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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการท างานของกลุ่ม               
เจนเนอเรช่ันวาย ผ่านบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นค น                
เจนเนอเรช่ันวายที่มาใช้บริการผ่านบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน               
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.953 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test, One-way ANOVA และวิเคราะห์ Regression ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่ม
คนเจนเนอเรช่ันวายท่ีมีเพศ  อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีผลต่อการเลอืก
องค์การเข้าท างานโดยรวม ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยจูงใจในการเลือกองค์การ
เข้าท างานของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
มีปัจจัย 3 ประเด็น ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                
โดยเรียงล าดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านช่ือเสียงขององค์การ ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ และด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ (3) ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่ม               
เจนเนอเรช่ันวาย ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัจจัย 3 ปัจจัย               
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงล าดับจากปัจจัยที่
ส่งผลมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนโยบาย กฎ ข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การเลือกองค์การ เจนเนอเรช่ันวาย บริษัทจัดหางาน  
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to study the influential factors of organizational 

selection among members of Generation Y through a recruitment agency located in Asoke in the 
Bangkok metropolitan area. The sample in this study consisted of 385 members of Generation Y 
who used a recruitment agency in the Asoke District of the Bangkok metropolitan area. The 
research instrument was a questionnaire with a reliability of 0.953. The data were then analyzed 
using statistics, including frequency, mean, and standard deviation. The collected data were used 
to test the research hypothesis by a t-test, one-way ANOVA and regression analysis. The results of 
this research indicated the following: (1) the respondents of a different age, gender, marital 
status, average monthly income, and work experience differently selected organizations to work 
at a statistically significant level of 0.05.; (2) three motivational factors influenced the 
organizational selection of the respondents through a recruiting company in the Asoke district of 
Bangkok metropolitan area were at a statistically significant level of 0.05. The aspect with the 
highest influence was reputation, followed by recognition, and success, respectively; and (3) 
three hygiene factors influenced organizational selection of the respondents through a recruiting 
company in the Asoke district in Bangkok at a statistically significant level of 0.05. The aspect with 
the highest influence was policy and regulations, followed by relationships with supervisors and 
co-workers, subordinates, and compensation and benefits, respectively. 
 
Keywords: Organization Selection, Generation Y, Recruitment Agency,  
 

บทน า 

การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “ทุนมนุษย์” หรือ “คน”ถือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้
ความส าคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการเล็งเห็นว่า “คน” เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์การ และเมื่อ “คน” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหรือทรัพยากรหลักที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก องค์การจึงต้องพบกับ
ความท้าทายใหม่นั้นก็คือ การดึงดูดและรักษา “คน” ที่มีค่าให้อยู่กับองค์การ ดังนั้น การสร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์การ (Employee Engagement) จึงเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์, 2554) 

การด าเนินงานขององค์การในปัจจุบั นต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน รวมทั้งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง องค์การต่างต้องมีการเตรียมการและการ
ปรับตัวเพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ เป็นผู้น าในธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีค่าสูงสุดขององค์การและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งช้ีถึงความส าเร็จและล้มเหลวของ
องค์การจะเห็นได้ว่าหากองค์การมีการก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้นจะสามารถจูงใจบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสมกับองค์การมารวมปฎิบัติงานในองค์การเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การ (Value Added) และ
ผลักดันผลการปฎิบัติงานขององค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่องค์การก าหนดขึ้นได้ รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) 
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การสรรหาบุคลากรจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณภาพให้กับองค์การในระยะยาวเพราะหาก

องค์การสามารถจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติต่างๆที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานมา
สมัครเพื่อรับคัดเลือกนั้น องค์การก็จะมีโอกาสในการที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพมาร่วมงานสูงและบุคคลเหล่านั้นก็
จะเป็นก าลังในการพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ดังนั้น องค์การหลายองค์การที่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการได้มาของทรัพยากรบุคคลที่ดแีละพร้อม ที่จะมีผลส าเร็จหรือล้มเหลวต่อองค์การ องค์การจึงยินดี
จัดสรรงบประมาณเพื่อการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาร่วมงาน (สุนันทา เลาหนันทน,์ 2542) 

ปัจจุบันในหลายองค์การได้สรรหาบุคลากรผ่านบริษัทจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความสามารถ ในการ
คัดเลือกบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันหลายองค์การมีการแข่งขันธุรกิจในระดับสูง ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้องค์การ
สามารถแข่งขัน และเติบโต สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้นั้นคือ การได้บุคลากรที่ดี มีความสามารถ อีกท่ัง
ยังลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร บริษัทจัดหางานในเมอืงไทยนั้นมีอยู่มากมาย ตั้งแต่บริษัทของคนไทย ไปจนถึง
บริษัทใหญ่จากต่างชาติ แต่ละที่ต่างก็มีองค์ความรู้ วิธีการสรรหา ตลอดจนอาจเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ                  
ที่แตกต่างกันด้วย การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านนั้น บางทีอาจจะต้องใช้บริการของบริษัทจัดหา
งาน (Recruitment Agency Service) จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าที่สุด  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลให้คนกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y คน           
ที่เกิดระหว่าง 2523-2537) ก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานมากขึ้น พร้อมกับค่านิยมและแนวคิดในการท างาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างการท างานกับเวลาส่วนตัว (Work-life Balance) 
การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ การให้รางวัล เป็นต้น (นริศา สุระวิญญู, 2559) ภาคธุรกิจจึงต้องเร่งปรับกล
ยุทธ์การท างานแบบเก่าเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของคนท างานแต่ละรุ่น รวมทั้งรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้
อยู่กับองค์กร หรือไม่ให้สมองไหลออกไปยังต่างประเทศ โดยผู้บริหารจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มเจน
เนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ให้ได้ โดยจะต้องสร้างระบบการท างาน การจัดการสภาพแวดล้อมการท างาน           
ที่เหมาะสม และการส ารวจความพึงพอใจในการท างาน เพื่อช่วยลดปัญหาการลาออกของพนักงาน (Turnover) 
(ปริทัศน์ คล่องดี, 2558) 

การศึกษาพฤติกรรมของคนกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) โดยทั่วไปแล้วพบว่า คนกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การท างาน มีความคาดหวังสูง มีความเช่ือมั่นในตนเองมาก มั่นใจในความสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง ไม่เคยหยุดค้นหางานตามอุดมคติ ไม่คิดว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องผิด มองหาสิ่งส าคัญ
ในงานอยู่เสมอ พอใจกับการเปลี่ยนแปลง ให้ความสนใจในการแสวงหาความส าเร็จอยู่ตลอดเวลา (Stephen P. 
Robbins และ Timothy A. Judge, 2010) 

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแนวทางในการจูงใจของบุคลากรให้มาร่วมงานด้วยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแนวทาง 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้เงินเดือนท่ีสูงกว่าองค์การอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
การให้สวัสดิการ การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น 
และเมื่อองค์การสามารถจูงใจบุคลากรที่มีคณุสมบัตเิหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการขององค์การ ทรัพยากรมนุษย์
เหล่านี้จะปฎิบัติงานก็จะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะสามารถน าพา องค์การ                
ไปสู่เป้าหมายขององค์การได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน ในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย 

ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์กับการเลือกองค์การในการท างานของกลุ่มคน              

เจนเนอเรช่ันวาย ในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย                         

ในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์การท างาน 

และสถานภาพการท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก 
กรุงเทพมหานคร ต่างกันมีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานท่ีแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านการจูงใจในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย ที่มาใช้บริการบริษัท
จัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน 

3. ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ท่ีมาใช้บริการบริษัทจัดหางาน
แห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ มัทนี ค าส าราญ และ ณัฐนุช วณิชย์กุล (2559) ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การจ าแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆตามลักษณะประชากร (Demographic 
Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น 
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความต้องการที่แสดงออกต่อพฤติกรรมทั้งสิ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ สนั่น เถาชารี (2554) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้า             
ในอาชีพไว้ว่า การพัฒนาสายงานความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นแนวความคิดที่ช่วยพัฒนา
พนักงานในองค์การให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพและความพร้อมของ
พนักงานแต่ละคน ดังนั้นการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ จึงเป็นเครื่องมือทางการ
พัฒนาทัพยากรมนุษย์ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังกับพนักงานและองค์การ  

ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง              
พลังผลักดันภายในตัวบุคคล (Driving Force) ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น แรงจูงใจเกิดขึ้นจากความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled Needs) ซึ่งจะน าไปสู่ความเครียด (Tension) จากนั้นจะท าให้เกิด
พลังผลักดันภายในตัวบุคคล (Drive) อันจะน าไปสู่พฤติกรรม (Behavior) ได้ในท่ีสุด  

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s Two – Factor Theory) Bovee และ others. (1993) 
ทฤษฎีความต้องการ ทฤษฎีสองปัจจัยคิดขึ้นโดย Frederick Herzberg กล่าวถึงปัจจัยในการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจในการท างาน และไม่พึงพอใจในการท างานหรือหมายถึงการท างานโดยหลักการที่องค์การจะพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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1. ปัจจัยจูงใจ หรือ ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors or Motivators) เป็น

ปัจจัยภายในหรือความต้องการภายในของบุคลากรที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจ ในการท างาน เป็นปัจจัย            
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานท างานด้วยความพึงพอใจ และเป็นปัจจัยที่
จะน าไปสู่ทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง  

2. ปัจจัยค้ าจุน หรือ ปัจจัยอนามัยเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance or 
Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจ 
แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จ าเป็นที่ต้องได้รับการสนองตอบ 
เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอ จะท าให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจ ในการท างาน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า 
ถ้าให้ปัจจัยเหล่านี้แล้ว จะท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  นริศา สุระวิญญู (2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ              
ในการปฏิบัติการงาน หมายถึง ทัศนคติที่ดีในการท างาน ซึ่งเกิดจากการที่ได้รับการตอบสนอง ตามระดับความ
ต้องการ ท าให้พนักงานเกิดความพอใจมีความมุ่งมั่นที่จะท างาน ท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและส่งผลถึง
ประสิทธิผลในองค์กร และการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในท่ีสุด  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ ปราณี นวลจันทร์ (2552) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า 
เป็นกิจกรรมด้านเชาว์ปัญญาที่จะใช้ข้อมูลและรวมถึง ระบบสารสนเทศมาคิดวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
การน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาท าการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และหลังจากนั้นก็ท าการเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ท่ีคิดว่าดีที่สุดและน าไปปฏิบัติ  

แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2557) กล่าวว่า เจนเนอเรช่ัน
วายเป็นกลุ่มคนท่ีมองโลกในแง่ดี ชอบท างานเป็นทีม ไม่ชอบท า ตามกฎระเบียบ ฉลาด ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแบบตลอดเวลา รักความก้าวหน้ามุ่งผลส าเร็จเป็นหลักแต่มักไม่วางแผนระยะยาว  
ไม่มีความอดทน แต่มีความคาดหวังสูง 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัย คือ กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่ไปใช้บริการบริษัทจัดหา
งานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานครที่ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่ไปใช้บริการบริษัทจัดหา
งานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบค่าประชากรที่แน่นอน จึงค านวณขนาดตัวอย่าง            
โดยก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยใช้สูตร ค านวณหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
ประชากรที่แน่นอนของ (William G. Cochran, 1997) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน
การสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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และกรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใช้สูตร  
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  

p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร  
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นได้   
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 

ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96  
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนของประชากร เท่ากับ 0.50 ต้องการระดับความเช่ือมั่น 95% 

และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5%  
 

  ดังนั้น  

          = 385 
 

ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง  
 
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ใช้วีธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามขั้นตอน โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยในที่นี้จะท าการเลือกสุ่มเฉพาะ

กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่ไปใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาประยุกต์เป็นลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น  3 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การในการท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
ในกรุงเทพมหานคร และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านการตัดสินใจเลือกองค์การในการท างานของกลุ่มคน              
เจนเนอเรช่ันวาย ในกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้สถติิดังนี ้ค่าร้อยละ (Percentage) 

เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์การท างาน และสถาพการการท างาน และค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้ าจุนในการเลือกองค์การในการท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ในกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ระดับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน และระดับการตัดสินใจเลือกองค์การเข้าท างานของ

กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายวาย (Generation Y) ในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน จะท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 สมมติฐานที่ 2 ผู้สมัครที่มีปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อายุงานและรายได้ของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันมีผลตอ่
การเลือกองค์การเข้าท างานที่ต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความ



 7 
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มส าหรับตัวแปรด้านเพศ และสถานภาพการท างาน และใช้สถิติ One-
Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มส าหรับตัว
แปรด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน 

2.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) ในกรุงเทพมหานคร จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง              
คิดเป็นร้อยละ 55.32 มีอายุ  26-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 60.52 สถานภาพสมรส มีสถานภาพโสด คิดเป็น                  
ร้อยละ 80.52 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปรญิญาตรีและปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 75.58 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.56 มีประสบการณ์การท างาน 5 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 74.55 
และมีสถานภาพการท างานปัจจุบัน คือ ท างาน คิดเป็นร้อยละ 97.14  

ปัจจัยด้านการจูงใจในการเลือกองค์การเข้าท างาน การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจูงใจในการเลือกองค์การ
เข้าท างาน โดยรวม กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ               

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.40 , S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คนเจนเนอเรช่ันวาย 
(Generation Y) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าและการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

( = 4.64, S.D. = 0.49) ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.40, S.D. = 0.57)                 

ด้านลักษณะงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.33, S.D. = 0.62)  ด้านช่ือเสียงขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

( = 4.33, S.D. = 0.71)  และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.28, S.D. = 0.69) 
ตามล าดับ 

ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การเข้าท างาน การวิเคราะห์ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การเข้าท างาน 
โดยรวม กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด                  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.53, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.72, S.D. = 0.44) 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.68, S.D. = 0.47) ด้านสมดุลชีวิตในการท างาน                

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.59, S.D. = 0.58) ด้านนโยบาย กฎ ข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน              

โดยมีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ ( = 4.35, S.D. = 0.65) และด้ านความสัมพันธ์กับผู้บั งคับบัญชา เพื่ อนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.31, S.D. = 0.66) ตามล าดับ  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประสบการณ์การท างาน และสถานภาพการท างานปัจจุบัน ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก
กรุงเทพมหานคร ต่างกันมีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานท่ีแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน             
ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานที่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย 0.379 

สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน                
ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีอายุ แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานที่แตกต่างกัน  โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน      
ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริโภค
สถานภาพหย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ / สมรส / อยู่ด้วยกัน 0.183 

สมมติฐานท่ี 1.4 กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานที่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.893 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า กลุ่ม
คนเจนเนอเรช่ันวายที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน ไม่แตกต่างกัน โดยรวม ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การ
เข้าท างานที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน             
ที่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือก
องค์การเข้าท างานที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้า
ท างานท่ีแตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.7 กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายที่มีสถานภาพการท างานปัจจุบันแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือก
องค์การเข้าท างานท่ีแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.487 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีสถานภาพการท างานปัจจุบันแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้า
ท างาน ไม่แตกต่างกัน โดยรวม ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการจูงใจในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย ที่มาใช้
บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจูงใจในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอ
เรช่ันวาย ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์ การเข้า
ท างาน โดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ปัจจัย b SEb   t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.105 0.223  4.955* 0.000 
ด้านชื่อเสียงขององค์การ 0.367 0.045 0.401 8.135* 0.000 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 0.185 0.049 0.195 3.749* 0.000 
ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 0.159 0.055 0.139 2.901* 0.004 
R = 0.617, R2 = 0.380, R2

Adj = 0.375, SEest = 0.516 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 1 ปัจจัยด้านการจูงใจในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย ที่มาใช้
บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน โดยรวม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 ปัจจัย โดยเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านชื่อเสียงขององค์การ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย ที่มาใช้บริการ
บริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย 

ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน 
โดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression) 

 

ปัจจัย b SEb   t Sig. 
ค่าคงท่ี 0.537 0.292  1.839 0.067 
ด้านนโยบาย กฎ ข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน 

0.307 0.059 0.308 5.226* 0.000 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 

0.267 0.057 0.271 4.706* 0.000 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 0.247 0.060 0.176 4.133* 0.000 
R = 0.611, R2 = 0.373, R2

Adj = 0.369, SEest = 0.519 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ที่มาใช้

บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน โดยรวม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 ปัจจัย โดยเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านนโยบาย กฎ ข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา            
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา  และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

ผ่านบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้   
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน และสถานภาพการท างานปัจจุบัน ที่มาใช้บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง 
ย่านอโศกกรุงเทพมหานคร ต่างกันมีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานท่ีแตกต่างกัน 

เพศ กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายต่างมีความแตกต่างกันในด้านความถนัด ความ
สนใจในงานที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจ
ของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการที่ต่างกัน  

อายุ กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานที่แตกต่างกัน               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มีอายุที่แตกต่างกันต่างก็มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความต้องการพัฒนาตัวเอง เพิ่มพูนทักษะเพื่อก้าวไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย               
ฉัตรนภา ติละกุล (2555) เรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มีผลต่อความต้องการ
คุณลักษณะงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มีปั จจัยส่วน
บุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความต้องการคุณลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน 

สถานภาพ กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก สถานภาพสมรสมีส่วนต่อการตัดสินใจเลื อกท างานและ
ประสิทธิภาพในการท างาน เพราะกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายจะเป็นคนให้ความส าคัญกับงานที่ตัวเองชอบมากกว่า             
สิ่งอื่นใด ทุ่มเทมุ่งความส าเร็จในงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พัฒน์กมล อ่อนส าลี (2554)  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอุตสาหกรรม 
สหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพสมรส ที่ต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท างานท่ีแตกต่างกัน ในการเลือกท างาน 

ระดับการศึกษา กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้า
ท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก คนกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็น
สัตว์สังคม แม้จะมีระดับการศึกษาต่างกันแต่มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และมีความต้องการตลอดเวลาและ
มากขึน้ ซึ่งความต้องการนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของงาน 
ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พรทวี เถื่อนค าแสน 
(2559) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรม
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เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับ              
การตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการไม่แตกต่างกัน 

รายได้ กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก รายได้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เข้าทางานของแต่ละบุคคล  เพราะต่างต้องใช้เงินด ารงชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากบริษัทมีอัตราเงินเดือนที่สูง
กว่า มีสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม ย่อมจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถตัดสินใจเข้ามาร่วมงาน
กับบริษัทได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒน์กมล อ่อนส าลี (2554) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของ
พนักงานท่ีแตกต่างกัน 

ประสบการณ์การท างาน กลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวายที่มีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน มีผลต่อการ
เลือกองค์การเข้าท างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มี
ประสบการณ์การท างานที่ต่างกัน เป็นเครื่องบ่งช้ีถึงความคิด ความเช่ือ การคิดวิเคราะห์ส าหรับการตัดสินใจ ท าให้
บุคคลมีความแตกต่างกัน เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นความฉลาดรอบคอบก็มากขึ้น ท าให้ความสนใจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ประชุมวงศ์ (2561) เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกเข้าท างานของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน ท าให้ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

สถานภาพการท างานปัจจุบัน กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายที่มีสถานภาพการท างานปัจจุบันแตกต่างกัน มีผล
ต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่อง สภาพภาพการท างาน
เป็นความปรารถนาที่จะท าของส่วนบุคคล ทั้งผู้ท างานและว่างงานต่างต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เนื่องมาจาก                
มีการเตรียมตัวและการมีทักษะในงาน มีความต้องการก้าวหน้าในอาชีพ  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                    
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ และกิตติยา รัตนากร (2540) เรื่อง ภาวการณ์มีงานท าและการว่างงาน ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญมีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานก็คือ ระบบข่าวสารแรงงานที่ได้รับ อัตรา
ค่าจ้างท่ีพอใจ ทักษะในการท างานและฐานะทางเศรษฐกิจ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการจูงใจในการเลือกองค์การเข้าท างานของกลุ่ม คนเจนเนอเรช่ันวาย ท่ีมาใช้
บริการบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน  

ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัย 3 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานโดยรวม  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านช่ือเสียงของ
องค์การ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 1. ด้านช่ือเสียงขององค์การการ 
เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์การที่ตรงกับคุณค่าของผู้สมัครมากเพียงใดก็ยิ่งสามารถดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพให้
สมัครงานกับองค์การได้มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัทธพรรณ กสินธุ์มานะวาท (2557) ศึกษาเรื่อง โฆษณา
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าท างานในองค์กรในกลุ่มผู้ก าลังส าเร็จการศึกษา : กรณีศึกษา การไฟฟ้า
นครหลวง ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจัยหนึ่งในปัจจุบันท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกเข้าท างานกับองค์กร
คือการที่องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน  
เนื่องจากกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายเป็นคนท่ีกล้าแสดงออกทางความคิดการพูด ต้องการประสบความส าเร็จในระยะเวลา
อันสั้น มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ลึกๆ แล้วยังมีความหวั่นไหว กระหายการยอมรับและค าช่ืนชม หัวหน้างาน และ
องค์การจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความพยายามทุ่มเท ความสามารถที่เปล่งประกาย และผลงานที่เป็นเลิศ 
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เพื่อที่จะช่ืนชมยกย่องอย่างทันท่วงที และให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป การให้รางวัลและการยกย่องชมเชยเพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานที่มีคุณภาพ เพื่อตอบแทนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานแก่กลุ่มเจนเนอเรช่ันวายจะ
ส่งผลต่อการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถ้าองค์การใดมีองค์ประกอบ
ดังกล่าวก็จะดึงดูดคนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทย์ สังข์ทอง (2560) 
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท วาโก้ซังโย (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน บริษัท วาโก้ซังโย (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญ และ 3. ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายให้ความสนใจกับผลส าเร็จของงานหรือความท้าทายของงานมากกว่า
วิธีการท างาน ที่ส าคัญมักที่จะเปิดใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างได้ดี และความหลากหลาย
ในแง่มุมต่างๆ เช่น มีความสนใจใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ท าให้เจนเนอเรช่ันวายมีความเฉลียวฉลาดและ              
มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา            
ในประเทศ หลายองค์การได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน บริษัทต่างๆก็ได้มีการออกนโยบายให้พนักงานท างาน
จากที่บ้าน หรือ Work from Home กันมากขึ้นในหลายอาชีพ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ Covid- 19             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทวี เถื่อนค าแสน (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผลการทบสอบ
สมมติฐานพบว่า แรงจูงใจด้านความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค้ าจุนในการเลือกองค์การข้าท างานของกลุ่มคนเจนเนอเรช่ันวาย ที่มาใช้บริการ
บริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างาน 

ผลการวิจัย พบว่า มี 3 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การเข้าท างานโดยรวม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านนโยบาย กฎ ข้อบังคับ
และขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา  และด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1. ด้านนโยบาย กฎ ข้อบังคับและขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุ่ม               
เจนเนอเรช่ันวายเป็นบุคคลที่มีเง่ือนไขในการท างานเสมอ มักมีพฤติกรรมฏิเสธทันทีเมื่อถูกบังคับให้ท าผิดระเบียบ 
และไม่ชอบถูกบังคับให้ท าสิ่งที่คิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบ ดังนั้นการที่องค์การสร้างนโยบายบริษัทที่ไม่ขัดต่อ
เจตนารมณ์จะเป็นแรงจูงใจเพื่อสร้างการกระตุ้นจูงใจจากภายนอกท าให้กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมองเห็นจุดหมายและ
น าไปสู่การแสดงพฤติกรรมโดยเป็นการกระท าที่เกิดจากการหวังผลจากกิจกรรมนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิทย์ สังข์ทอง (2560) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท วาโก้ซัง โย                   
(ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธ์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท วาโก้ซังโย (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญ               
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายเป็นบุคคล             
ที่ชอบแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวคิดในการท างาน เกี่ยวกับปัญหาการท างานให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญภายใน
องค์การเป็นบุคคลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังว่าจะเป็นผู้รับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในเรื่องของการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์ (2558) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานกับส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกท างานกับส านักงานสอบบัญชีขนาด
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ใหญ่ 4 แห่งของ First Jobber อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ             
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกองค์การเข้าท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่ม                 
เจนเนอเรช่ันวายมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและต้องการเห็นความส าเร็จ                
ที่ชัดเจนและรวดเร็ว องค์การที่สามารถให้ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การประกันชีวิตและ
สุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล แผนการศึกษา เป็นสิ่งจูงใจในการเลือกองค์การเข้าท างานได้ดีจะส่งผลต่อการเลือก
องค์การเข้าท างานของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์ (2558) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานกับส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกท างานกับส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
4 แห่งของ First Jobber อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการท างานของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

ผ่านบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งย่านอโศก ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. จากผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

ประสบการณ์ในการท างาน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกองค์การเข้าท างานแตกต่างกันในด้านการเลือก 
และประเมินทางเลือก ดังนั้นบริษัทควรให้ความส าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลขององค์การที่ถูกต้อง ที่จ าเป็นและ
หลากหลาย ในหลายๆ ช่องทางไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท การใช้สื่อสารสนเทศ 
ให้เป็นประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน และสาธารณชนในการ
เข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบได้ ทั้งนี้องค์การจะต้องศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อให้ถ่ายทอดข้อมูลของบริษัทที่เป็น
ประโยชน์กับพนักงานและบุคคลในแต่ละกลุ่มให้มีความเหมาะสม 

2. จากผลการศึกษาด้านปัจจัยจูงใจ ควรปรับปรุงปัจจัยจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของเจนเนอ
เรช่ันวายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกองค์การเข้าท างาน เช่น 1 . ด้านช่ือเสียงขององค์การ บริษัทควรสร้าง
ช่ือเสียงและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้องค์การเป็นที่รู้จักได้รับความเชื่อถือศรัทธาด้วยการแสดงเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง
ตามบรรทัดฐานของสังคมว่าเป็นองค์การที่กระท าดีและสร้างสรรค์พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ องค์การควรแสดงให้พนักงานเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการสร้าง
ความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานด้วยการช่ืนชมจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และยกย่องพนักงานที่เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน และ 3. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน องค์การควรสร้างทัศนคติที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่พนักงานให้เห็นถึงคุณค่าของการท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพ
และมีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานท่ีประสบความส าเร็จ  

3. จากผลการศึกษาด้านปัจจัยค ้าจุน ควรปรับปรุงปัจจัยค ้าจุนให้สอดคล้องกับความต้องการของเจนเนอ
เรช่ันวายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกองค์การเข้าท างาน เช่น 1. ด้านนโยบาย กฎ ข้อบังคับและขั้นตอน
ต่างๆในการปฏิบัติงาน องค์การควรสร้างนโยบายที่ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของพนักงาน สร้างค่านิยมในองค์การเพื่อให้
เป็นองค์การเป็นองค์การที่ไม่มุ่งเน้นด้านความสัมฤทธิ์ผลของงานมากจนไม่ค านึกถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 2. ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์การควรมีกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยที่บริษัทควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อให้
พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังเป็นการสร้างสังคมการท างานแบบเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อ
ก่อให้เกิดความผูกพันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และ มี
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ประสิทธิภาพ และ 3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ องค์การควรมีการจัดสรรผลตอบแทนให้ตรงความต้องการ
ของเจนเนอเรช่ันวายโดยองค์การควรมีการส ารวจระดับกรอบของเงินเดือนเปรียบเทียบกับองค์การอื่นๆ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงส ารวจสภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุลวงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์                   

ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน าการจัดท าสารนิพนธ์นี้  
ทุกขั้นตอนจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และอาจารย์            
ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้  และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม                
ให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวทางต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ 
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