ
ตอบสนองสภาวะ
ตอบสนองสภาวะ
ตอบสนองสภาวะ
ฉุกเฉิ น เช่น การป้ องกัน ฉุกเฉิ น เช่น การป้ องกัน ฉุกเฉิ น เช่น การป้ องกัน ฉุกเฉิ น เช่น การป้ องกัน
การเกิดเพลิงใหม้ การ การเกิดเพลิงใหม้ การ การเกิดเพลิงใหม้ การ การเกิดเพลิงใหม้ การ
ตอบสนองสภาวะ
ตอบสนองสภาวะ
ตอบสนองสภาวะ
ตอบสนองสภาวะ
สารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น สารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น สารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น สารเคมีรั่วไหล เป็ นต้น
(ค่าเฉลี่ย 3.27)
(ค่าเฉลี่ย 3.53)
(ค่าเฉลี่ย 3.22)
(ค่าเฉลี่ย 3.35)
6. ด้านความเป็ นอยู่
สามารถสร้างความ ผลตอบแทนจากการ สามารถสร้างความ สามารถสร้างความ
ส่วนตัว
สมดุลระหว่างการ ทางานกับบริ ษทั ช่วยให้ สมดุลระหว่างการ
สมดุลระหว่างการ
ทางาน กับชีวติ ส่วนตัว ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน ทางาน กับชีวติ ส่วนตัว ทางาน กับชีวติ ส่วนตัว
ได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม /
ได้อย่างเหมาะสม
ผลตอบแทนจากการ
ทางานกับบริ ษทั ช่วยให้
ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 3.37)
(ค่าเฉลี่ย 3.69)
(ค่าเฉลี่ย 3.33)
(ค่าเฉลี่ย 3.76)
7. ด้านความมัน่ คง
ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มี ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มี ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มี ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มี
ปลอดภัยในการทางาน ชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ ชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ ชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ ชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่
ดีและมีความมัน่ คง ดีและมีความมัน่ คง ดีและมีความมัน่ คง ดีและมีความมัน่ คง
(ค่าเฉลี่ย 3.64)
(ค่าเฉลี่ย 4.06)
(ค่าเฉลี่ย = 3.39)
(ค่าเฉลี่ย 4.00)
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

8. ด้านวิธีปกครองบังคับ
บัญชา

เจ้าหน้าที่/ช่าง
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
ให้ความเชื่อถือ
ไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา

(ค่าเฉลี่ย = 3.44)

ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุ่ม
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
ผูจ้ ดั การแผนก
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
(ค่ าเฉลีย่ )
การสัง่ งาน มอบหมาย ผูบ้ งั คับบัญชารับฟัง ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจ
งานมีความชัดเจน และ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิงานของ
ยุติธรรม /ให้ความ
/ให้ความเชื่อถือ
ผูบ้ งั คับบัญชา
เชื่อถือ ไว้วางใจในการ ไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิงานของ
ปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชา
(ค่าเฉลี่ย 3.44)
(ค่าเฉลี่ย 3.28)
(ค่าเฉลี่ย 3.87)

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของปั จจัยจูงใจ และปั จจัย
ค้ าจุน โดยจาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยย่อยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในเรื่ องมีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยูส่ ู งที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม มีความพึงพอใจในการทางาน
ต่อปั จจัยย่อยด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คงสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความสาเร็ จในการทางานในเรื่ องการได้ใช้ความรู้ในการปฏิบตั ิงาน และการ
ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงานสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มี ตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในเรื่ องทางานอยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คงสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
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ตารางที่ 5.6 แสดงความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีต่อปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจในการทางาน

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

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

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

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

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

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

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

3.08
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
3.47
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)
3.00
(ปานกลาง)

3.28
(ปานกลาง)
3.67
(มาก)
3.69
(มาก)
3.62
(มาก)
3.12
(ปานกลาง)

3.36
(ปานกลาง)
3.68
(มาก)
3.82
(มาก)
3.54
(มาก)
3.27
(ปานกลาง)
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) แสดงความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูง
ใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจในการทางาน

6. ด้านความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
8. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยค้ าจุน
ค่ าเฉลีย่ รวม

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

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

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

จากตารางที่ 5.6 พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วายที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนพนักงานกลุ่มเจน
เนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อน 15,001-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในแต่ละ
รายได้ต่อเดือนที่มีความพึงพอใจสู งที่สุด 3 อันดับแรกพบว่า
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34) โดยมีความพึงพอใจ
สู งที่สุดในด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.59) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(ค่ า เฉลี่ ย = 3.49) และด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.42) ตามล าดับ ส่ วนปั จ จัย ค้ า จุ น พบว่า
พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.34)
โดยมีความพึ งพอใจสู งที่สุดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการท างาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.62) รองลงมา
ได้แก่ ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.47) และด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย =
3.45) ตามลาดับ
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.59) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.79) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย = 3.70)
และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.66) ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุด
ในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.86) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ใน
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.69) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.67) ตามลาดับ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63) โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.88) รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย = 3.70) และด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย = 3.60) ตามลาดับ ส่ วน
ปั จจัยค้ าจุ น พบว่า พนักงานมี ความพึงพอใจในการท างานต่อปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.60) โดยมี ค วามพึ งพอใจสู งที่ สุ ด ในด้า นความมั่น คงปลอดภัย ในการท างาน
(ค่ าเฉลี่ ย = 3.93) รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่ ง หน้าที่ ในหน่ วยงาน (ค่ าเฉลี่ ย = 3.82) และด้านวิธี
ปกครองบังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยงั พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายทุกรายได้ต่อเดือนมีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานสู งที่สุด และพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายทุกรายได้
ต่อเดื อนมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานสู งที่สุด
เช่นกัน
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานต่อ
ปัจจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 83
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ตารางที่ 5.7 แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจในการ
ทางาน

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็ จใน
การทางาน

2. ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ

ต่ากว่ าหรือเท่ ากับ 15,000
บาท
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

มีความรักและภาคภูมิใจใน
งานที่ปฎิบตั ิอยู่
(ค่าเฉลี่ย = 3.74)

4. ด้านความรับผิดชอบ

5. ด้านความก้าวหน้า

ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

การได้ใช้ความรู้ในการ
การตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหา
ปฏิบตั ิงาน /การได้ใช้
ในงานของตนเองให้สาเร็ จ
ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.65)
(ค่าเฉลี่ย = 3.91)
การได้รับการยอมรับจาก
การได้รับความไว้วางใจจาก
เพื่อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมาย
งานที่สาคัญ ๆ เสมอ
(ค่าเฉลี่ย = 3.37)

3. ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ

รายได้ต่อเดือน
15,001-25,000 บาท

การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด
(ค่าเฉลี่ย = 3.53)
บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้า
รับการฝึ กอบรม สัมมนา ดู
งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
(ค่าเฉลี่ย = 3.03)

สู งกว่ า15,001-25,000
บาท
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
การได้ใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน

(ค่าเฉลี่ย = 3.95)
การได้รับความไว้วางใจ
จากผูบ้ งั คับบัญชาในการ
มอบหมายงานที่สาคัญ ๆ
เสมอ
(ค่าเฉลี่ย = 3.69)
(ค่าเฉลี่ย = 3.75)
มีโอกาสแสดง
มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ ม
ความสามารถเต็มที่ในการ
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.78)
(ค่าเฉลี่ย = 3.95)
การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบใน
ในการปฏิบตั ิงานให้
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
เป้ าหมายที่กาหนด
กาหนด
(ค่าเฉลี่ย = 3.81)
(ค่าเฉลี่ย = 3.80)
บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับ บริ ษทั ให้การสนับสนุน
การฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อ
เข้ารับการฝึ กอบรม
เพิ่มพูนความรู้และ
สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
ความรู้และประสบการณ์
(ค่าเฉลี่ย = 3.64)
(ค่าเฉลี่ย = 3.65)
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ) แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน
ความพึงพอใจใน
การทางาน

ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือน

รายได้ต่อเดือน
15,001-25,000 บาท
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

ต่ากว่ าหรือเท่ ากับ 15,000 บาท
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น
จานวนวันลา ค่ารักษาพยาบาล
เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ ค่าเข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์)
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ
การประกันชีวติ ค่าตอบแทน
การเกษียณอายุ เงินกูย้ มื จาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม

สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น
จานวนวันลา ค่า
รักษาพยาบาล เงินสะสม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้า
กะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ
การประกันชีวติ ค่าตอบแทน
การเกษียณอายุ เงินกูย้ มื จาก
สหกรณ์ มีความเหมาะสม

สู งกว่ า15,001-25,000 บาท
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )

สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ
เช่น จานวนวันลา ค่า
รักษาพยาบาล เงินสะสม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่า
เข้ากะ (เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์) ค่า
ช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ
การประกันชีวติ
ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ
เงินกูย้ มื จากสหกรณ์ มี
ความเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 3.45)
(ค่าเฉลี่ย = 3.49)
(ค่าเฉลี่ย = 3.65)
2. ด้าน
มีความไว้วางใจเชื่อใจและกล้า
มีความไว้วางใจเชื่อใจและ มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และ
ความสัมพันธ์
ที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา
กล้าที่จะปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา
กล้าที่จะปรึ กษาเพื่อน
ระหว่าง
/ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่าง ร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชา
ที่ดีในการทางาน และแสดง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
พฤติกรรมที่เหมาะสม
และเพื่อนร่ วมงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.53)
(ค่าเฉลี่ย = 3.76)
(ค่าเฉลี่ย = 3.80)
3. ด้านตาแหน่ง
มีความพึงพอใจในตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิใน
ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิใน
หน้าที่ในหน่วยงาน
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มี
ปัจจุบนั เป็ นตาแหน่งที่มี
เกียรติ และได้รับการยอมรับ
เกียรติ และได้รับการ
ยอมรับ
(ค่าเฉลี่ย = 3.57)
(ค่าเฉลี่ย = 3.72)
(ค่าเฉลี่ย = 3.95)
4. ด้านนโยบายและ
การกาหนดหน้าที่ ความ
การกาหนดหน้าที่ ความ
บริ ษทั มีกฎระเบียบ
การบริ หาร
รับผิดชอบในตาแหน่งงานมี
รับผิดชอบในตาแหน่งงานมี
ข้อบังคับในการทางานที่
ความชัดเจน และสามารถ
ความชัดเจน และสามารถ
เหมาะสม
ปฏิบตั ิงานได้
ปฏิบตั ิงานได้
(ค่าเฉลี่ย = 3.55)
(ค่าเฉลี่ย = 3.65)
(ค่าเฉลี่ย = 3.70)
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ) แสดงปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนในการทางาน โดยรวม จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน

ความพึงพอใจใน
การทางาน

5. ด้านสภาพการ
ทางาน

6. ด้านความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว

7. ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยในการ
ทางาน
8. ด้านวิธีปกครอง
บังคับบัญชา

ต่ากว่ าหรือเท่ ากับ 15,000
บาท
ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น
การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี
รั่วไหล เป็ นต้น
(ค่าเฉลี่ย = 3.32)
สามารถสร้างความสมดุล
ระหว่างการทางานกับชีวติ
ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 3.42)
ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มี
ชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและ
มีความมัน่ คง
(ค่าเฉลี่ย = 3.68)
ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจใน
การปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา

(ค่าเฉลี่ย = 3.45)

รายได้ต่อเดือน
15,001-25,000 บาท

สู งกว่ า15,001-25,000 บาท

ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน เช่น
การป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
การตอบสนองสภาวะสารเคมี
รั่วไหล เป็ นต้น

ปัจจัยย่ อย
(ค่ าเฉลีย่ )
มีการเตรี ยมพร้อมเพื่อ
ตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน
เช่น การป้ องกันการเกิด
เพลิงไหม้ การตอบสนอง
สภาวะสารเคมีรั่วไหล เป็ น
ต้น
(ค่าเฉลี่ย = 3.27)
(ค่าเฉลี่ย = 3.55)
สามารถสร้างความสมดุล
สามารถสร้างความสมดุล
ระหว่างการทางาน กับชีวติ
ระหว่างการทางาน กับชีวติ
ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 3.61)
(ค่าเฉลี่ย = 3.70)
ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง
ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มี
มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความ
ชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดี
มัน่ คง
และมีความมัน่ คง
(ค่าเฉลี่ย = 3.91)
(ค่าเฉลี่ย = 4.00)
ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการ
ผูบ้ งั คับบัญชารับฟัง
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ /ให้
ความเชื่อถือ ไว้วางใจใน
การปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา /มีความ
ยุติธรรมในการพิจารณา
ผลงาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.71)
(ค่าเฉลี่ย = 3.75)

จากตารางที่ 5.7 พบว่า ปั จจัยย่อยที่สาคัญสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกของปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ า
จุน โดยจาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า
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พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีความพึง
พอใจในการท างานต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยด้านความส าเร็ จ ในการท างานในเรื่ อ งการได้ใ ช้ค วามสามารถ
เฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงานสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความสาเร็ จในการทางานในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงานสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91และมีความพึงพอใจต่อปั จจัยย่อยด้านความมัน่ คงปลอดภัยใน
การทางานในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คงสู งที่สุดเช่นกัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีรายได้ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คงสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และ
รายได้ ต่ อ เดื อ นที่ส ามารถทานายความพึ งพอใจในการทางานของพนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ นวาย
บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระที่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุ ตสาหกรรม จากัด อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร โดยมีความสาคัญตามลาดับคือ ตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง (X3_1)
(-0.513) และตาแหน่ งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก (-0.191) โดยปั จจัยดังกล่าว สามารถร่ วมกันทานาย
ความแปรปรวนต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวม
สิ นพัฒนาอุ ตสาหกรรม จากัด ได้ร้อยละ 15.20 ที่เหลื ออีกร้ อยละ 84.80 เกิ ดจากอิ ทธิ พลของปั จจัย
อื่น ๆ
ดัง นั้น ตัวแปรต าแหน่ ง ระดับ เจ้าหน้าที่ /ช่ าง (X3_1) และต าแหน่ งระดับ ผูช้ ่ วยหั วหน้ า
แผนก จึงเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด แต่มีความสัมพันธ์ ในทิ ศทางตรงกันข้าม หรื อมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบ
ส่ วนตัวแปรเพศ (X1) ระดับการศึกษา (X2) ตาแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม (X3_2) และรายได้
ต่อเดือน (X4) ไม่สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
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ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวาย บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า พนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วาย บริ ษั ท ไทยรวมสิ นพั ฒ นา
อุตสาหกรรม จากัด จานวน 35 คน มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทางาน ซึ่ ง
ผูศ้ ึกษายังได้แยกข้อเสนอแนะตามปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน ดังนี้
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องมี
เครื่ องจักรเพิ่มขึ้นแต่พนักงานช่างมีนอ้ ย และต้องรับผิดชอบงานส่ วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องเพิ่มการจัด
อบรม ให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อนามาต่อยอดและพัฒนางานปั จจุบนั ที่ทาอยูใ่ ห้ดีข้ ึน เพิ่มการจัด
ฝึ กอบรมทักษะการทางานของช่ าง และการทดสอบทักษะการทางาน ให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาฝี มื อ
ตามสาขาแต่ล ะแผนก เพิ่ ม แหล่ งความรู ้ ให้ม ากขึ้ น เช่ น Internet ห้องสมุ ด เพราะจะได้ค้นคว้าหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์เครื่ องมือใหม่ๆ มาปรับใช้ในการทางานและแก้ไขปั ญหางาน
และพัฒนาให้ดีข้ ึน และ เพิ่มหน่วยงานส่ วนกลางในการประเมินผลการทางาน
ด้านเงินเดือน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องเพิ่มสวัสดิ การ
เกี่ยวกับเบี้ยขยันระดับรายเดือนที่เป็ นหัวหน้างานหรื ออื่นๆ เนื่องจากสวัสดิการตัวนี้จะทาให้ พนักงาน
เกิ ด แรงจู ง ใจและรู ้ สึ ก ดี ข้ ึ น ซึ่ งปั จ จุ บ ัน ไม่ มี เลย เพิ่ ม เงิ น เดื อ นอี ก เล็ ก น้ อ ย เพื่ อ ให้ พ อกับ รายจ่ า ย
ประจาวัน และพอที่จะผ่อนอะไรได้ เงินเดือนน้อย ไม่ให้ตามที่ตกลงกันไว้ตอนสัมภาษณ์งานครั้งแรก
คื อผ่านทดลองงานไม่ มี การปรั บ บอกว่าจะปรั บ ให้ตอนปี ใหม่ ตามที่ ข อ แต่ให้ แค่ 300 บาท (น้อย
เกินไป) รู ้สึกไม่มีกาลังใจในการทางานต่อไป เพิ่มสวัสดิการให้เหมือน TUF จานวน เวลาทางาน ควร
ให้มีการเข้าร่ วมโครงการหยุดเสาร์ เว้นเสาร์ เหมือนๆกัน เรื่ องสวัสดิ การ การลาพักร้อน ไม่ควรหักวัน
พักร้ อนของพนักงาน ถ้าโรงงานมีเหตุจาเป็ นที่จะต้องหยุด ซึ่ งการหักวันพักร้ อน เท่ากับเป็ นการตัด
สิ ทธิ ประโยชน์ในเรื่ องของสวัสดิการพนักงาน และปริ มาณงานมากขึ้นแต่เงิ นได้รับเท่าเดิ ม และไม่
ค่อยเห็ นความสาคัญของพนักงานหวังแต่จะให้เกิ ดประโยชน์กบั บริ ษทั ให้มากที่สุด จนลื มไปว่าคน
ช่วยทาให้บริ ษทั ก้าวหน้าก็สาคัญเช่นกัน ลักษณะเช่นนี้ ทาให้พนักงานหมดกาลังใจในการทางานและ
มีแนวโน้มจะลาออกเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนร่ วมงานด้วยกัน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน พบว่า พนักงาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชาดูแลและใจใส่ พนักงานใน
ส่ วนงานของตนให้มากกว่านี้วา่ พนักงานของตนต้องการอะไรและพูดคุยปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
ภายในแผนก ต้องการให้เพื่อนร่ วมงาน มีความเข้าใจ ช่างที่อยูใ่ น Line ผลิต เป็ นช่างที่แก้ไขงานเฉพาะ
หน้าซึ่ งงานก็มากอยูแ่ ล้ววอนให้ทาง PD มีความเห็นใจ และ ไม่ควรสั่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางแผนก
ช่าง และต้องการให้แผนกที่ร่วมงานมีความยิม้ แย้มแจ่มใสเวลาติดต่อประสานงาน
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ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
เรื่ องในการทางานผูใ้ ต้บงั คับบัญชายังไม่เคารพ ยังไม่ให้เกียรติ และทาตัวไม่เหมาะสมไม่ใช่แค่ผชู ้ ่วย
ผูจ้ ดั การแผนก แต่กบั ผูจ้ ดั การแผนกก็ทากริ ยาไม่เหมาะสม
ด้านนโยบายและการบริ หาร พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ อง
กฎระเบียบบางข้อ เช่ นห้ามนามือถื อเข้ามาในโรงงาน ควรยกเลิ ก เมื่ อเวลามีเรื่ องฉุ กเฉิ นไม่สามารถ
ติ ด ต่ อ ได้ห รื อติ ด ต่ อ ล าบากมาก ต้อ งการให้ โรงงานแบ่ ง หน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลแต่ ล ะ
ตาแหน่ งให้ ชัดเจนเกี่ ย วกับ ขอบเขตการท างาน เนื่ องจากมี ค าสั่ งงานที่ ใม่ ใช่ ข อบเขตของงานตาม
ตาแหน่ งอยู่บ่อยครั้ ง และกรณี ที่ มีคนลาออก งานฝาก หรื อการลดคนเพื่ อใช้เครื่ องจัก รมาแทน แต่
กลายเป็ นว่าทุกวันนี้ งานตกอยู่ที่คนๆนั้น และโครงการให้หยุดทางานวันเสาร์ เว้น เสาร์ ให้โดยที่ ไม่
ต้องทางานล่วงเวลาแล้วนาชัว่ โมงการทางานหักถัวเฉลี่ย
ด้านสภาพการทางาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องพื้นที่ใน
การท างานมี จากัด ท าให้รู้สึ ก คับ แคบจนเกิ น ไป รู ้ สึ ก อึ ดอัด งานที่ รับ ผิดชอบค่อนข้างเยอะ ท าให้
บางครั้งทางานได้ไมเต็มที่ การระบายอากาศเครื่ อง SEAM มี อากาศร้ อนมาก แผนกซ่ อมบ ารุ ง 3 มี
พื้ น ที่ แ คบ ท าให้ ป ระกอบงานยาก เมื่ อ มี แ สดงแดดจัด และยามฝนตก ท าให้ ป ระกอบงานไม่ ไ ด้
สถานที่ทางานสภาพอากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนควั
ุ่ น ทาให้สิ่งแวดล้อมในการทางานไม่ดี สภาพการ
ทางานที่แตกต่างกันของแต่ละแผนกเช่ น ห้องเขี ยนแบบ และห้องทางานของแผนกวิศวกรรมมี แอร์
เกือบทุกห้อง แต่หอ้ งปล่อยสิ นค้าของแผนกสิ นค้าที่อยูต่ ิดกันไม่มีแอร์
ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ อง
หัวหน้างานไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีความยุติธรรม ตัดสิ นลูกน้อง
ด้วยอารมณ์ไม่มีเหตุผล และใช้แต่ความคิดของตนเอง งานที่ปฎิบตั ิอยูย่ งั ไม่ชดั เจนให้หน่วยงานไหน
รั บ ผิ ด ชอบ แต่ เราก็ ย งั รั บ หน้ า ที่ ท าอยู่ ทั้ง ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นส่ ว นงานของเรา และการเลื อ กปฎิ บ ัติ ข อง
ผูบ้ งั คับบัญชา
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒ นาอุตสาหกรรม จากัด ตามทฤษฎี สองปั จจัย (Two Factors Theory) ของ
Frederick Herzberg ซึ่ งประกอบด้ ว ย ปั จจัย ที่ เป็ นตั ว กระตุ ้ น ในการท างาน หรื อปั จจัย จู ง ใจ
(Motivators) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความพอใจใน
การท างาน และเป็ นแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลในองค์ ก รปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ส่ วนปั จจัยที่ช่วยลดความไม่พี ง
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พอใจในการทางาน หรื อปั จจัยค้ าจุน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล ถ้าไม่มีให้ หรื อมีให้ แต่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุ คลากรในองค์กรก็จะทาให้พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายเกิ ด
ความไม่พึ งพอใจในการท างาน ปั จจัยเหล่ านี้ ประกอบด้วย ปั จจัย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดื อน ด้า น
ความสั ม พันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญชา ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา และเพื่ อนร่ วมงาน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ใน
หน่ วยงาน ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความเป็ นอยู่ส่ วนตัว ด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยในการทางาน และด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ซึ่งผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของชุ ติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด พบว่า ระดับปัจจัย
จูงใจในการทางานของพนักงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการ
สารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของริ นนา เตชะโสภณมณี (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ธนาคารกสิ กรไทยเครื อข่ายการบริ การและ
การขาย 1 และ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจในการท างานในธนาคารกสิ ก รไทย
เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1 และ 2 ต่อปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปั จจัยจูงใจ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายมีความพึง
พอใจในระดับ มากต่ อ ด้า นความส าเร็ จ ในการท างาน ด้านลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ และด้านความ
รับผิดชอบ ตามลาดับ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และ
ด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ ซึ่ งผลการศึ ก ษาปั จจัย จูงใจในการท างานแต่ ล ะด้านสอดคล้องและ
ขัดแย้งกับผลการศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้านความสาเร็ จในการทางาน พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ ทาการสารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ ชัย (2553) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจด้าน
ความสาเร็ จในการทางานอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชุ ติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจใน
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การทางานของพนักงาน บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจ ด้านการ
ได้รับการยกย่องอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ ชัย (2553) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจด้านลักษณะของ
งานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ ทาการสารวจมี ความพึ ง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ ชัย (2553) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบ อยู่
ในระดับมาก
ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของชุ ติม นฑน์ ยอดมงคล (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็ นเตอร์ จากัด พบว่า ระดับปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ส่ วนความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจ
มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ ชัย (2553) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัย
จูงใจอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายมีความพึง
พอใจในระดับมากต่อด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน ด้านตาแหน่ งหน้าที่ในหน่ วยงาน และ
ด้านนโยบายและการบริ หาร ตามลาดับ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อด้านวิธีปกครอง
บังคับบัญชา ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน ด้านเงินเดือน และด้านสภาพการทางาน ตามลาดับ ซึ่ งผลการศึกษาปั จจัยจูงใจในการ
ทางานแต่ละด้านสอดคล้องและขัดแย้งกับผลการศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้านเงินเดื อน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจใน
การทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านเงินเดือน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของริ นนา เตชะโสภณมณี (2556) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ธนาคารกสิ กรไทยเครื อข่ายการบริ การและการขาย 1
และ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานในธนาคารกสิ กรไทย เครื อข่ายการ
บริ การและการขาย 1 และ 2 ต่อด้านเงินเดือน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความสัม พันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญชา ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน พบว่า
พนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายที่ ท าการส ารวจมี ค วามพึ งพอใจในการท างานต่ อปั จจัย ค้ าจุ น ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุไรรั ตน์ บุตรสา (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของ
พนักงาน บริ ษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจใน
ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ก ั บ เพื่ อ น ร่ วมงาน และด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อยูใ่ นระดับมาก
ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ธนาคารกสิ กรไทยเครื อข่าย
การบริ การและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานในธนาคาร
กสิ กรไทย เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1 และ 2 ต่อด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ด้านนโยบายและการบริ หาร พบว่า พนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายที่ ท าการส ารวจมี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวาสนา พัฒนานันท์ ชัย (2553) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจใน
การทางานต่อปั จจัยด้านนโยบายและการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก
ด้านสภาพการทางาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ ทาการสารวจมีความพึง
พอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจใน
การทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ธนาคารกสิ กรไทยเครื อข่ายการบริ การ
และการขาย 1 และ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานในธนาคารกสิ กรไทย
เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1 และ 2 ต่อด้านสภาพการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึง
พอใจในการท างานต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น ด้านความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ธนาคารกสิ กรไทยเครื อข่าย
การบริ การและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานในธนาคาร
กสิ กรไทย เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1 และ 2 ต่อด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน พบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการ
สารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุไรรัตน์ บุตรสา (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยจูงใจ
ในการท างานของพนั ก งาน บริ ษ ัท แกล็ ก โซสมิ ท ไคล์ น (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมี แรงจูงใจในด้านความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อน ร่ วมงาน และด้านความสั ม พันธ์ ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา อยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชุ ติมนฑน์
ยอดมงคล (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค
เซ็นเตอร์ จากัด พบว่า ระดับปัจจัยจูงใจ ด้านความมัน่ คงในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านวิธี ป กครองบังคับ บัญ ชา พบว่า พนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวายที่ ท าการส ารวจมี
ความพึ งพอใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของรินนา เตชะโสภณมณี (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ธนาคารกสิ กรไทย
เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1 และ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานใน
ธนาคารกสิ กรไทย เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1 และ 2 ต่อด้านวิธีปกครองบังคับบัญชาอยู่ใน
ระดับมาก
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัย
จูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อด้านความก้าวหน้าอยู่ในลาดับสุ ดท้าย
แสดงให้เห็นว่า พนักงานยังไม่ได้รับโอกาสการสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ก็
ไม่ค่ อยให้ การสนับ สนุ น เข้ารั บ การฝึ กอบรม สั มมนา ดู งานเพื่ อเพิ่ ม พูน ความรู ้ และประสบการณ์
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ตลอดจนการประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนและไม่ค่อยยุติธรรม จึง
ทาให้พนักงานรู ้สึกว่าไม่ค่อยมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
2. พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัย
ค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อด้านสภาพการทางานอยูใ่ นลาดับสุ ดท้าย
แสดงให้เห็ นว่า พนักงานยังไม่พึงพอใจต่อสถานที่ทางาน ซึ่ งมีกลิ่ นเหม็นอับ มีฝนละออง
ุ่
และเสี ยง
รบกวน อี ก ทั้งยังมี อุป กรณ์ ป้ องกันอัน ตรายส่ วนบุ คคล (PPE) ไม่ค่ อยเพี ยงพอ ท าให้ก ระบวนการ
ทางานต่างๆ ไม่ค่อยเอื้ออานวยให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโทขึ้น
ไป มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนทุกระดับ มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความสาเร็ จในการทางานในเรื่ องการได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงานสู งที่สุด แสดงให้เห็ นว่า พนักงานกลุ่มนี้ พึงพอใจต่อความสาเร็ จในการทางานโดยเฉพาะ
การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงาน แสดงให้เห็นว่า พนักงานกลุ่มดังกล่าวรู ้สึกพึงพอใจที่
ได้ใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะตัวมาปฏิบตั ิงานจนเกิดผลสาเร็ จ
4. พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ตาแหน่ งระดับหัวหน้า
กลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการ
ทางานในเรื่ องทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยง มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คงสู งที่สุด แสดงให้เห็น
ว่า พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี ตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มีความ
เชื่ อมัน่ ในความมัน่ คง ความมี ชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ ที่ ดีขององค์กร จึ งท าให้รู้สึ กถึ งความมัน่ คง
ปลอดภัยในการทางาน
5. พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปั จจัยย่อยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในเรื่ องมีความรักและภาคภูมิใจในงานที่ปฎิบตั ิอยูส่ ู งที่สุด
แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง มีความรักในงานที่ปฏิบตั ิอยู่ และรู ้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้ทางานด้านนี้
5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าอยู่ในลาดับสุ ดท้าย โดยเฉพาะในเรื่ องของการได้รับ
โอกาสการสนับสนุ นให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสนับสนุน เข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ การประเมินพนักงานเพื่อเลื่ อนตาแหน่ ง ดังนั้นทางองค์กรควร
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สนับสนุ นให้พนักงานได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรื อเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารับการฝึ กอบรม
สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ และควรมีการปรับตาแหน่ งให้กบั พนักงานด้วย
ความยุติธรรม มี การกาหนดหลักเกณฑ์และเหตุผลในการปรับตาแหน่ งงานให้ชัดเจน โดยคานึ งถึ ง
องค์กรเป็ นหลัก เพื่อเป็ นการจูงใจในการทางานของพนักงาน เช่น ให้หวั หน้างานประเมินผลงานบ่อย
ขึ้นจาก 1 ครั้งต่อปี เป็ นประเมินผลทุกๆ 4 เดือน หรื อ 2 ครั้งต่อปี แล้วนาผลการประเมินมารวมกันใน
ตอนสิ้ นปี จะทาให้การประเมินผลตรงความเป็ นจริ งมากที่สุด เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่พนักงาน
ทุกคน
2. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่ทาการสารวจมีความพึงพอใจ
ในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพการทางานอยูใ่ นลาดับสุ ดท้าย โดยเฉพาะในเรื่ องของสถานที่
ทางาน ซึ่ งมีกลิ่ นเหม็นอับ มีฝุ่นละออง และเสี ยงรบกวน ความเพียงพอของอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุ ค คล (PPE) และกระบวนการท างานต่ างๆ ไม่ ค่ อ ยเอื้ อ อานวยให้ ส ามารถท างานได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นทางองค์กรควรจัดสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้สะอาดปราศจากฝุ่ น ละออง หรื อเสี ยง
รบกวน ซึ่ งจะทาให้พนักงานไม่มีสมาธิ ในการทางาน นอกจากนี้ควรจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วน
บุคคล (PPE) ให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ พนักงาน และควรกาหนดขั้นตอนการ
ทางานให้ชดั เจน เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวายที่ มีการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี
และระดับปริ ญญาโทขึ้นไป มีตาแหน่งระดับผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนทุกระดับ
มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานต่ อ ปั จ จัย ย่ อ ยด้ า นความส าเร็ จ ในการท างานในเรื่ อ งการได้ ใ ช้
ความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบตั ิงานสู งที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าพนักงานมีความพึงพอใจมากอยู่
แล้วแต่จะกระตุน้ เสริ มให้พนักงานพึงพอใจมากยิง่ ขึ้นไปอีก ทางองค์กรจึงควรเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
ได้ใช้ความสามารถของตนเองในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างอิสระ เพื่อให้เกิดความรู ้ สึกถึ งการเป็ นส่ วน
หนึ่งของความสาเร็ จในการทางาน เช่น เพิม่ ให้พนักงานจัดตั้งกลุ่มย่อยในการพัฒนาปรับปรุ งการผลิต
งานแล้วนาเสนอต่อหัวหน้างานและผูจ้ ดั การถึงผลก่อนและหลังของการปรับปรุ ง เพื่อให้พนักงานได้
มีส่วนร่ วมในความสาเร็ จมากขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมฝึ กอบรมการจัดการความรู ้ในองค์ (KM)
เพื่อให้พนักงานได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผลสาเร็ จของงานเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ และการได้ตดั สิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเอง
4. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
ตาแหน่ งระดับหัวหน้ากลุ่ม และผูจ้ ดั การแผนก มีความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยย่อยด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยในการท างานในเรื่ องท างานอยู่ในองค์กรที่ มี ชื่อเสี ยง มี ภาพลักษณ์ ที่ดีและมีความ
มัน่ คงสู งที่สุด ซึ่ งพนักงานรู ้ สึกมัน่ คงและปลอดภัยในการทางานกับองค์กร แต่เพื่อให้พนักงานเกิ ด
ความเชื่อมัน่ และมัน่ คงยิง่ ขึ้น ทางองค์กรควรระบุความชัดเจนในกรณี ที่งานผลิตลดลงทางบริ ษทั จะ
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ทาอย่างไร หรื อทางบริ ษทั มีมาตรการอะไรบ้างในการสร้างความเชื่อมัน่ และมัน่ คงให้แก่พนักงานใน
การทางาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความมัน่ ใจให้กบั พนักงาน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางานมากยิง่ ขึ้น
5. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่มีตาแหน่ งระดับเจ้าหน้าที่/ช่ าง มี
ความพึงพอใจในการทางานต่อปั จจัยย่อยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ในเรื่ องมีความรักและภาคภูมิใจใน
งานที่ปฎิ บตั ิอยูส่ ู งที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าพนักงานมีความพึงพอใจมากอยูแ่ ล้วแต่จะกระตุน้ เสริ มให้
พนักงานพึงพอใจมากยิ่งขึ้ นไปอี ก ทางองค์กรจึงควรเสริ มสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักในงาน และ
ภูมิใจในงานที่ปฏิบตั ิไม่วา่ งานนั้นจะมีเกียรติหรื อไม่ก็ตาม แต่เป็ นงานที่ใช้ความรู ้ความสามารถของตน
อีกทั้งทางองค์กรควรมีการประเมินความถนัดในงานที่พนักงานรับผิดชอบอยู่ และจัดสรรให้
พนักงานทางานในแผนกที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถที่ได้เรี ยนมา เช่น มีการดาเนินการสารวจความ
ต้องการของพนักงาน หรื อมีการกาหนดคุณสมบัติของงานในแต่ละแผนกอย่างชัดเจนว่า มีการศึกษา
ในระดับใด จบสาขาวิชาใด เป็ นต้น แล้วรวบรวมคุ ณสมบัติของพนักงานแต่ละกลุ่ มเพื่อที่ จะนาไป
เที ย บกับ งานที่ ต รงกับ ความถนั ด ของพนั ก งาน เพื่ อ จัด สรรวางแผนโยกย้า ยให้ ต รงกับ ความรู้
ความสามารถ ซึ่ งจะทาให้พนักงานมีความรักในงานมากยิง่ ขึ้น และทางานด้วยความภาคภูมิใจ
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