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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างาน ปัญหา อุปสรรค
ในการท างาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานของข้าราชการ Generation Y 
สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 จ านวน 239 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยอนามัยในการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04,  
S.D. = .554) และ ( ̅ = 3.72, S.D. = .646) ตามล าดับ เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 2) ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การรับราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานไม่แตกต่างกัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .150 .945 .349 และ .055 ตามล าดับ  
ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 3) ปัจจัยจูงใจและปัจจัย
อนามัยโดยรวม ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่ งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  
4) ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ได้แก่ ปัญหาการสื่อสารและความสัมพันธ์ในองค์การ การบริหาร
และบังคับบัญชา การจัดการทรัพยากรบุคคล สิ่งสนับสนุน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงการดูแลด้านจิตใจ
และความปลอดภัยในการท างาน และ 5) แนวทางการแก้ไข ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น 
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์การ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเน้นการมคีุณภาพชีวิตที่ดี จัดหาสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอและทันสมัย ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ ตลอดจนมีระบบการดูแลด้านจิตใจและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน ข้าราชการ Generation Y  
             กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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บทน า 
 Generation Y หรือ “Gen Y” คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 ปัจจุบันคือ 
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 24 – 41 ปี เป็นช่วงอายุที่อยู่ในวัยแรงงาน และเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด 
ของประเทศไทยในปัจจุบัน จึงมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงก าหนดทิศทาง
และส่งต่อเจตนารมณ์ไปยังรุ่นอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก คนกลุ่มนี้ เติบโตมาในยุคที่มีความก้าวหน้า 
ในเทคโนโลยี คุ้นเคยกับการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน และได้รับการดูแลจากคนรุ่นพ่อแม่เป็นอย่างดี 
ลักษณะนิสัยที่ส าคัญ คือ กล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบอยู่ในกรอบหรือเงื่อนไข รับรู้ข่าวสาร
จากหลากหลายช่องทาง มีอิสระทางความคิด กล้าพูดและกล้าถามโดยไม่กลัวการวิพากษ์วิจารณ์  
มีความเป็นสากลสูง ตลอดจนมีความสามารถในด้านไอที การติดต่อสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์  
ท าอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และชอบท างานเป็นทีม แตมี่ความอดทนต่ า (อภิชา อินสุวรรณ, 
ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์, ฐิติพร ฐิติจ าเริญพรม, และปนัดดา เดชวงศ์ญา, 2561, หน้า 28)  
 ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการ ปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือน 
ในส่วนราชการต่าง ๆ ในประเทศไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ให้บริการแก่ประชาชน (ส านักงาน ก.พ., 2551) ปัจจุบันระบบราชการไทยยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่ 
หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นระบบสายบังคับบัญชา การยึดระเบียบและกรอบความคิดในการปฏิบัติราชการ
เป็นหลัก ท าให้ขาดความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะ Generation Y (พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ เพ่ิมสุวรรณ, 2553) อีกท้ัง การท างาน 
กับคนในช่วงวัยอื่น ที่มีทัศนคติ ความเชื่อ และวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ก็อาจเป็นอุปสรรคในการ
ท างาน ท าให้รู้สึกขาดขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดความรู้สึกอยากโอนย้าย หรือลาออกได ้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่มีข้าราชการ
อยู่ในกลุ่ม Generation Y เป็นส่วนใหญ่ การจะผลักดันให้คนกลุ่มนี้ขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย
หรือความส าเร็จ และท างานอยู่กับองค์การด้วยความรักและเต็มใจได้นั้น แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการ และกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น เป็นแรงผลักดันในการพัฒนา การเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเกิด
ความรัก ความผูกพัน และความภักดีต่อองค์การ ซึ่งก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างมากกับองค์การ (ชนิดา 
ยอดดี, 2543, หน้า 70)  
 ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมีความสนใจศึกษาส ารวจ
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ Generation Y ในสังกัดกรมฯ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงาน 
ในการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
(survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาข้อสรุปจากการวิจัย 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   

ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 จ านวน 590 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564) 
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง

แรงงาน ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 65) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน .05  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 239 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์การรับราชการ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ตามแนวคิดของ Federick Herzberg (อ้างถึงใน  

ยงยุทธ เกษรสาคร, 2546, หน้า 133-137) มีจ านวนทั้งหมด 14 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยจูงใจ จ านวน 5 ข้อ และปัจจัยอนามัย จ านวน 9 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน  
5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 62-63) 
ตั้งแต่ 1 คะแนน หมายถึง ไม่มีแรงจูงใจอย่างยิ่ง ไปจนถึง 5 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจอย่างยิ่ง โดย
ก าหนดให้แต่ละระดับมีช่วงห่างคะแนนเท่ากัน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการท างานของข้าราชการ Generation Y มีจ านวนทั้งหมด 
24 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) (อ้างถึงใน 
เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 62-63) ตั้งแต่ 1 คะแนน = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คะแนน = ไม่เห็น
ด้วย 3 คะแนน = ไม่แน่ใจ 4 คะแนน= เห็นด้วย และ 5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  โดย
ก าหนดให้แต่ละระดับมีช่วงห่างคะแนนเท่ากัน 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ในการท างานของข้าราชการ Generation Y สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เป็นค าถามปลายเปิด (open-ended questions) มีจ านวนทั้งหมด 2 ข้อ 

วิธีการสร้างและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามในการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน และการท างานของข้าราชการ Generation Y เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
โครงสร้างด้านเนื้อหา โดยมีการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ด้าน คือ ด้านความเที่ยงตรง 
(validity) และด้านความน่าเชื่อถือ (reliability) ดังนี้ 

1. การหาความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณา และตรวจสอบเนื้อหา โครงสร้าง และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมถึง
ปรับปรุงภาษาท่ีใช้ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม 
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2. การหาความน่าเชื่อถือ (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับข้าราชการ 
Generation Y ในสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
(Hair, Anderson, Tatham, & Black, p. 118, อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 120) 
เท่ากับ .910 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยได้ 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการ Generation Y กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ในเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 239 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
หรือ judgmental sampling) 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นบทความ ต ารา 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร ข้อมูลจากเว็บไซต์ และข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลจากแบบสอบถาม  

ที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด และลงรหัส (coding) ในแต่ละค าถามของแบบสอบถาม 
2. ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วย
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย ค่า t-test 
(independent sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) 

3. ตรวจสอบความถูกต้องและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ Generation Y สังกัดกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จ านวน 239 คน เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัย
อนามัย การท างานของข้าราชการ Generation Y ผลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการท างาน 
ผลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามัยต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y และปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการท างาน สรุปตามล าดับได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 166 คน (ร้อยละ 
69.46) และเป็นเพศชายจ านวน 73 คน (ร้อยละ 30.54) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 35 ปี จ านวน 
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109 คน (ร้อยละ 45.61) ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 160 คน (ร้อยละ 66.95) 
และมีประสบการณ์การรับราชการ 1-5 ปี เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 134 คน (ร้อยละ 56.07) 

2. ปัจจัยจูงใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D. = .554) จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าปัจจัยจูงใจในการท างานทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงล าดับได้ดังนี้ (1) ด้าน
ค ว า ม ส า เ ร็ จ 
ในการท างาน ( ̅ = 4.42, S.D. = .622) (2) ด้านความรับผิดชอบในการท างาน ( ̅ = 4.33, S.D. = 
.696) (3) ด้านการยอมรับนับถือ ( ̅ = 3.89, S.D. = .737) (4) ด้านลักษณะของงาน ( ̅ = 3.85, S.D. = 
1.044) และ (5) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ( ̅ = 3.72, S.D. = .895) ตามล าดับ 

3. ปัจจัยอนามัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยอนามัยในการท างานโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.72, S.D. = .646) จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าปัจจัยอนามัยส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านค่าตอบแทนและด้านโอกาสก้าวหน้า 
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง ดังนี้  (1) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  อยู่ ในระดับมาก  
( ̅ = 4.07, S.D. = .898) (2) ด้านสถานภาพ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.92, S.D. = .876) (3) ด้านความ
มั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.90, S.D. = .392) (4) ด้านการนิเทศหรือปกครองบังคับ
บัญชา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.83, S.D. = .929) (5) ด้านสภาพความเป็นอยู่ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.78, S.D. = .827) (6) ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.77, S.D. = .921)  
(7) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.57, S.D. = .971) (8) ด้านโอกาสก้าวหน้า 
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.42, S.D. = 1.009) และ (9) ด้านค่าตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง  
( ̅ = 3.19, S.D. = 1.052) ตามล าดับ 

4. การท างานของข้าราชการ Generation Y พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ท างานของราชการ Generation Y โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86, S.D. = .531) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าการท างานของข้าราชการ Generation Y มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 10 ล าดับแรก คือ (1) การท างานที่มีความเรียบง่ายไม่เป็นทางการ ( ̅ = 4.18, S.D. 
= .729) (2) ความต้องการประสบความส าเร็จในการท างาน ( ̅ = 4.17, S.D. = .843) (3) ความเป็น
อิ ส ร ะ 
ในการท างาน ( ̅ = 4.15, S.D. = .765) (4) การยอมรับและรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากตนเอง  
( ̅ = 4.12, S.D. = .709) (5) ความเชื่อในสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ( ̅ = 4.08, 
S.D. = .738) (6) การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งในและนอกองค์การ ( ̅ = 4.01, S.D. = .786)  
(7) ความสามารถในการปรับตัวต่อการท างาน ( ̅ = 4.01, S.D. = .719) (8) การประเมินทางเลือกต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในการท างานอย่างรอบคอบ ( ̅ = 3.99, S.D. = .710) (9) การให้ความส าคัญกับความสมดุล
ระหว่างการท างานและการใช้ชีวิต ( ̅ = 3.97, S.D. = .859) และ (10) ความยืดหยุ่นในการท างาน 
( ̅ = 3.92, S.D. = .740) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การท างานอย่างมีความสุข  
( ̅ = 3.50, S.D. = .883) 
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5. แรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ Generation Y จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการ Generation Y สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การรับราชการแตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจ  
ในการท างานไม่แตกต่างกัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .150 .945 .349 และ .055 
ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

6. การท างานของข้าราชการ Generation Y จ าแนกตามปัจจัยจูงใจ พบว่าปัจจัยจูงใจ
โดยรวม ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ด้านการยอมรับนับถือ และด้านลักษณะของงาน ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y 
โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .000 .004 .000 และ .023 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส่วนปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ 
ในการท างาน ไม่ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. 
เท่ากับ .097 ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

7. การท างานของข้าราชการ Generation Y จ าแนกตามปัจจัยอนามัย พบว่าปัจจัยอนามัย
โดยรวม ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าปัจจัยอนามัยด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านสถานภาพ 
ด้านการนิเทศหรือการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านสภาพความเป็นอยู่ และด้านความมั่นคง ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation 
Y  
โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .002 .000 .000 .001 .001 .000 .002 และ .040 ตามล าดับ 
ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส่วนปัจจัยอนามัย 
ด้านค่าตอบแทน พบว่าไม่ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 
Sig. เท่ากับ .908 ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของข้าราชการ Generation Y ในสังกัดกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

8.1 การสื่อสารภายในองค์การ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานที่กล้าแสดงความคิดเห็นมักถูกมองว่าก้าวร้าว การสื่อสารภายในองค์การไม่ชัดเจน  
ขาดการอธิบายเหตุผลหรือมีการสื่อสารที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง  

8.2 การบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมีอคติกับผู้ปฏิบัติงาน  
มีการเลือกปฏิบัติ ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ และยึดพวกพ้องตนเองเป็นหลัก บางครั้งได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้ท าให้สิ่งที่ผิดระเบียบและหลักเกณฑ์  

8.3 นโยบายและการบริหาร ได้แก่ แผนการปฏิบัติงานขององค์การไม่มีความชัดเจน  
ไม่มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน การบริหารงานไม่โปร่งใส มีการบริหารจัดการ
ที่ไม่ตรงไปตรงมา การบริหารงานไม่เป็นระบบท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท างานได้อย่าง 



7 
 

เต็มประสิทธิภาพ นโยบายบางอย่างก าหนดมาให้ท าและรายงานเฉพาะปริมาณแต่ไม่เกิดคุณภาพ  
ที่แท้จริง 

8.4 ความเป็นอยู่ส่วนตัว ได้แก่ เวลาพักผ่อนน้อยหรือนอนไม่เป็นเวลา การบริหารเวลา
เป็นไปได้ยากเม่ือมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับงานเกิดข้ึน 

8.5 การมอบหมายงานและจัดสรรบุคลากร ได้แก่ การมอบหมายงานไม่ตรงกับต าแหน่งงาน
หรือมอบหมายงานไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญ การกระจายงานไม่เท่าเทียมกันท าให้ผู้ปฏิบัติงานบางคน
มีภาระงานมากเกิน จ านวนคนท างานน้อยกว่าปริมาณงาน งานบางอย่างมีรายละเอียดมากเกิน 
ความจ าเป็นท าให้เกิดความล่าช้า 

8.6 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมงานขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา มีความยากล าบากในการปรับตัวในการท างาน
ร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่มีความหลากหลาย เพ่ือนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน มักมีความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานที่ท างานมาก่อนหรือมีวัยวุฒิมากกว่ามักจะให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ท างาน ไม่มีการสอนงานหรือแนะน า มีการนินทากลั่นแกล้ง มีค่านิยมองค์การที่ยังยึดติด
กับระบบอาวุโส 

8.7 อิสระในการท างาน ได้แก่ ขาดอิสระในการท างาน การคิดหรือตัดสินใจในการ
ท างานอย่างแท้จริง ต้องท างานภายใต้กรอบของระบบราชการ  

8.8 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือข้อบังคับ 
อยู่บ่อยครั้ง งานราชการมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนท าให้การด าเนินงานบางอย่างล่าช้า ระบบ
การท างานขององค์การเป็นระบบเก่า ต้องเสนองานตามล าดับขั้นการบังคับบัญชาไม่สอดรับ  
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  

8.9 สิ่งสนับสนุนและอุปกรณ์ในการท างาน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอ
หรือไม่พร้อมใช้ เทคโนโลยีที่จะเอ้ือต่อการท างานไม่ทันสมัย สถานที่ในการท างานคับแคบและแออัด 

8.10 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้แก่ เงินเดือนน้อยไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ของค่าครองชีพในปัจจุบัน ไม่ได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เท่าท่ีควร ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับงานที่ท า 

8.11 แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ขาดแรงจูงใจในการท างาน มีภาวะหมดไฟในการท างาน 
8.12 ความปลอดภัยในการท างาน ได้แก่ องค์การให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย 

ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานน้อย ไม่มีมาตรการ แนวปฏิบัติ หรือสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือในการท างาน
เพ่ือความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

9. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ของข้าราชการ Generation Y  
ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

9.1 การสื่อสารภายในองค์การ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น
และควรรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยใจเป็นกลาง  

9.2 การบังคับบัญชา ผู้บั งคับบัญชาหรือหัวหน้างานควรยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับในความหลากหลายหรือความแตกต่างของผู้ปฏิบัติงาน  



8 
 

โดยไม่น าทัศนคติส่วนตัวมาตัดสิน และควรมีความยืดหยุ่นในการบริหารคน ไม่ตึงหรือไม่หย่อนยาน
จนเกินไป 

9.3 นโยบายและการบริหาร หน่วยงานควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในวิเคราะห์ปัญหา  
และพัฒนาแผนปฏิบัติงานขององค์การ และควรมีการถ่ายทอดนโยบายหรือแผนปฏิบัติงานให้ไปสู่  
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

9.4 ความเป็นอยู่ส่วนตัว หน่วยงานควรมีความยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น ค านึงถึง
คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน จัดสรรให้ได้รับวันหยุดพักผ่อนที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย  

9.5 การมอบหมายงานและจัดสรรบุคลากร หน่วยงานควรสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตรงกับงานที่ท า มอบหมายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ท า ตลอดจนจัดให้มีพ่ีเลี้ยง  
ที่คอยให้ค าแนะน าหรือสอนงานด้วยความเป็นมิตร นอกจากนี้ควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  
พร้อมอธิบายที่มาหรือเหตุผลในการท างานนั้น ๆ จะเอ้ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความ
เข้าใจและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

9.6 ความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน หน่วยงานควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในองค์การ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่าง  
เพ่ือนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่ี เพ่ือนร่วมรุ่น หรือรุ่นน้อง ซึ่งจะเอ้ือให้เกิดการปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้น 
เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

9.7 อิสระในการท างาน หน่วยงานควรให้อิสระในการท างานและการตัดสินใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่ควบคุมจนเกินไป แต่มุ่งประเมินผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานควรเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ปฏิบัติงานว่าจะสามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

9.8 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ หน่วยงานควรมีการทบทวนหรือวางแผนเกี่ยวกับระบบ
การท างาน รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติให้มี 
ความทันสมัยหรือทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น และควรลดขั้นตอนหรือพิธีการที่ไม่จ าเป็นลง 
เพ่ือให้การท างานเกิดความรวดเร็ว 

9.9 สิ่งสนับสนุนและอุปกรณ์ในการท างาน หน่วยงานควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
ในการท างานให้เพียงพอและพร้อมใช้ หรือมีระบบแจ้งซ่อมที่ชัดเจนและด าเนินการให้รวดเร็ว  
หรือมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ สิ่งส าคัญคือควรจัดสรรให้มีอุปกรณ์การท างาน  
ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถน ามาปรับปรุงระบบการท างานให้สามารถน ามาใช้ได้จริง มิใช่
เพียงเป็นทางเลือกเท่านั้น โดยเฉพาะระบบการส่งข้อมูลหรือค าร้องออนไลน์นั้น หากสามารถออกแบบ
ได้ตรงกับงานที่ท าจริง จะช่วยลดระยะเวลาในการท างานได้มากและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
อย่างแท้จริง 

9.10 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หน่วยงานควรเพ่ิมเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้สูงขึ้น 
หรือเหมาะสมกับงานที่ท าหรือปรับโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ และส่งเสริม
สวัสดิการให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
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9.11 แรงจูงใจในการท างาน หน่วยงานควรจัดให้มีผู้ เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา  
เพ่ือดูแลผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานตรวจแรงงานที่ต้องรับค าร้องอยู่ เสมอ ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
ความเครียดและความรู้สึกหมดไฟในการท างานได้ง่าย 

9.12 ความปลอดภัยในการท างาน หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของชีวิต
และจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

การอภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ Generation Y : กรณีศึกษากรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยอนามัยในการท างานของข้าราชการ 
Generation Y โดยรวม 
 ผลการวิจัย พบว่าข้าราชการ Generation Y มีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการท างานโดยรวม 
และปัจจัยอนามัยในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D. = .554) และ ( ̅ = 3.72, 
S.D. = .646) ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของมัธนา ชัยศิริ  
(2562) ที่ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค 5 นครราชศรีมา ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจโดยรวม  
และปัจจัยอนามัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของนวินดา กิตติศุภธีรดา (2563) ที่ ศึกษา
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลการทางการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยจูงใจโดยรวม และปัจจัยอนามัยโดยรวม 
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

2. แรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ Generation Y จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2.1 เพศ ผลการวิจัย  พบว่าเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 

ของข้าราชการ Generation Y ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .150  
ซ่ึงมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐิญา บัวรุ่ง (2559) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก ผลการศึกษา พบว่าข้าราชการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของสารศิลป์  บุญยะรัตน์ (2563) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ นิตยา 
นาคมะณี และราเชนทร์ นพณัฐวงศกร (2564) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

2.2 อายุ ผลการวิจัย พบว่าอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ 
Generation Y ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .945 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) ที่ศึกษา เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมก าลังพล
ทหารบก ผลการศึกษา พบว่าข้าราชการที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นปัจจัย
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จูงใจและปัจจัยอนามัยไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของนิตยา นาคมะณี และราเชนทร์ นพณัฐวงศกร 
(2564) ที่พบว่าข้าราชการ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจัย พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการท างานของข้าราชการ Generation Y ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .349 
ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) ที่พบว่าข้าราชการกรมก าลังพล
ทหารบกที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นปัจจัยจูงใจและปัจจัย
อนามัยไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของประเสริฐ อุไร (2559) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษา
พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน และงานวิจัยของ สุกัญญา น้อยผาง, 
กตัญญู แก้วหานาม, และยุทธพล ทวะชาลี (2560) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  

2.4 ประสบการณ์การรับราชการ ผลการวิจัย พบว่าประสบการณ์การรับราชการ 
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ Generation Y ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .055 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ นนทพรหม (2559) ที่พบว่าข้าราชการ 
กรมก าลังพลทหารบก ที่มีอายุราชการแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นปัจจัยจูงใจ  
และปัจจัยอนามัยไม่แตกต่างกัน งานวิจัยของประเสริฐ อุไร (2559) ที่พบว่าอายุงาน ไม่มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และงานวิจัย 
ของสารศิลป์ บุญยะรัตน์ (2563) ที่พบว่าบุคลากรกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ที่มีระยะเวลา
ในการท างานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

3. การท างานของข้าราชการ Generation Y จ าแนกตามปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามัย 
3.1 ปัจจัยจูงใจ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยจูงใจโดยรวม ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ 

Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จ
ในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านลักษณะของงาน 
ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .000 .004 
.000 และ .023 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ ส่วนปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในการท างาน ไม่ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ 
Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .097 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ผลการศึกษาโดยรวมสอดคล้องกับการศึกษาของธนากร เอ่ียมปาน 
(2554) ที่ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักบินกองบิน 6 
ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานของนักบินกองบิน 6 
และเมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้าน พบงานวิจัยที่มีผลการศึกษาใกล้เคียงกัน ได้แก่ งานวิจัยของวารี 
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ทิพย์เนตร และเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ (2561) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ คน 
Generation Y ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  มีปัจจัยส าคัญที่เป็นแรงจูงใจการท างานเพียง 2 ด้าน คือ ลักษณะ 
ของงานที่ท า และโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ส่วนงานวิจัยของนวินดา กิตติศุภธีรดา (2563)  
ที่ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจทุกด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการท างานแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของจันทรกานต์ เนียดพลกรัง (2557) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานส านักการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา ที่พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับ
การยอมรบันับถือ ด้านลักษณะของงานที่ท า ด้านความรับผิดชอบในงานที่ท า และด้านโอกาสก้าวหน้า
ในการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการท างาน  

การที่ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยด้านความรับผิดชอบในการท างาน ซึ่งเป็นความสามารถ
ในการเลือกตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างาน และเมื่อ
เกิดความผิดพลาดก็สามารถรับผิดชอบและแก้ปัญหานั้นได้จนส าเร็จ ไม่ส่งผลต่อการท างาน 
ของข้าราชการ Generation Y นั้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด  
(ร้อยละ 90.79) มีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในการท างานอยู่ในระดับมาก 
ถึงมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถเลือกตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 
และใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างาน และเมื่อเกิดความผิดพลาดก็สามารถรับผิดชอบ
และแก้ปัญหานั้นได้จนส าเร็จอยู่แล้ว ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ลักษณะของคน Generation Y 
ในที่ท างาน ที่ต้องการมีอิสระในการตัดสินใจในการท างานอย่างแท้จริง สามารถรับมือกับปัญหา  
และความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในการท างานได้ ตลอดจนกล้าที่จะลองท าสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
โดยพร้อมที่จะรับผิดชอบหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (Sheahan, 2005 pp. 7-91) อีกทั้ง  
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y ในการวิจัยครั้งนี้ ยังพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นอิสระในการท างานอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ยสูง เป็นล าดับที่ 3  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการ Generation Y มีอิสระในการรับผิดชอบต่องาน และมีอ านาจในการตัดสินใจ
ในงานที่ท าตามที่ควรจะเป็น ดังนั้น ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในงานที่ท า จึงไม่ส่งผลต่อ  
การท างานของข้าราชการ Generation Y ในการศึกษาครั้งนี้ 

3.2 ปัจจัยอนามัย ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยอนามัยโดยรวม ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ 
Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยอนามัย 
ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้านสถานภาพ ด้านการนิเทศหรือการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสภาพความเป็นอยู่  
และด้านความมั่นคง ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ  
Sig. เท่ากับ .002 .000 .000 .001 .001 .000 .002 และ .040 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส่วนปัจจัยอนามัยด้านค่าตอบแทน พบว่าไม่ส่งผลต่อ
การท างานของข้าราชการ Generation Y โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ Sig. เท่ากับ .908 ซึ่งมากกว่า 
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ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ผลการศึกษาโดยรวม
สอดคล้องกับการศึกษาของธนากร เอ่ียมปาน (2554) ที่พบว่าปัจจัยอนามัย มีความสัมพันธ์ 
กับพฤติกรรมการท างานของนักบินกองบิน 6 และเมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายด้าน พบงานวิจัย 
ที่มีผลการศึกษาใกล้เคียงกัน ได้แก่ งานวิจัยของวารี ทิพย์เนตร และเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ (2561)  
ที่พบว่าคน Generation Y ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ มีปัจจัยอนามัยที่เป็นแรงจูงใจในการท างาน 
คือ ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในที่ท างาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ส่วนงานวิจัย  
ของนวินดา กิตติศุภธีรดา (2563) มีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยอนามัยทุกด้าน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแตกต่างกัน และงานวิจัยของกนกภรณ์ ประแสง (2559) ที่ท าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์เขต 2 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยอนามัย 
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน และด้านความมั่นคงในการท างาน มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ไปรษณีย์เขต 2 โดยที่ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าค่าตอบแทน ไม่ส่งผลต่อ
การท างานของข้าราชการ Generation Y  
 การที่ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยด้านค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการได้รับค่าตอบแทน 
ที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของตนและครอบครัว   
เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ Generation Y อาจอธิบายได้จากคุณลักษณะของคน 
Generation Y ที่ให้ความส าคัญกับความสมดุลของการใช้ชีวิต ไม่ได้มุ่งท างานหนักเพ่ือให้ได้
ค่าตอบแทนสูง กล่าวคือ ความสนใจในการท างานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินหรือค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว 
แต่จะให้ความส าคัญกับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความยืดหยุ่นในการท างาน สภาพแวดล้อม
ในการท างาน วิธีการบริหารจัดการในองค์การ ตลอดจนความสุขในการท างาน (Sheahan, 2005  
pp. 7-91) ดังนั้น ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ 
Generation Y แต่อาจเป็นปัจจัยอ่ืน ๆ ที่จะเอ้ือให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
การท างานมากกว่า ดังนั้น ปัจจัยอนามัยด้านค่าตอบแทน จึงไม่ส่งผลต่อการท างานของข้าราชการ 
Generation Y ในการศึกษาครั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านลักษณะของงาน           
ด้านค่าตอบแทน และด้านโอกาสก้าวหน้า ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพ่ือให้ข้าราชการ 
Generation Y เกิดแรงจูงในการท างาน สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ และขับเคลื่อนองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จได้ ดังนี้ 

1.1 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
Generation Y ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน ตามนโยบาย 
และแผนที่ก าหนดไว้ และควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองให้แก่ข้าราชการในทุกรอบ
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ปีงบประมาณ เพ่ือให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองในด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน เช่น การพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองส าหรับพนักงานตรวจแรงงาน  
การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ การพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เป็นต้น 

1.2 ด้านลักษณะของงาน ควรมีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาและความถนัด
กับต าแหน่งงานที่ต้องการ และหากมีการมอบมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับความถนัดหรือวุฒิการศึกษา
ให้กับข้าราชการ Generation Y ควรมีการอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นให้ชัดเจนถึงความส าคัญ 
ที่เขาต้องท างานนั้น และควรจัดให้มีพี้เลี้ยงในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ
ก่อนในช่วงแรก เพราะคน Generation Y เป็นกลุ่มที่ปรับตัวได้ง่าย มีความยืดหยุ่น ชอบความท้าทาย 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หากเขาได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ เขาจะสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายนั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1.3 ค่าตอบแทน ควรมีการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม 
กับความรู้ความสามารถ เพียงพอต่อการด ารงชีวิต สอดรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และไม่มี
การเหลื่อมล้ าหรือเลือกปฏิบัติ แม้ว่าคน Generation Y จะไม่ได้ยึดเรื่องเงินเป็นส าคัญในการท างาน 
แต่คนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยเห็นด้วยหากมีการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอย่างไม่เป็นธรรม
หรือไม่สมเหตุผล รวมทั้งจะกล้าแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามเพ่ือพิทักษ์สิทธิ์ของตนเอง 

1.4 ด้านโอกาสก้าวหน้า ควรพัฒนาแนวทางและระบบในการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน
ต าแหน่งข้าราชการในสังกัดให้ชัดเจน และควรมีระบบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้น และเลื่อน
เงินเดือนด้วยความเป็นธรรมและตรงไปตรงมา และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบได้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาแรงจูงในการท างานของข้าราชการ Generation อ่ืน และหน่วยงานอ่ืน 

ที่อาจจะมีรูปแบบการท างาน และวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน เช่น เปรียบเทียบแรงจูงใจ 
ในการท างานระหว่างข้าราชการ Baby Boomer, Generation X และ Generation Y การศึกษา
แรงจูงใจในการท างานของข้าราชการกรมอ่ืน ๆ ในกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงในการท างาน 
ของข้าราชการ Generation Y เช่น ปัจจัยด้านรายได้ ความเพียงพอของรายได้ สถานภาพสมรส 
ความเครียดในการท างาน ภาวะหมดไฟในการท างาน เป็นต้น 

2.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการ 
Generation Y ที่ยึดองค์ประกอบตามคุณลักษณะของคน Generation Y ในที่ท างาน และท าการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างานว่ามีพฤติกรรมการท างาน ประสิทธิภาพการท างาน ความเครียดในการท างาน 
หรือภาวะหมดไฟในการท างานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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