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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ าน
ปัจจัยอนามัยและด้ านปัจจัยจู งใจของพนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม และจําแนกตาม
ช่วงอายุ
ตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยคือ พนักงานการประปานครหลวง ที่ปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานใหญ่ โดยกําหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาตามสูตรการคํานวณของยามาเน่ (Taro
Yamane) จํานวน 290 คน ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
ตามวิธขี องลิเคิร์ท (Rensis Likert) สอบถามความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
การประปานครหลวง 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านปัจจัยอนามัย และด้ านปัจจัยจูงใจ โดยแบ่งความต้ องการ
ออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และเป็ นเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มากที่สดุ
พนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม มีความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ าน
ปั จจัยอนามัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปั จจัยที่มีความต้ องการสูงสุดคือ ความมั่นคงในงาน เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามช่วงอายุพบว่า พนักงานทั้ง 3 ช่วงอายุ ได้ แก่ เบบี้บูมเมอร์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
และเจนเนอเรชั่นวาย มีความต้ องการแรงจู งใจในการทํางานด้ านปั จจัยอนามัยอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ โดยปัจจัยที่มีความต้ องการสูงสุดคือ ความมั่นคงในงาน เช่นกัน
พนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม มีความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ าน
ปั จจัยจู งใจอยู่ ในระดับมาก แต่ มี 2
ปั จจัย ที่มีความต้ องการอยู่ ในระดับมากที่สุด ได้ แก่
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ และความสําเร็จในการทํางาน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจําแนกตามช่วงอายุ
พบว่า พนักงานทั้ง 3 ช่วงอายุ ได้ แก่ เบบี้บูมเมอร์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย มี
ความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่เบบี้บูมเมอร์และ
*
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เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความต้ องการสูงสุดคือ ความสําเร็จในการทํางาน ส่วนปั จจัยที่เจนเนอเรชั่น
วายมีความต้ องการสูงสุดคือ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานการประปานครหลวงที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน
มีระดับความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยอนามัยไม่แตกต่างกัน
พนักงานการประปานครหลวงที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีระดับความต้ องการแรงจูงใจ
ในการทํางานด้ านปั จจัยจูงใจแตกต่างกัน โดยกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีความต้ องการน้ อยกว่าเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
ในปั จจุ บันองค์กรต่ างๆ ต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องสภาพแวดล้ อม
เทคโนโลยี การแข่งขัน ไม่เว้ นแม้ แต่เรื่องบุคลากร แต่ละองค์กรจะประกอบด้ วยบุคลากรที่มีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องของช่วงอายุ ซึ่งบุคลากรในแต่ละช่วงอายุจะมีมุมมอง ทัศนคติ และ
คุณลักษณะที่แตกต่ างกัน ส่งผลให้ มีความต้ องการและแรงจู งใจในการทํางานที่แตกต่ างกัน มี
ลักษณะการเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่เหมือนกัน การจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ นโยบายและ
มาตรการอย่างเดียวกันต่อคนทุกกลุ่มในองค์กร จึงไม่สามารถดึงดูด รักษา จูงใจ และดึงศักยภาพ
ของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรมาใช้ ได้ อย่างเต็มที่
การประปานครหลวงเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ ท่มี ีบุคลากรต่างวัยทํางานอยู่ร่วมกันเป็ น
จํานวนมาก ประกอบด้ วย 3 ช่วงอายุ ได้ แก่ เบบี้บูมเมอร์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
ซึ่ งความแตกต่ างระหว่ างช่ วงอายุ ดั งกล่ าว ส่ งผลให้ บุ คลากรมี ความคิ ด พฤติ กรรม ตลอดจน
แนวทางการทํางานที่แตกต่างกัน และอาจนําไปสู่ความขัดแย้ งในองค์กรได้ ผู้บริหารจึงต้ องทําความ
เข้ าใจและบริหารจัดการบุคลากรแต่ละช่วงอายุในลักษณะที่แตกต่างกัน จึงจะสามารถจูงใจบุคลากร
ให้ เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และให้ บุคลากรต่างรุ่นสามารถทํางานร่ วมกันได้ อย่างมีความสุข
เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ เติบโตได้ อย่างยั่งยืน
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งมี ค วามสนใจที่จ ะศึ กษาเรื่ อ งการสร้ า งแรงจู ง ใจในการทํา งานของ
พนักงานในแต่ ละช่ วงอายุของการประปานครหลวง เพื่อให้ เข้ าใจว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่สามารถจู งใจ
พนักงานในแต่ละช่วงอายุ และนํามาวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เหมาะสมกับบุคคลที่มีช่วง
อายุท่แี ตกต่างกัน ซึ่งจะช่ วยให้ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความต้ อ งการแรงจู ง ใจในการทํา งานด้ า นปั จ จั ย อนามั ย ของ
พนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม และจําแนกตามช่วงอายุ
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2.2 เพื่อศึกษาระดับความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจของพนักงาน
การประปานครหลวงในภาพรวม และจําแนกตามช่วงอายุ

3. ขอบเขตการวิจยั
3.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ พนักงาน
การประปานครหลวง ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานใหญ่ ประกอบด้ วย 6 สายงาน ได้ แก่ สายงาน
ผู้ว่าการ สายงานบริหาร สายงานแผนและพัฒนา สายงานการเงิน สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้ าง จํานวน 1,229 คน (ข้ อมูลจากฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล ณ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557)
3.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา เนื้อหาที่ศึกษาประกอบด้ วย ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานการประปานครหลวง ทั้งด้ านปั จจัยอนามัยและด้ านปั จจัยจู งใจ ตามทฤษฎี
สองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (อ้ างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2546,
น.310-313)
โดยด้ านปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ประกอบด้ วย นโยบายและการบริหารงาน
การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพการทํางาน ความมั่นคงในงาน ค่าตอบแทน
และชีวิตส่วนตัว
ด้ านปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors) ประกอบด้ วย ความสําเร็จในการทํางาน การ
ได้ รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้ าวหน้ าในอาชีพ
3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากพนักงานการประปานครหลวง ที่ปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานใหญ่ โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ซึ่งผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามเองในช่วงเดือนมกราคม 2558 จํานวน 290 ชุด และให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้กรอกข้ อมูลเอง
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) โดยสถิติท่ใี ช้ มี
ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในแต่ละช่วง
อายุ โดยการคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การทดสอบสมมติฐาน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ กาํ หนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05 โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance :
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและทําการทดสอบ Multiple Comparison
(การเปรียบเทียบพหุคูณ) เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของกลุ่ม โดยใช้ วิธี Least Significant
Difference (LSD)

6. สรุปผลการวิจยั
6.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 77.6 และเป็ นเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.1
6.2 ระดับความต้ องการแรงจู งใจในการทํางานด้ านปั จจัยอนามัยของพนักงานการ
ประปานครหลวงในภาพรวม และจําแนกตามช่วงอายุ
พนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม มีความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ าน
ปัจจัยอนามัยอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายปัจจัยพบว่า พนักงานมีความต้ องการอยู่
ในระดับมากที่สุด จํานวน 5 ปั จจัย โดยปัจจัยที่มีความต้ องการสูงสุดคือ ความมั่นคงในงาน
รองลงมาคือ การบังคับบัญชา ค่ าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล และสภาพการทํางาน
ตามลําดับ ส่วนนโยบายและการบริ หารงาน และชีวิตส่วนตัว มีความต้ องการอยู่ ในระดับมาก
ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวงที่อยู่ในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) มีความ
ต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยอนามัยอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายปัจจัย
พบว่า พนักงานมีความต้ องการอยู่ในระดับมากที่สดุ จํานวน 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีความต้ องการ
สูงสุดคือ ความมั่นคงในงาน รองลงมาคือ การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่ าง
บุคคล และสภาพการทํางาน ตามลําดับ ส่วนนโยบายและการบริหารงาน และชีวิตส่วนตัว มีความ
ต้ องการอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
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พนักงานการประปานครหลวงที่อยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) มี
ความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยอนามัยอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ปัจจัยพบว่า พนักงานมีความต้ องการอยู่ในระดับมากที่สดุ จํานวน 4 ปั จจัย โดยปัจจัยที่มีความ
ต้ องการสู ง สุ ด คื อ ความมั่ น คงในงาน รองลงมาคื อ การบั ง คั บ บั ญ ชา ค่ า ตอบแทน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตามลําดับ ส่วนสภาพการทํางาน ชีวิตส่วนตัว และนโยบายและการ
บริหารงาน มีความต้ องการอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวงที่อยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มีความ
ต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยอนามัยอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายปัจจัย
พบว่า พนักงานมีความต้ องการอยู่ในระดับมากที่สดุ เกือบทุกปั จจัย โดยปั จจัยที่มีความต้ องการ
สูงสุดคือ ความมั่นคงในงาน รองลงมาคือ การบังคับบัญชา ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สภาพการทํางาน และชีวิตส่วนตัว ตามลําดับ มีเพียงปั จจัยเดียวที่มีความต้ องการอยู่ใน
ระดับมากคือ นโยบายและการบริหารงาน
6.3 ระดั บ ความต้ องการแรงจู งใจในการทํา งานด้ า นปั จ จั ยจู ง ใจของพนั ก งานการ
ประปานครหลวงในภาพรวม และจําแนกตามช่วงอายุ
พนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม มีความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ าน
ปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายปัจจัยพบว่า มี 2 ปัจจัย ที่มีความต้ องการอยู่ใน
ระดั บ มากที่สุด โดยปั จ จั ย ที่มี ค วามต้ อ งการสูง สุด คื อ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ รองลงมาคื อ
ความสําเร็จในการทํางาน ส่วนการได้ รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และความ
รับผิดชอบ มีความต้ องการอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวงที่อยู่ในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) มีความ
ต้ องการแรงจู งใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัยพบว่า
พนั ก งานมี ค วามต้ องการอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ปั จ จั ย โดยปั จ จั ย ที่ มี ค วามต้ อ งการสู ง สุ ด คื อ
ความสํา เร็จ ในการทํา งาน รองลงมาคื อ ความก้ าวหน้ าในอาชี พ การได้ รับการยอมรั บ นั บ ถือ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และความรับผิดชอบ ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวงที่อยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) มี
ความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปั จจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายปั จจัย
พบว่า มี 2 ปัจจัย ที่มีความต้ องการอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยปั จจัยที่มีความต้ องการสูงสุดคือ
ความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ส่วนการได้ รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และความรับผิดชอบ มีความต้ องการอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
พนักงานการประปานครหลวงที่อยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มีความ
ต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายปัจจัยพบว่า มี
2 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามต้ องการอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยปั จ จั ย ที่ มี ค วามต้ องการสู ง สุ ด คื อ

1155

ความก้ าวหน้ าในอาชีพ รองลงมาคือความสําเร็จในการทํางาน ส่วนการได้ รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และความรับผิดชอบ มีความต้ องการอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ

7. การอภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยนําเสนอโดยเรียงตามลําดับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังนี้
7.1 ระดับความต้ องการแรงจู งใจในการทํางานด้ านปั จจัยอนามัยของพนักงานการ
ประปานครหลวงในภาพรวม และจําแนกตามช่วงอายุ
จากผลการวิจัยพบว่ า พนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม มีความต้ องการ
แรงจู งใจในการทํางานด้ านปั จจัยอนามัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปั จจัยที่มีความต้ องการสูงสุด
4 อันดับแรก ได้ แก่ ความมั่นคงในงาน, การบังคับบัญชา, ค่าตอบแทน และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
เมื่อพิจารณาจําแนกตามช่วงอายุพบว่า พนักงานทั้ง 3 ช่วงอายุ ได้ แก่ เบบี้บูมเมอร์
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย มีความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยอนามัย
อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยปัจจัยที่มีความต้ องการสูงสุด 4 อันดับแรก ได้ แก่ ความมั่นคงในงาน,
การบังคับบัญชา, ค่าตอบแทน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่นกัน
อภิปรายได้ ว่า ปั จจัยอนามัยเป็ นความต้ องการพื้นฐานของพนักงานทุกช่ วงอายุ เป็ น
ปั จจัยที่มุ่งลดความรู้สึกไม่พอใจของคนในการทํางาน พนักงานทุกช่ วงอายุจึงต้ องการให้ องค์กร
สร้ างแรงจู งใจในการทํางานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการดังกล่ าว ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ที่ยืนยันว่ากระบวนการจูงใจบุคคลจะประกอบด้ วย 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรก
ผู้บริหารต้ องตรวจสอบให้ ม่ันใจก่อนว่าปัจจัยอนามัยไม่ขาดแคลนหรือบกพร่อง การตอบสนอง
ความต้ องการด้ วยปัจจัยอนามัยก่อน จะทําให้ พนักงานเกิดความรู้สกึ เป็ นกลาง ไม่มีความไม่พอใจ
แล้ วจึงใช้ ปัจจัยจู งใจเพื่อสร้ างความพอใจ ซึ่งจะส่งผลให้ พนักงานทุ่มเทในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้ เกิดความไม่พอใจในการทํางาน การประปา
นครหลวงซึ่งเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงควรส่งเสริมปัจจัยอนามัย โดยเน้ นให้ พนักงานรับรู้ถึง
ความมั่นคงในงาน การสร้ างรูปแบบการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ การจ่ ายค่ าตอบแทนที่
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต และสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเพื่อให้ เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันต่อไป
7.2 ระดั บ ความต้ องการแรงจู งใจในการทํา งานด้ า นปั จ จั ยจู ง ใจของพนั ก งานการ
ประปานครหลวงในภาพรวม และจําแนกตามช่วงอายุ
จากผลการวิจัยพบว่ า พนักงานการประปานครหลวงในภาพรวม มีความต้ องการ
แรงจู งใจในการทํางานด้ านปั จจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก แต่มี 2 ปั จจัย ที่มีความต้ องการอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ และความสําเร็จในการทํางาน ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาจําแนกตามช่วงอายุ พบว่า พนักงานทั้ง 3 ช่วงอายุ ได้ แก่ เบบี้บูมเมอร์
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย มีความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจอยู่
ในระดับมากเช่นกัน โดยปัจจัยจูงใจที่เบบี้บูมเมอร์และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความต้ องการสูงสุด 2
อันดับแรกคือ ความสําเร็จในการทํางาน และความก้ าวหน้ าในอาชีพ ส่วนปั จจัยจู งใจที่เจนเนอ
เรชั่นวายมีความต้ องการสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ความก้ าวหน้ าในอาชีพ และความสําเร็จในการ
ทํางาน
แม้ ว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายจะมีความต้ องการแรงจูงใจใน
การทํางานด้ านปั จจัยจู งใจในระดับที่สูงกว่ ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ แต่ กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีระดับ
ความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจสูงสุดเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุ่ม โดยปัจจัยที่เจน
เนอเรชั่ น วายมี ค วามต้ อ งการสูงสุด คือ ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ
กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) ที่มองว่า ประชากรในกลุ่มนี้เติบโต เรียนรู้ และใช้ ชีวิตอยู่ในยุค
ที่มีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีความเจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็ นการสื่อสารโทรคมนาคมที่ค ล่ องตั ว การเข้ าถึงข้ อมู ลข่ าวสารต่ า งๆ ได้ ตลอดเวลา การ
เดินทางที่รวดเร็วด้ วยพาหนะที่ทนั สมัย ความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันจากเครื่องมืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันเจนเนอเรชั่นวายยังได้ เผชิญกับเหตุการณ์ท่แี สดงถึงความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความรุนแรงของสังคมในปัจจุบันมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนด้ วย
เช่น ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ท่สี ่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆในหลายประเทศ เหตุการณ์ก่อการร้ าย
ภัยธรรมชาติท่รี นุ แรงและคาดไม่ถงึ ดังนั้นคุณลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชากรกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายจึงมีแนวโน้ มที่คล้ ายคลึงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีซ่ึงมีวงจรหมุนเวียนที่ส้นั และรวดเร็ว ซึ่งนําไปสู่วิถีการดําเนินชีวิตที่รวดเร็ว เป็ นตัวของ
ตัวเองสูง ต้ องการการยอมรับและความเข้ าใจ ชอบอะไรที่ท้าทาย มีความอยากรู้อยากเห็น แต่
แอบแฝงไว้ ด้วยความอ่อนไหวต่อสถานการณ์และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่
ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎ กติกา ไม่ชอบกระบวนการที่ค่อยเป็ นค่อยไป ต้ องการให้ คนอื่นเห็นว่า
ตนเองเป็ นคนสําคัญ มักอยากได้ ผลตอบแทนสูงๆ แต่ไม่ต้องการไต่เต้ าเส้ นทางอาชีพการทํางาน
โดยเริ่มจากระดับปฏิบัติการ คนกลุ่มนี้จึงต้ องการเติบโตก้ าวหน้ าในอาชีพอย่างรวดเร็ว
อย่ างไรก็ตาม เมื่อพิ จารณารายปั จจัยพบว่ า ปั จจัยที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์และเจนเนอ
เรชั่นเอ็กซ์มีความต้ องการสูงสุดคือ ความสําเร็จในการทํางาน ที่เป็ นเช่นนี้เพราะกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีมุมมองในการทํางานที่ใกล้ เคียงกัน ซึ่งการทํางานให้ สาํ เร็จย่อมนํามาซึ่ง
ความก้ าวหน้ าในงานที่ตนเองทําอยู่ ตามแนวคิดของกานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556) ระบุว่ากลุ่ม
เบบี้บูมเมอร์มีความพึงพอใจต่องานเมื่อมีการเลื่อนตําแหน่ง นั่นหมายความว่าการเลื่อนตําแหน่ง
ทําให้ คนกลุ่มนี้ร้ ูสึกว่ ามีความมั่นคง มีความสําคัญ การเลื่อนตําแหน่ งจึงเป็ นความสําเร็จในการ
ทํางานอย่างหนึ่ง ในขณะที่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีลักษณะนิสัยชอบเสี่ยง ชอบทําอะไรใหม่ๆ สนใจ
เทคโนโลยี ปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ดี มักท้ าทายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากคน
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กลุ่ ม นี้ อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศของการขยายตั ว อุ ต สาหกรรมในวงกว้ า ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่ างมากทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มัก
พึ่งพาความรู้ ความสามารถของตนเองในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ด้ วยสาเหตุเหล่ านี้ จึง
ส่งผลให้ คนกลุ่มนี้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถตนเองอยู่
เสมอ เพื่อให้ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานได้ อย่างดี เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จึงมีความพอใจต่องานที่ท้าทาย ได้ ใช้ ทกั ษะอันหลากหลาย
เพื่อทําให้ งานสําเร็จ
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกับงานวิจัยของเดชา เดชะวัฒนไพศาล (2552) ที่ได้ ศึกษา
การรับรู้คุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นวายและแรงจู งใจในการทํางาน : มุมมองระหว่ างเจนเนอ
เรชั่นต่างๆ ในองค์กร โดยผลการวิจัยยืนยันถึงความต้ องการแรงจูงใจในการทํางานที่แตกต่างกัน
ระหว่างเจนเนอเรชั่น ดังนั้น หากจะสร้ างแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจให้ แก่พนักงานการ
ประปานครหลวงในแต่ ละช่ วงอายุ องค์กรควรจะปรับปรุงนโยบายและการบริหารจัดการทั้งใน
เรื่องความก้ าวหน้ าในอาชีพ และความสําเร็จในการทํางาน ให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานการประปานครหลวงในแต่ละช่วงอายุมีความต้ องการ
แรงจู งใจในการทํางานทั้งด้ านปั จจัยอนามัย และด้ านปั จจัยจูงใจในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ผู้วิจัย
จึงนําเอาปั จจัยอนามัยและปั จจัยจู งใจที่พนักงานทุกช่ วงอายุมีความต้ องการสูงสุด มาจัดทําเป็ น
ข้ อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้
การสร้ างแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยอนามัย
1. ความมั่นคงในงาน
1.1 ผู้ บริ ห ารควรให้ ความสํา คั ญ กั บ ระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจ เพราะหากผลการดําเนินงานขององค์กรดีข้ นึ พนักงานก็จะได้ รับโบนัสมากขึ้น และยัง
ส่ งผลต่ อการจัด อันดับผลงานของรั ฐวิ สาหกิจ การให้ อิสระในการบริ หารงาน รวมทั้งชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ และความมั่นคงขององค์กรด้ วย
1.2 องค์กรควรให้ ความสําคัญกับนโยบายด้ านความมั่นคงปลอดภัย เช่ น มี
ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภัย โดยติดตั้งระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้ เพียงพอ และดูแลรักษาให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้
งาน รวมทั้งจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมหนีไฟและแผ่นดินไหว โดยดําเนินการอย่างจริงจังเป็ นประจําทุกปี
1.3 องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ พนักงานมีการวางแผนด้ านการเงิน
และการลงทุน เพื่อการออมสําหรับความมั่นคงในชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
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1.4 ควรศึกษาหลักเกณฑ์การต่ออายุราชการของสํานักงาน ก.พ. และนํามา
ปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับองค์กร
2. การบังคับบัญชา
2.1 ควรจัดให้ มีระบบการพัฒนาผู้บังคับบัญชาด้ านการสอนงานและการให้
คําปรึกษา (Coaching & Counseling) เพื่อฝึ กให้ ผ้ ูบังคับบัญชาฟั งผู้อ่นื มากขึ้น และสอนงานใน
ลักษณะให้ คาํ ปรึกษาแนะนํามากกว่าการสั่งงาน โดยให้ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ท่เี ป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาย
งานเป็ นพี่เลี้ยงสอนงานให้ แก่เจนเนอเรชั่นวาย
2.2 พั ฒ นาผู้ บังคั บ บัญชาให้ มีภาวะผู้ นํา และยึ ด หลั กธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน เพื่อให้ พนักงานเกิดการยอมรับ
2.3 เปิ ดให้ มี ช่ อ งทางรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นการกระทํา ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา และมีคณะกรรมการพิจารณากําหนดบทลงโทษหรือดําเนินการทางวินัย
3. ค่าตอบแทน
3.1 ควรพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานให้ สอดคล้ องกับอัตราใน
ตลาดแรงงานอยู่เสมอ อาจเพิ่มให้ ทลี ะน้ อย แต่บ่อยครั้ง ซึ่งจะจูงใจได้ ดีกว่าการให้ ครั้งละมากๆ
เพียงครั้งเดียว
3.2 กําหนดโครงสร้ างค่ าตอบแทน ควรคํานึงถึงความเท่าเทียมกันภายใน
องค์กรด้ วย โดยประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงาน ประสบการณ์ และ
ทักษะที่ใช้ ในการทํางานที่แตกต่างกัน
3.3 การจ่ ายค่ าตอบแทนด้ วยความเป็ นธรรม จะสามารถสร้ างแรงจู งใจให้
เกิด ขึ้ น กับ พนั ก งานได้ มากกว่ า การจ่ า ยค่ า ตอบแทนในอัต ราที่สูง แต่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม อีกทั้ง ควร
เชื่อมโยงผลลัพธ์ในการทํางานกับการให้ รางวัลในลักษณะของการจ่ ายค่ าตอบแทนตามผลงาน
(Pay for Performance) อย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช้ ระบบการหมุนเวียนขั้นเงินเดือน เพื่อกระตุ้นให้
เกิดแรงจูงใจในการทํางานสําหรับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
3.4 ควรออกแบบระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
รวมทั้งมีระบบสวัสดิการที่ให้ พนักงานสามารถเลือกเองได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
พนักงานในแต่ละช่วงอายุ โดยกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ อาจให้ เป็ นเงินเดือน บวกค่าประสบการณ์ และ
สวัสดิการด้ านสุขภาพ ส่วนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ อาจให้ เงินเดือนไม่สงู มาก แต่ต้องมีองค์ประกอบ
อื่นๆ อย่างสมดุล เช่น เงินเดือน บวกสวัสดิการด้ านครอบครัว วันหยุดพักผ่อนประจําปี สําหรับ
เจนเนอเรชั่นวาย ควรให้ เงินเดือนในอัตราที่สงู แต่องค์ประกอบอื่นๆ ไม่ต้องมาก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.1 ผู้บังคับบัญชาควรจะปฏิบัติต่อผู้ใต้ บังคับบัญชาของตนเองด้ วยความ
เคารพในสิทธิของกันและกัน
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4.2 ผู้บริหารควรจะสนับสนุ นให้ มีการทํากิจกรรมร่ วมกันภายในหน่ วยงาน
เพื่อสร้ างความสามัคคี เช่น กิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กีฬาสี งานเลี้ยงปี ใหม่
การสร้ างแรงจูงใจในการทํางานด้ านปัจจัยจูงใจ
1. ความก้ าวหน้ าในอาชีพ
1.1 ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ งและแต่งตั้ง
พนักงานให้ มีความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
1.2 องค์กรควรมีการวางระบบ Career Development โดยออกแบบระบบ
การพัฒนา Training Roadmap ให้ สอดคล้ องกับตําแหน่งงานและความก้ าวหน้ าของตําแหน่งงาน
และมีการจัดทําเส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตําแหน่งงานให้ ชัดเจน
และเผยแพร่ให้ ทราบโดยทัว่ กัน
1.3 สําหรับเจนเนอเรชั่นวาย ควรจูงใจด้ วยการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เช่น การให้ ทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ความสําเร็จในการทํางาน
2.1 ผู้บริหารควรให้ ความสําคัญกับการวางแผนก่อนเริ่มดําเนินงาน และมี
การติดตามผลการดําเนินงานเป็ นระยะๆ ทําให้ สามารถแก้ ไขปัญหาได้ อย่างทันท่วงที
2.2 องค์กรควรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานใช้ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผู้บริหารควรบอกให้ เข้ าใจถึง
เป้ าหมายของงานอย่ า งชั ด เจน และปล่ อ ยให้ ทาํ งานแบบอิส ระ มอบอํา นาจในการทํา งานให้
(Empowerment) และมุ่งเน้ นการประเมินที่ผลลัพธ์ของงานมากกว่าพฤติกรรมการทํางาน โดยให้
ปฏิกริ ิยาย้ อนกลับ (Feedback) อย่างต่อเนื่อง
2.3 องค์กรควรมีแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนในการยกย่องชมเชย หรือให้
รางวัลกับพนักงาน ในกรณีท่ปี ฏิบัติงานได้ สาํ เร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ พนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน เช่น กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ควรจูงใจด้ วยการชื่นชมยกย่อง และมีการ
มอบรางวัลให้ แก่บุคคลที่จงรักภักดีต่อองค์กรและมีประสิทธิภาพสูงในการทํางาน ส่วนเจนเนอ
เรชั่นวาย ผู้ บั งคับบัญชาควรให้ ปฏิกิริยาย้ อนกลับ (Feedback) และให้ รางวัลทุ กครั้ งที่ทาํ งาน
สําเร็จ เพราะคนรุ่นนี้ต้องการให้ คนอื่นเห็นว่าเขามีความสําคัญ
8.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความต้ องการของพนักงานในแต่ละช่วงอายุเปรียบเทียบกับระดับ
แรงจู งใจในการทํางานในแต่ ละด้ าน เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการที่ยังไม่ ได้ รับการตอบสนอง
2. ควรขยายผลการศึกษาให้ ครอบคลุ มพนั กงานการประปานครหลวงในทุ ก
สายงาน และนําตัวแปรอิสระอื่นๆ เช่น ลักษณะงาน, ระดับตําแหน่ง มาศึกษาเพิ่มเติม
3. ในส่วนของตัวแปรตาม ควรปรับเนื้อหา/เพิ่มขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษา ให้
สอดคล้ องกับลักษณะของประชากรและองค์กร โดยอาจนําแนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ มาใช้ เป็ นกรอบ
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ในการศึกษา นอกเหนือจากการใช้ ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor
Theory) เพียงอย่างเดียว เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุม เป็ นปัจจุบันและตรงกับความเป็ นจริงมาก
ที่สดุ
4. ควรขยายผลการวิ เคราะห์ ข้อมู ลความต้ องการแรงจู งใจในการทํางานของ
พนักงานใน แต่ละช่ วงอายุ โดยวิเคราะห์ข้อมูลรายข้ อของแต่ละปั จจัย เพื่อให้ ได้ ผลการศึกษาที่
ละเอียดมากขึ้น
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