
บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บุคลากร เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งต่อทุกองค์การ ในการที่จะสามารถผลักดันองค์การให้
ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ การที่จะสร้างให้บุคลากรมีการท างานให้กับองค์การ
ด้วยความเต็มใจนั้น หมายถึง การที่หน่วยงานจะต้องมีการสร้างคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจ ให้เกิดความต้องการท างาน อันน าไปสู่ประสิทธิภาพ 
และเกิดการเพิ่มผลิตของหน่วยงาน หรือองค์กรในที่สุด 

การจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจในด้านสวัสดิการ โดยการท าให้
บุคลากรในองค์การได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่
แน่นอนในการด ารงชีวิต หรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับอยู่  เป็น
ประจ า ทั้งนี้ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญก าลังใจดีขึ้น เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และ
สติปัญญา ความสามารถของตน  ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกจะท างานให้ดีที่สุดใน
การท างาน จนเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การในที่สุด 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2545, หน้า 78) อธิบายว่า “การที่องค์การจะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานงานเพียงใด ปัจจัยเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีความส าคัญ เพราะถ้าองค์การสามารถ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพแล้วการใช้ทรัพยากรอ่ืน เช่น วัสดุอุปกรณ์ คน เงินทุน 
เคร่ืองจักร และอ่ืนๆ ก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 
 ณัฏฐ์พันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 107) การส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การให้ค่าจ้างทุกอย่างเป็นธรรม การได้เลื่อนต าแหน่ง หรือเป็นผู้มีส่วน
ร่วมกับโครงการใหม่ๆ การได้รับโอกาสหรือความไว้วางใจให้มีอ านาจในการก ากับดูแล และเลือก
วิธีท าอย่างอิสระ รวมทั้งได้รับการยอมรับว่างานที่ตนท ามีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ขององค์การ 
 องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรอิสระโดยมีจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด 268 คน ซึ่งบุคลากรแต่ละประเภทจะได้รับสวัสดิการและค่าจ้างที่แตกต่างกัน 
 ส าหรับพนักงานจะได้รับสวัสดิการในรูปของตัวเงิน เช่น สวัสดิการตามกฎหมาย ได้แก่     
ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา ค่าทันตกรรม ค่าแว่นสายตา และคอนแทคเลนส์              
ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยจัดการศพ ค่าเช่าบ้าน และบ าเหน็จ สวัสดิการที่องค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจัดให้   
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 ส าหรับพนักงานจะได้รับสวัสดิการที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเงิน เช่น สวัสดิการตาม
กฎหมาย ได้แก่ สิทธิการลาต่างๆ และตรวจสุขภาพประจ าปี สวัสดิการอ่ืนๆที่จะได้รับ 
 สวัสดิการที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจัดไว้ให้แก่พนักงานเป็นค่าผลทดแทนที่มี
ประโยชน์ต่อบุคลากรต่างๆ ในหน่วยงาน สร้างความพึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจให้แก่บุคลากรท า
ให้บุคลากรด าเนินงานอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง  องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญการสร้างสรรค์สวัสดิการที่ดีที่ตรงกับความต้องการของพนักงาน จนน าไปสู่ความพึง
พอใจต่อองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งเพื่อเกิดเป็นความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจะท าให้องค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งมีบุคลากร   ที่มีประสิทธิภาพ ในการท างานขับเคลื่อนไป  สู่เป้าหมายที่
องค์กรตั้งไว ้ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างพึงพอใจด้านสวัสดิการ กับ
ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง” เพื่อน าผลวิจัยนี้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ น ามาเสนอแนะให้กับองค์การ ในการน าไปปรับปรุงก าหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมใน
เร่ืองของสวัสดิการที่จะก่อให้เกิดผลต่อความผูกพันต่อองค์การจนน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความต้องการสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานองค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในในสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งกับความผูกพันต่อองค์การ 
 
1.3 สมมติฐำนของงำนศึกษำ  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่ง 

2. ความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การขององค์กรอิสระ
ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
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1.4 กรอบควำมคิดในกำรศึกษำ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ควำมพึงพอใจด้ำนสวัสดิกำร 
     - ค่าครองชีพ 
     - เงินช่วยเหลือบุตร 
     - กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
     - ค่ารักษาพยาบาล     
     - ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา 
     - เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
     -สนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย 
     - เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 
     - การประกันพนักงาน 
     - การตรวจสุขภาพประจ าปี 
    - ค่าเช่าที่พัก 
    - เงินบ าเหน็จตอบแทน 
    - นันทนาการ 

(Edwin B Filippo) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

       - เพศ 
       - อายุ  (Generation) 
       - สถานภาพ 
       - ระดับการศึกษา 
       - อายุงาน 
       - รายได้ 
       - สถานที่ปฏิบัติงาน 
 
      
 

ควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำน 

องค์กรอิสระด้ำนพลังงำนแห่งหนึ่ง 

- ความเชื่อและยอมรับเป้าหมาย
คุณค่าขององค์การ 

- ความตั้งใจและความพร้อมที่จะใช้
ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์การ 

- ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงความเป็นสมาชิกขององค์การ 

(Steers &Porter) 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ประโยชน์ต่อองค์การ 
           ผู้บริหารองค์การสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการที่
สนองต่อความต้องการของพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงานและนโยบายขององค์การที่ตนปฏิบัติมากที่สุด 
 15.2 ประโยชน์ต่อปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และก าหนดความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรอ่ืนๆ เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาได้ 

 
1.6 ขอบเขตงำนศึกษำ 

ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี ้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

 2. ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งโดยการสุ่มตัวอย่างพนักงาน จ านวน 268 คน ซึ่งแบบสอบถาม
จะสุ่มเก็บจากพนักงานจ านวน 160 ตัวอย่าง   

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม  2558 

 
1.7 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

 ในการศึกษามีข้อจ ากัดของการศึกษา ดังนี ้
 1. ข้อจ ากัดด้านประชากร: จากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งแต่เนื่องด้วยบางหน่วยงานขององค์การมีการท างานนอก
สถานที่มากกว่าการท างานภายในองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งมากที่สุดถึง 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการแจกและเก็บแบบสอบถามตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

2. ข้อจ ากัดด้านระยะเวลา: จากระยะเวลาการด าเนินงานที่ก าหนดในข้างต้นนั้นถือว่าสั้น
กว่าที่ควรในการด าเนินงานท างานวิจัยในคร้ังนี้ เน่ืองจากผู้วิจัยต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยคร้ัง
ต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง
ส่งผลให้ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างเร่งรีบ 
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1.8 นิยำมค ำศัพท์ 

 เพื่อความเข้าใจและสามารถแปลความหมายค าศัพท์ส าคัญในการส ารวจศึกษาคร้ังนี้ได้
สอดคล้องกัน จึงก าหนดค านิยามค าศัพท์ไว้ดังต่อไปนี้ 

พนักงาน หมายถึง พนักงานขององค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

หมายถึง ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และรายได้ 

เพศ  หมายถึง เพศของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม 
อายุ หมายถึง อายุของพนักงานที่นับถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการครองคู่ แบ่งเป็น 4 สถานภาพ คือ  โสด สมรส  

หม้ายและหย่าร้าง 
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่พนักงานได้รับในปัจจุบัน 
อายุงาน   หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมปฏิบัติงานในองค์กรอิสระด้านพลังงาน 

แห่งหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4  ระดับ ได้แก่ น้อยกว่า 
3 ปี  3-5 ปี  5-10 ปี   11 ปี ขึ้นไป 

เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนที่พนักงานได้รับในแต่ละเดือน แบ่งเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่น้อยกว่า 15,000 บาท 15,001– 30,000 บาท 30,001           
– 50,000 บาท  มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป 

สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์ และบริการความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ทาง
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง จัดให้แก่พนักงานเพื่อ
บ ารุงขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานท างานได้อย่างสบายใจ 
พอใจกับงาน และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สวัสดิการค่า
ครองชีพ 

หมายถึง   เงินที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางด้ านเศรษฐกิ จแก่พนักงานที่นอกจากเงิน เดือน 
ประกอบด้วย 

สวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือบุตร   

หมายถึง เงินที่ องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ งช่วย เหลือ
การศึกษาของบุตรผู้สืบเชื้อสาโดยตรง ได้แก่ ค่าบ ารุง
การศึกษา และ  เงินค่าธรรมเนียมการเรียนกับสถานศึกษาที่
บุตรศึกษาอยู่ 

สวัสดิการ
กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ   

หมายถึง เพื่อเป็นหลักประกันในการท างานให้กับพนักงาน เป็นเงิน
ออมของสมาชิกในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะเติบโตจากเงิน
สะสมและเงินสมทบที่ต้องมีการน าส่งเข้ากองทุน ทุกเดือน
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รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน 
อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผล
ให้สมาชิก เนื่องจากจะสะสมยอดเงินทั้งหมดให้เป็นก้อนใหญ่ 
เพื่อเก็บไว้รอจ่ายคืนให้สมาชิกเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น 
ลาออกจากงาน เกษียณอายุ  เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนจะ
ไม่ให้สมาชิกถอนเงินออกบางส่วน เพราะจะเป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชิกน าเงินไปใช้ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ 

สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล   

หมายถึง ประโยชน์ ตอบแทนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคลากร 
รวมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสและ
บุตรชอบด้วยกฎหมายในลักษณะสวัสดิการนอกเหนือจาก
เงินเดือน เมื่อผู้นั้นเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ และได้
เขา้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล  

สวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย   

หมายถึง สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ พนักงานซึ่งได้รับความเดือนร้อน 
เนื่องจากประสบภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ ซึ่งยังผลให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ในการด ารงชีวิตหรือที่อยู่อาศัย
ประจ า  

สวัสดิการเงิน
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย  
 

หมายถึง   สวัสดิการที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง จ่ายให้แก่
พนักงานเพื่อสนับสนุนการออกก ากลังกาย เงินค่าสมัคร
เป็นสมาชิกสถานออกก าลังกาย ค่าบริการใช้สถานที่  เพื่อ
ออกก าลังกาย รายละไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี 

สวัสดิการเงิน
ช่วยเหลือค่าท า
ศพ   

หมายถึง สวัสดิการที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจ่ายให้แก่
พนักงานและลูกจ้างเพื่อช่วยเหลือค่าท าศพ ค่าพวงรีด กรณี
ที่พนักงาน บิดา  มารดา คู่สมรส บุตรเสียชีวิต สวัสดิการ
การประกันพนักงานและลูกจ้าง  

สวัสดิการการ
ประกัน
พนักงาน   

หมายถึง สวัสดิการที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งได้จัดท า
ประกันชีวิตให้แก่พนักงาน รวมถึงการท าประกันอุบัติเหตุ
ให้แก่ พนักงานทุกคน   

สวัสดิการการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี   

หมายถึง สวัสดิการที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง  จัดให้แก่
พนักงานควรได้รับในด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีการเบิกค่ารักษารักษาพยาบาลมีการให้ค าแนะน า 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เป็นต้น 
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สวัสดิการค่า
เช่าที่พักอาศัย   

หมายถึง สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย ของพนักงาน ที่ได้รับ
ค าสั่งให้ปฏิบัตงิานประจ าส านักงานในต่างท้องถิ่นที่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าที่พักอาศัยเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่
สภาพแห่งบ้าน 

สวัสดิการเงิน
บ าเหน็จ   

หมายถึง สวัสดิการในกรณีลาออกจากงานโดยมีเงื่อนไขการจ่าย
บ าเหน็จ ตอบแทน ท างานครบ 1 ปี จ่ายคร้ังเดียวเมื่อ
พนักงานออกจากงาน สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้นเป็น
สิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้ 

สวัสดิการด้าน
นันทนาการ   

หมายถึง สวัสดิการที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจัดเพื่อการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มี
กิจกรรมหลายประเภทเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัดมีการตั้งชมรมต่างๆ เช่น งานแข่งขันกีฬาภายใน 
(Sport Day) มีกิจกรรมรับน้องใหม่ การจัดงานวันปีใหม่ 
ห้องออกก าลังกายพร้อมเคร่ืองออกก าลังกายห้องครัวห้อง
กาแฟส าหรับพนักงาน 

ด้านความ
เชื่อถือและ
ยอมรับ
เป้าหมาย
องค์กร 

หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อด้านทัศนคติในเชิงบวกต่อ
องค์การและเป้าหมายขององค์กร พร้อมสนับสนุนกิจการ
ขององค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนด้วย มีความเชื่อว่า
องค์การนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่ตนเองท างานด้วยความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

ด้านความ
พยายามในการ
ท าเพื่อองค์กร 

หมายถึง เป็นลักษณะที่บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายาม
ท างานเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จ
บรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การ และมีความ
ห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์การ 

ด้านความ
ปรารถนาที่จะ
เป็นสมาชิก
ขององค์กร
ตลอดไป 
 
 
 

หมายถึง บุคลากรที่มีการแสดงความต้องการ และตั้ งใจที่ จะ
ปฏิบัติงานในองค์กรนี้ตลอดไป มีความภาคภูมิใจในการ
เป็นสมาชิกขององค์กร การรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ สนับสนุนและสร้างสรรค์องค์การให้ดียิ่งขึ้น 
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Generation B 
(Baby Boomer 
Generation) 

หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 อายุ 51–69 ปี จะ
เป็ น คนที่ มี ชี วิ ต เ พื่ อ ก า รท า ง า น  เ ค า รพกฎ เ กณฑ์ 
กติกา อดทน ให้ความส าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้
เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะ
ท างานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว  มีความทุ่มเทกับการ
ท างานและองค์การมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อย
เน่ืองจาก มีความจงรักภักดีกับองค์การอย่างมาก 

Generation X 
(Extraordinary 
Generation)  

หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522  อายุ 36 – 50 ปี 
มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ 
ให้ความส าคัญกับเ ร่ืองความสมดุลระหว่างงานกับ
ครอบครัว (Work – life balance) มีแนวคิดและการท างาน
ในลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่พึ่งพาใคร 
มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง  

Generation Y 
(Why 
Generation)   

หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 อายุ 25 – 35 ป ี 
เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เป็นวัยที่ เพิ่ ง เ ร่ิม เข้ าสู่ วัยท างาน มีลักษณะนิสัยชอบ
แสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
และไม่ชอบเงื่อนไข  

Generation Z 
(Gen-Z) 

คือ ค านิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่
เกิดหลัง  พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบ อายุแล้วก็คือวัยของเด็ก ๆ 
นั่นเอง เด็ก ๆ กลุ่ม Gen-Zนี้  จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถ
ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว 

     
 
 
 
 
 

 


