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บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจในการทางานทีม่ ีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y
ในจังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาปั จจัยค้าจุนในการทางานทีม่ ีอทิ ธิพลต่อ พฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่ม
คน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่ ปั จจัยจูงใจในการทางาน มีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ใน
จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจยั ปั จจัยค้าจุนในการทางาน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
เชียงใหม่ และพฤติกรรมการเปลี่ยนงานที่มอี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ ใ นระดับมากที่สุ ด เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่ า มีความต้ อ งการค่ าตอบแทนและสวัส ดิการเพิ่ม มากขึ้น
รองลงมาคือ มีความต้องการให้ยอมรับความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็ นตัวบุคคลและวิธีการทางานอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด มีความต้องการอยากทางานในองค์กรทีม่ ีความมั ่นคงมากขึน้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความต้องการความ
อิสระทางความคิดและทางานภายใต้กรอบทีเ่ หมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีความต้องการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ มีความต้องการหัวหน้าที่มีความเป็ นผู้นา เป็ นทัง้ พี่เลี้ ยง เข้มแข็งและสามารถแนะนางานได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ : การเปลี่ยน , พฤติกรรม , งาน , กลุ่มคนGen Y

ABSTRACT
From the study of factors influencing job change among Gen Y people in Chiang Mai at
present The objectives of this research were to study job motivation factors influencing job changing
behavior of Gen Y people in Chiang Mai and to study job support factors that influence job changing
behavior of Gen Y people in Chiang Mai province. work motivation Influence on the job change of Gen
Y people in Chiang Mai
The results of the research. Factors supporting work. Influencing the job change of Gen Y
people in Chiang Mai and the job change behavior that influenced the job change among Gen Y
people in Chiang Mai was at the highest level. When considering each item, it was found that the
demand for compensation and benefits increased, followed by the need to accept opinions, whether
personal and work methods were at the highest level. There is a desire to work in an organization that
is more stable at the highest level. There is a need for independent thinking and working within an
appropriate framework. at the highest level There is always a need to learn and develop yourself.
There is a need for a leader with leadership. as a nanny Strong and able to recommend work with a
statistically significant 0.05 level.
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บทนา
รูปแบบการดาเนินชีวิตใหม่หลังจากที่มีสิ่งรุนแรงมากระทบจนคนในสังคมต้องเปลี่ยนวิถีของการ
ดารงชีวติ กลายเป็ นคาที่คนเริม่ พูดถึงกันว่าหลังจากการสิน้ สุดของโรคระบาด COVID-19 แล้ว ชีวติ ของผู้คน
ในสังคมจะเปลี่ยนไป ไม่ว่ารูปแบบของการใช้ชวี ิตประจาวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม ไปถึงการประกอบธุ ร กิจ
การงาน การเว้นระยะห่างทางสังคมทีม่ ีเพิม่ ขึ้น ทาให้การทางานต้องเปลี่ยนเป็ นการให้พนักงานทางานที่บ้าน
(Work from Home) มากขึ้น จึง เป็ น อีกหนึ่ งสาเหตุที่ท าให้คนวัยหนุ่ ม สาวมีการเปลี่ยนงานมากกว่ าคนวัย
กลางคนหรือสูงอายุแล้วซึ่งแม้ในปั จจุบนั ก็พบเหตุการณ์ดงั กล่าวทัง้ ในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มคน Gen
Y ในปั จ จุ บัน กาลัง เป็ น ประเด็น ที่ห ลายองค์ กรก าลัง ให้ค วามสนใจกัน อย่ างมากในช่ ว งหลายปี ที่ผ่ า นมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการบริห ารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ใน
ปั จจุบนั นี้เป็ นช่วงเวลาที่องค์ กรต่ างๆมีประชากรอย่ างน้อยสาม Gen กาลังทางานอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ น
Gen Y , Gen X และ Baby Boomer หรือบางองค์กรอาจมี Gen ที่อาวุโสกว่านัน้ รวมอยู่ด้วย อาจกล่าวได้ว่า
เป็ นปรากฏการณ์ใหม่สาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคนี้ทเี ดียว (Reynolds. (2005). Job-Hopping to
the Top and Other Career Fallacies. Harvard Business Review, 88(8).) ในขณะที่ ก ารวางแผนพั ฒ นา
ประเทศภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมมีเป้ าหมายเพื่อการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจรองรับการ
เป็ นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) (2560 – 2579) ทาให้การพัฒนาในมิตติ ่าง ๆ มีความท้าทายยิง่ ขึน้ โดย
กลุ่มคน Gen Y ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทลั (Digitization/Digitalization) ซึ่งเป็ นการผสมผสานกันของการ
จัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone)
และการทางานร่วมกันผ่ านเครื่องมือ ต่ าง ๆ (Collaboration Tools) ทาให้สามารถติดต่อ กันอย่างเรีย ลไทม์
(Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อนได้ ซึ่งในปั จจุบนั กลุ่มคน Gen Y เป็ น
กลุ่ ม บุ คคลที่มีบทบาทส าคัญ ในการขับเคลื่อ นองค์ กร จึง มีบทบาทส าคัญในการผลักดัน ให้องค์ กรพัฒนา
ศักยภาพในการทางาน โดยทีอ่ งค์การในปั จจุบนั จะมีกลุ่มคนหลายรุ่น หรือหลาย Gen ซึ่งจะแสดงพฤติกรรม
หรือคุณลักษณะที่มีความแตกต่างกันในการเตรียมความพร้อมของระบบราชการดังกล่าว หากพิจารณาจาก
ผลการสารวจของ www.jobthai.com เว็บไซต์หางานประเทศไทย พบว่าปั ญหาที่นายจ้างพบจากการทางาน
ร่วมกับคนรุ่นใหม่มากทีส่ ุดอันดับหนึ่ง คือปั ญหาเรื่องการเปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16.45 แน่นอนว่า
การย้ า ยงานมี ท ัง้ ผลดี แ ละผลเสีย ทัง้ ต่ อ นายจ้า งและลู ก จ้า ง ตามผลส ารวจของเว็ บ ไซต์ กลาสดอร์
(Glassdoor) ในปี ค.ศ. 2020 ที่ ส อบถามทัศ นคติ ต่ อ การเปลี่ ย นงานของกลุ่ ม คน Gen Y ในยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกา พบว่าพนักงานกว่าร้อยละ 57 เชื่อว่าการเปลี่ยนงานจะช่วยให้ได้รบั ค่าตอบแทนมากกว่าการ
ทางานอยู่ทเี่ ดิม โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y มีความคิดว่า การทางานอยู่ในองค์การเดิมๆ เป็ นระยะเวลานาน
จะทาให้ได้รบั เงินเดือนค่าจ้างในอัตราที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง และมีโอกาสเติบโตในงานน้อยกว่าคนทีเ่ ปลี่ยน
งานบ่อย (นิรมล กะการดี. (2560). ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการย้ายงานบ่อยของคนวัยทางานกลุ่ม Generation Y
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนดังกล่าว
มองว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็ นโอกาสทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทสี่ ูงขึน้
ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่แล้วตามองค์กรจะมีช่วงอายุทแี่ ตกต่างกัน โดยเฉพาะคนกลุ่ม Gen Y ทีม่ จี านวน
มากขึน้ ขณะเดียวกันหน่วยงานเอกชนและหน่ วยงานภาครัฐประสบปั ญหาการจัดการทรัพยากรบุคคล ความ

ต้องการกาลังคนคุณภาพเข้าสู่องค์กร ทัง้ นี้ปัญหาในการทางานของบุคลากรในองค์กรมีหลายปั จจัยที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เพราะการทีอ่ งค์การแม้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ทัง้ ด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ หรือระบบการบริหารจัดการที่ดแี ล้ว หากทรัพยากรบุคคลด้อย
คุณภาพคุณธรรม หรือมีพฤติกรรมในการทางานที่ไม่เหมาะสมแล้ว การปฏิบตั ิหน้าที่หรือการปฏิบตั ิภารกิจ
ขององค์การก็ประสบผลสาเร็จได้ยาก รวมทัง้ การพัฒนาองค์การให้ไปสู่ทศิ ทางทีถ่ ูกต้อง เหมาะสมย่อมเกิดขึ้น
ได้ยากเช่นกัน ด้วยเหตุปัจจัยความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึน้ อยู่กับพฤติกรรมการทางานของ
บุคลากรในองค์การ เมื่อพูดถึงกลุ่มคน Gen Y ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity) มี ค วามสามารถในการท าหลาย ๆ สิ่ ง ได้ พ ร้ อ มกั น ( Multi - tasking
Capability) การชอบทางานเป็ นทีม (Team Player) ชอบเงินเดือนสูง ๆ (High Salary) กลุ่มคน Generation
Y ชอบแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรูใ้ หม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ มีความคิด ความเชื่อ ไลฟ์ สไตล์และ
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างจากคนรุ่นอื่นทัง้ ปั จจัยระดับบุคคล ปั จจัยระดับองค์การ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่ าง
มาก (ปาตีเมาะ เกะรา. (2558). ปั จจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน (วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต).
สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.)
ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย มีความสนใจที่จะศึกษาปั จ จัยที่มีอิท ธิพลต่อ การเปลี่ยนงานของกลุ่ม คน Gen Y ใน
จังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั ว่าปั จจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y และปั จจัยกับ
พฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y มีความสัมพันธ์กนั หรือไม่ เพื่อนาเสนอผลดีและผลเสียให้แก่คน
ทีค่ ดิ ตัดสินใจก่อนเปลี่ยนงาน รวมถึงแนวทางแก้ไขสาหรับนายจ้างต่อปั ญหาการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen
Y
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยจูงใจในการทางานทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปั จจัยค้าจุนในการทางานทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y
ในจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตเนื้ อหา
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้มุ่งศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับปั จจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y และ
พฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ประชากร คือ ประชากรในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่จานวน 234,870 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2563) กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคน Gen Y
อายุ 24-41 ปี ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการคานวณไม่ ท ราบ
จานวนประชากรของ Cochran ในการคานวณขนาดตัวอย่ างที่เหมาะสม จานวน 400 คน เปลี่ยนสูตรให้
หน่อยนะคะ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจในการทางานกับพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน
Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยค้าจุนในการทางานกับพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่ม
คน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนงาน
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Herzberg’s dual factortheory)
เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาได้คดิ ค้นทฤษฎีแรงจูงใจในการทางาน
ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรับ กั น อย่ า งกว้ า งขวางในวงการบริ ห าร มี ช่ื อ เรี ย กแตกต่ า งกั น ออกไป คื อ Motivationmaintenance หรื อ Dual factor theory หรื อ The motivation hygiene theory ข้ อ สมมติ ฐ านตามทฤษฎี นี้
เฮอร์ซเบอร์ก เชื่อว่า คนหรือผูป้ ฏิบตั งิ านจะปฏิบตั งิ านได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้นัน้ ย่อมขึน้ กับความพอใจของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพิม่ ความสนใจในงานและเพิม่ ความกระตือรือร้นในการทางาน
มากขึน้ ย่อมทาให้ผลผลิตสูงขึน้ ในทางตรงกันข้ามหากเกิดความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียทา
ให้คนไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น ผลผลิตก็ตกต่า หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารก็คือ จะต้องรูว้ ธิ ที จี่ ะทาให้ผู้ป ฏิบตั งิ านเกิด
ความพึงพอใจ เพื่อจะให้งานบรรลุเป้ าหมายและผลผลิตของงานสูงขึน้ เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่ามีปัจจัยอยู่ 2
ประการ ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจทาให้คนอยากทางาน คือ ปั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุ้น (Motivator factors) และปั จจัย
ค้าจุน หรือปั จจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ปั จ จัย จู ง ใจหรือ ปั จ จัย กระตุ้ น (Motivator factors) เป็ น ปั จ จัย ที่จ ะน าไปสู่ ความพึง พอใจในการ
ทางาน มีอยู่ 5 ประการ คือ
1. ความสาเร็จของงาน หมายถึง การทีบ่ ุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิน้ และประสบความสาเร็จ ได้
เป็ นอย่างดี
2. การยกย่องนับถือหรือการยอมรับ คือการที่บุคคลได้ร ับการยอมรับนั บถือ ทัง้ จากกลุ่มเพื่อ น
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นทัว่ ๆ ไป
3. ลักษณะของงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ทีด่ หี รือไม่ดขี องบุคคลทีม่ ตี ่อลักษณะของงาน
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงาน
ใหม่ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5. ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน การทีป่ ั จจัยจูงใจหรือปั จจัยกระตุ้น ทาให้เกิดความพึงพอใจใน
การทางาน ก็เนื่องจากว่า ความชื่นชมยินดี ในผลงาน และความสามารถของตน ทาให้เกิดความเชื่อมั ่นใน
ตนเอง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรใช้ปัจจัยทัง้ 5 ประการข้างต้นต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละจูงใจให้
คนตัง้ ใจทางานจนสุดความสามารถ
ปั จจัยค้าจุน หรือปั จจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ย วข้องกับสิ่งแวดล้อมในการ
ทางานและเป็ นปั จจัยทีจ่ ะสามารถป้ องกันการเกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน ได้แก่
1. นโยบายและการบริหารงาน คือการจัดการและการบริหารองค์การ

2. เงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไม่พงึ พอใจในเงินเดือนหรือค่าจ้าง
แรงงาน หรืออัตราการเพิม่ เงินเดือน
3. ความสัมพันธ์กับผู้บงั คับบัญชา หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มไิ ด้หมายถึงการยอมรับนับ
ถือ
4. ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หมายถึง การติดต่อกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน
5. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน คือ การติดต่อพบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์การ
6. สถานภาพในการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพทีเ่ อื้อต่อความสุขในการทางาน
7. วิธกี ารปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บงั คับบัญชาในการดาเนินงาน
หรือความยุตธิ รรมในการบริหารงาน
8. ความมั ่นคงในการท างาน คือความรู้สึกของบุ คคลที่มีต่ อ ความมั ่นคงของงานความมั ่นคงของ
องค์การ
9. สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบทาให้บุคคลเกิด
ความรูส้ กึ ต่องาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง เป็ นต้น
สามารถกล่าวได้โดยสรุปว่า จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่สงิ่ จูงใจให้คนทางาน หรือไม่มคี ุณค่าในด้าน
การจูงใจคนแต่มนั เป็ นปั จจัยทีม่ ีส่วนสร้างความพอใจแก่บุคคลที่ทางาน หรือการป้ องกันมิให้เกิดความไม่พงึ
พอใจในงานมีส่ ว นท าให้การทางานสุ ขสบายมากขึ้น ถือ ได้ว่ าเป็ น เพีย งมาตรการหนึ่ งในการสนองความ
ต้องการของคน ไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลทางาน ถ้าหากว่าภาวะแวดล้อมทีไ่ ด้จดั ไว้ดเี พียงพอ
แล้ว ก็เป็ นการสนองความต้องการของคนในการทางานเท่านัน้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจะนาแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซ
เบอร์กไปประยุกต์ใช้ในการทางาน โดยการสร้างบรรยากาศในการทางานให้ผู้ป ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจ
โดยคานึงถึงปั จจัยค้าจุนซึ่งได้แก่ มีสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี นโยบายและการบริหารจัดการทีช่ ดั เจน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในที่ทางาน เงินเดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่ เพียงพอรวมทัง้ ความ
มั ่นคงของงาน เป็ นต้น ดังนัน้ ปั จจัยค้าจุนเหล่านี้จงึ มีความสาคัญและมีความจาเป็ น และเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้อยู่
แล้วก็จะเป็ นการง่ายที่จะจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจเพื่อให้ผู้ป ฏิบตั งิ านทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั
เป็ นงานวิจยั เชิงปริม าณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ (Questionnaire) ใน
การศึกษาวิจยั ประกอบกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับสรุปผลการวิจยั เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิตทิ ไี่ ด้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่ มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่ในปั จจุบนั สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิ ดที่
พัฒนาจากวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้คอื
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจในการทางาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยค้าจุนในการทางาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปลี่ยนงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ได้จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์จานวน 400
ชุด ให้กลุ่มคน Gen Y อายุ 24-41 ปี ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และได้จากการค้นคว้า และรวบรวม
เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ รวมถึงผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ จ ัย นี้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป โดยได้ น าข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และแจกแจงความถี่ ใช้สาหรับอธิบายข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถาม ค่าสถิตกิ ารหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแสดงภาพรวม
สาหรับความคิดเห็นที่มตี ่อแต่ละคาถามและระดับความคิดเห็นรวมของทุกคาถามในแต่ละด้าน เป็ นสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับ ปั จจัยจูงใจในการทางาน ปั จจัยค้าจุนในการทางาน และพฤติกรรมการ
เปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่
2. สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) และใช้วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้าทัง้ หมด (Enter Regression) เพื่อการสร้างสมการ
ถดถอย
ผลการวิ จยั
ข้อมูลปั จจัยประชากรศาสตร์ข องผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่ งงาน และอายุการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิงจานวน 250 คน คิดเป็ น ร้อยละ 62.5 มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ
77.8 สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน
220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.3 มีตาแหน่ งระดับหัวหน้างาน จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 และมีอายุการทางาน 1-5 ปี จานวน
230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.5
ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการทางานที่มอี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
เชียงใหม่ ประสิทธิภาพโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด เป็ นดังนี้
ด้านความสาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.81) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
งานทีท่ ่านได้รบั มอบหมายให้ทามักสาเร็จ ตามเป้ าหมายที่ KPI ของหน่วยงานกาหนดไว้ ( 𝐱̅ = 4.87) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านสามารถวางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ( 𝐱̅ =
4.81) อยู่ในระดับมากที่สุด และท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหา ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานของท่าน
และได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี ( 𝐱̅ = 4.77) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.76) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด
คือ ท่านได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อทางานสาเร็จ ( 𝐱̅ = 4.82) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ
ท่านได้รบั การยกย่องและชมเชย จากหัวหน้างาน เมื่อทางานบรรลุผลสาเร็จ( 𝐱̅ = 4.78) อยู่ในระดับมากที่สุด
ท่านได้รบั การประกาศยกย่อง จากหน่วยงาน เมื่อทางานสาเร็จ ( 𝐱̅ = 4.69) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.77) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ลักษณะของงานที่ท่ านทา เป็ นงานที่มีระบบและท้าทาย ( 𝐱̅ = 4.82) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ งานทีท่ ่านทา มีคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์สูง (Quality) ( 𝐱̅ = 4.78) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด งานที่
ท่านทา เป็ นงานทีต่ ้องใช้ความคิด และคิดค้นสิง่ ใหม่ๆอยู่เสมอ( 𝐱̅ = 4.71) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด

ด้านความรับผิดชอบในงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.77) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ ุด คือ ท่านได้รบั ความไว้วางใจในการทางาน จากทีมงานของท่าน ( 𝐱̅ = 4.81) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ ท่านได้รบั มอบอานาจและความรับผิดชอบ ในการทางานเหมาะสมกับต าแหน่ งหน้ าที่ ( 𝐱̅ =
4.76) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด งานทีท่ ่านทามีความอิสระ ในการตัดสินใจตามขอบเขตทีห่ น่วยงานกาหนดให้( 𝐱̅
= 4.75)
ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยค้าจุนในการทางานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
เชียงใหม่ ประสิทธิภาพโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาด เป็ นดังนี้
ด้านนโยบายและการบริหารงาน อยู่ ใ นระดับมากที่สุ ด ( 𝐱̅ = 4.78) โดยแยกย่ อ ยแต่ละข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หน่ วยงานของท่ านมีวิธีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ ( 𝐱̅ = 4.89) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ หน่ วยงานของท่านมีนโยบายในการบริหารงานชัดเจน( 𝐱̅ = 4.81) อยู่ในระดับมากที่สุด
ผูบ้ ริหารสามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้( 𝐱̅ = 4.64) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านเงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.77) โดยแยกย่อยแต่ละข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ เงินเดือนทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับค่าครองชีพในปั จจุบนั ( 𝐱̅ = 4.84) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ เงินเดือนทีไ่ ด้รบั เหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบตั ิ ( 𝐱̅ = 4.78) อยู่ในระดับมากที่สุด สวัสดิการ
ต่าง ๆ ทีท่ ่านได้รบั มีความเหมาะสม ( 𝐱̅ = 4.73) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บงั คับบัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.76) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านสามารถให้คาปรึกษา และช่วยแก้ไขปั ญหา ( 𝐱̅ = 4.85) อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความเป็ นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนเท่าเทีย มกัน
( 𝐱̅ = 4.72) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบอย่างเสมอภาค ( 𝐱̅ =
4.72) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความสัมพันธ์กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.73) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมความปลอดภัยภายในหน่วยงานของท่าน ช่วยส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทางาน ( 𝐱̅ = 4.79) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน
หน่ วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบุคลากรในองค์ กร( 𝐱̅ = 4.75) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
บรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้ท่านมีความกระตือรือร้นในการทางานมากยิง่ ขึน้ ( 𝐱̅ = 4.65) อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.79) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถเป็ นที่พงึ่ พาของเพื่อนร่วมงานได้เป็ นอย่างดี( 𝐱̅ = 4.82) อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็ นอย่างดี( 𝐱̅ = 4.80) อยู่ในระดับมากที่สุด
ท่านและเพื่อนยอมรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกันและกัน( 𝐱̅ = 4.73) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านสถานภาพในการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.78) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ หน่ วยงานของท่านมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ การปฏิบตั ิง าน( 𝐱̅ = 4.84) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีสถานทีเ่ ป็ นสัดส่วนเอื้อต่อการปฏิบตั งิ าน( 𝐱̅ = 4.76) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
หน่วยงานของท่านมีวสั ดุอุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกในการทางานเพียงพอ ( 𝐱̅ = 4.75) อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
ด้านวิธีการปกครองบัง คับบัญ ชา อยู่ ใ นระดับมากที่สุ ด ( 𝐱̅ = 4.76) โดยแยกย่ อ ยแต่ล ะข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บงั คับบัญชาของท่านมีความยุติธรรม เสมอภาคในการปกครอง( 𝐱̅ = 4.79) อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี( 𝐱̅ =

4.78, S.D. = .41) อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บงั คับบัญชาของท่านมีความสุขุมในการปฏิบตั ิงาน หรือการแก้ไข
ปั ญหา( 𝐱̅ = 4.71, S.D. = .45) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความมั ่นคงในการทางาน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝐱̅ = 4.81) โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ท่านรู้สึกเชื่อมั ่น และศรัทธาในองค์กรของท่าน( 𝐱̅ = 4.85) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ
ท่านคิดว่างานทีท่ ่านทามีความมั ่นคง ไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย( 𝐱̅ = 4.82) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านคิด
ว่าหน่วยงานของท่านมีความยั ่งยืนต่อไปในอนาคต( 𝐱̅ = 4.77) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านสถานะของอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅ = 4.77) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ย มาก
ทีส่ ุด คือ ท่านคิดว่างานทีท่ ่านทาเป็ นงานทีม่ ีเกียรติ และศักดิศ์ รี ( 𝐱̅ = 4.82) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา
คือ ท่านคิดว่าหน่ วยงานของท่านเป็ นทีย่ อมรับของสังคม( 𝐱̅ = 4.76) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านรู้สึกภูมิใจที่
ได้ทางานในหน่วยงานนี้( 𝐱̅ = 4.74) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ข้อ มู ล พฤติกรรมการเปลี่ย นงานที่ มีอิ ท ธิพ ลต่ อ การเปลี่ย นงานของกลุ่ ม คน Gen Y ในจัง หวัด
เชีย งใหม่ พบว่ า พฤติกรรมการเปลี่ย นงานที่มีอิท ธิพ ลต่ อการเปลี่ย นงานของกลุ่ ม คน Gen Y ในจัง หวัด
เชียงใหม่อยู่ในระดับมากที่สุ ด ( 𝐱̅ = 4.75) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ ท่านมีความ
ต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น ( 𝐱̅ = 4.84) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านมีความ
ต้องการให้ยอมรับความคิดเห็น ไม่ ว่าจะเป็ นตัว บุ คคลและวิธีการทางาน( 𝐱̅ = 4.80) อยู่ในระดับมากที่สุ ด
ท่านมีความต้องการอยากทางานในองค์กรที่มีความมั ่นคงมากขึ้น ( 𝐱̅ = 4.78) อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านมี
ความต้องการความอิสระทางความคิดและทางานภายใต้กรอบที่เหมาะสม( 𝐱̅ = 4.77) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ท่านมีความต้องการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ( 𝐱̅ = 4.76) ท่านมีความต้องการหัวหน้าที่มีความเป็ น
ผูน้ า เป็ นทัง้ พีเ่ ลี้ยง เข้มแข็งและสามารถแนะนางานได้ ( 𝐱̅ = 4.74)
การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยจูงใจในการทางาน มีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
เชีย งใหม่ พบว่ า ปั จ จัย จู ง ใจในการทางาน ไม่ มีอิท ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่ มคน Gen Y ในจัง หวัด
เชียงใหม่
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยค้าจุนในการทางาน มีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
เชีย งใหม่ พบว่ า ปั จ จัย ค้ าจุ น ในการท างาน มีอิท ธิพ ลต่ อ การเปลี่ย นงานของกลุ่ ม คน Gen Y ในจัง หวัด
เชียงใหม่ มีอานาจการพยากรณ์แม่นยาร้อยละ 26.00 โดยเขียนสมการการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดงั นี้
Y = 1.06 + 0.77 X1*
สรุปและอภิ ปรายผล
1. ปั จจัยจูงใจในการทางาน ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชีย งใหม่
เนื่องจากกลุ่มคน Gen Y ไม่ได้ให้ความสาคัญกับด้านความสาเร็จ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของ
งานทีป่ ฏิบตั ิ และด้านความรับผิดชอบในงาน มากเท่าทีค่ วร จึงไม่ได้คานึงถึงปั จ จัยดังกล่าวเป็ นสาคัญในการ
เปลี่ยนงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์ และคณะ (2564) ได้ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่
ส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าบุคลากรสายสนับสนุ น
ออกจากงานด้วยปั ญหาอื่น เช่น ได้งานใหม่ที่ชอบมากกว่ าเมื่อเปรีย บเทีย บกับบุคลากรสายวิช าการ และ
พบว่าความพึงพอใจในด้านโอกาสความก้าวหน้ าในอาชีพ ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชน์ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ด้านผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน และด้าน
สภาพแวดล้อม/ความปลอดภัยในการทางาน มีผลต่อการตัดสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
อยางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
2. ปั จจัยค้าจุนในการทางาน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากกลุ่มคน Gen Y ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องค่าตอบแทนและความมั ่นคงในการทางาน จึงเป็ นเหตุผล
ให้กลุ่มคน Gen Y เปลี่ยนงานใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิรมล กะการดี (2560) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยที่
ส่งผลต่อการย้ายงานบ่อยของคนวัยทางานกลุ่ม Generation Y พบว่า ปั จจัยด้านค่าจ้าง ปั จจัยด้านการค้นหา
งานทีใ่ ช่ (ช่วงทดลอง) ส่งผลทางบวกต่อการย้ายงานบ่อยของคนวัยทางานกลุ่ม Generation Y และปั จจัยด้าน
โอกาสการพัฒ นาตนเองส่ ง ผลทางลบต่ อ การย้ายงานบ่ อ ยของคนวัย ท างานกลุ่ ม Generation Y อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ทัง้ นี้จากผลการศึกษาได้นาเสนอข้อเสียที่เกิดจากการย้ายงานบ่อยเพื่อเป็ น
ข้อคิดและเป็ นประโยชน์ให้กบั คนวัยทางานกลุ่ม Generation Y ก่อนตัดสินใจย้ายงาน
3. พฤติกรรมการเปลี่ยนงานทีม่ ีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านมีความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการเพิม่ มากขึน้
รองลงมาคือ ท่านมีความต้องการให้ยอมรับความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็ นตัวบุคคลและวิธีการทางานอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ท่านมีความต้องการอยากทางานในองค์กรที่มีความมั ่นคงมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ท่านมีความ
ต้องการความอิสระทางความคิดและทางานภายใต้กรอบทีเ่ หมาะสม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านมีความต้องการ
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ท่านมีความต้องการหัวหน้าที่มีความเป็ นผู้นา เป็ นทัง้ พี่เลี้ยง เข้มแข็งและ
สามารถแนะนางานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจจิมา บาเพ็ญบุญ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
พบว่า ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
คือ ปั จจัยโอกาสความก้าวหน้าซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับ สูง
และปั จจัยทีส่ มั พันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
น้อยทีส่ ุดคือ ปั จจัย
ความสมดุลในชีวติ ทางานและชีวติ ส่วนตัวซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั เพื่อการนาไปใช้
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ทาให้ทราบถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวัด
เชียงใหม่ทสี่ อดคล้องกับปั จจัยจูงใจในการทางานและปั จจัยค้าจุนในการทางาน นอกจากนี้ ยังสามารถนาผล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้เป็ นแนวทางสาหรับผู้บริห ารไปใช้ประกอบการพิจ ารณาและปรับปรุงสร้างขวัญ
กาลังใจให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานเพื่อใหพนักงานได้รบั ความพึงพอใจในการทางาน สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน้อนั สูงสุดทีจ่ ะเกิดกับองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ ต่อการพฤติกรรมการเปลี่ยนงานของกลุ่มคน
Generation อื่น ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
2. ควรท าการศึกษาในประเด็น เดีย วกัน นี้ จ าแนกตามประเภทกลุ่ ม ธุ ร กิจ เช่ น กลุ่ ม ธนาคาร กลุ่ ม
อุตสาหกรรม กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ เป็ นต้น เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาเปรียบเทียบ

บรรณานุกรม
พรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์ และคณะ. (2564). ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.
วิไลวรรณ โสภาคะยัง. (2562). พฤติกรรมการทางานของบุคลากร Gen Y กรณีศกึ ษาสานักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ดาวเดือน โลหิตปุระ และคณะ. (2561). ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการลาออกของพนักงานบริษทั เอกชนในอาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 28(1), 167-178.
นิรมล กะการดี. (2560). ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการย้ายงานบ่อยของคนวัยทางานกลุ่ม Generation Y
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปาตีเมาะ เกะรา และคณะ. (2559). ปั จจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงานของพนักงานบริษทั
สรรพสินค้าเซ็นทรัล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ณัฐธยาน์ อาไพวงษ์. (2559). ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลาออก (เปลีย่ นนายจ้าง) ของ
พนั กงานขับถขนส่ ง ในเขตนิ คมอุ ต สาหกรรมอีส เทิร์ น ซีบอร์ ด และนิ คมอมตะซิต้ี จัง หวัดระยอง
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชัยวัฒน์ ไพนุพงศ์. (2551). ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่ม Gen Y.ความพึง
พอใจในงานที ม่ ี ผ ลต่ อ ความตั ง้ ใจลาออกของพนั ก งาน Generation Y ของ บริ ษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร (วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ทนงศักดิ ์ แสงสว่างวัฒนะ และคณะ. (2563). "New Normal" วิถชี วี ติ ใหม่และการปรับตัวของคน
ไทยหลังโควิด-19 การงาน การเรียน และธุรกิจ. วารสารการบริห ารการปกครองและนวัต กรรม
ท้องถิน่ , 3(3), 371-386.
Chenkovich, K., & Cates, S. (2016). Welcome to the millennial generation: should thisgeneration be
attracted, managed and retained by corporationsdifferently?. International Journal Of
Management And Human Resources, (1) ,79.
Jauhar, J. , Chan Soo, T. , & Abdul Rahim, N. F. (2017) . The Impact of Reward and Transformational
Leadership on the Intention to Quit of Generation Y Employees in Oil and Gas Industry:
Moderating Role of Job Satisfaction. Global Business & Management Research, 9426-441.

