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  หน้า 
ตารางท่ี 4.40 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 74 

ตารางท่ี 4.41 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 77 

ตารางท่ี 4.42 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 79 

ตารางท่ี 4.43 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ  าแนก
ตามต าแหน่งงาน 81 

ตารางท่ี 4.44 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผิดชอบ จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 83 

ตารางท่ี 4.45 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหน้า จ  าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 85 

ตารางท่ี 4.46 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน 87 

ตารางท่ี 4.47 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นเงินเดือน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 89 

   

 
 



 

 ฒ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.48 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน 91 

ตารางท่ี 4.49 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ี มี ต่อปัจจัยค ้ าจุนในการท างาน ด้านต าแหน่งหน้าท่ี ใน
หน่วยงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 95 

ตารางท่ี 4.50 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 97 

ตารางท่ี 4.51 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ด้านสภาพการท างาน จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 99 

ตารางท่ี 4.52 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจัยค ้ าจุนในการท างาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 102 

ตารางท่ี 4.53 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 104 

ตารางท่ี 4.54 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 106 

ตารางท่ี 4.55 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน 108 

   

 



 

 ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.56 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 110 

ตารางท่ี 4.57 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 114 

ตารางท่ี 4.58 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 116 

ตารางท่ี 4.59 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ  าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 118 

ตารางท่ี 4.60 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 120 

ตารางท่ี 4.61 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหน้า จ  าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 122 

ตารางท่ี 4.62 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 124 

ตารางท่ี 4.63 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นเงินเดือน จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน 126 

   
   

 



 

 ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.64 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 128 

ตารางท่ี 4.65 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ี มี ต่อปัจจัยค ้ าจุนในการท างาน ด้านต าแหน่งหน้าท่ี ใน
หน่วยงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 131 

ตารางท่ี 4.66 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 133 

ตารางท่ี 4.67 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ด้านสภาพการท างาน จ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 135 

ตารางท่ี 4.68 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจัยค ้ าจุนในการท างาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 137 

ตารางท่ี 4.69 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท างาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 139 

ตารางท่ี 4.70 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายท่ีมีต่อปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน ด้านวิธีปกครองบงัคบับญัชา 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 140 

ตารางท่ี 4.71 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 142 

   

 



 

 ต 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.72 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนก
ตามรายไดต่้อเดือน 144 

ตารางท่ี 4.73 การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือนท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันา
อุตสาหกรรม จ ากดั 149 

ตารางท่ี 4.74 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 150 

ตารางท่ี 5.1 ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม 157 

ตารางท่ี 5.2 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 162 

ตารางท่ี 5.3 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้า
จุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 165 

ตารางท่ี 5.4 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 169 

ตารางท่ี 5.5 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้า
จุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 172 

ตารางท่ี 5.6 แสดงความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมี
ต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน 176 

   



 

 ถ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 5.7 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกของความพึงพอใจในการ

ท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้า
จุนในการท างาน โดยรวม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 179 

 


