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การศึกษาแนวทางพฒันาศักยภาพของบุคลากรส านักงาน        
ในกลุ่มเจเนอเรช่ันวายภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมไม้               

และเคร่ืองเรือนไทย 
Ability Development Study of Employees in Generation Y  

Under Thai Furniture Industries Association 
 

ณิชาภา  เทียมทิพร 1  
            สดุธิดา  ข าพวง 1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วัตุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยในปัจจุบัน 2) ศึกษาระดบัความส าคัญของรูปแบบการ
พฒันาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย โดยทัง้ 2 ข้อ จ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของ
ธุรกิจ 3) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุม่เจเนอเรชัน่วาย กบัสถานภาพ
ทั่วไปของธุรกิจ และ 4) เปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร            
กับสถานภาพทั่วไปของธุรกิจ กลุ่มตวัอย่างเป็น เจ้าของกิจการ หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)       
ในกลุ่มสมาคมอตุสาหกรรมไม้ และเคร่ืองเรือนไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 150 บริษัท 
ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากค่า Chi Square ด้วยวิธีเปียร์สัน และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการท างานแบบมีความเช่ือมั่นในตวัเองสูงชอบงานท่ีท้าทาย และมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน คิดนอกกรอบ และท างานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ชอบท างานเป็นทีม  มีความ
                                                           
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
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กระตือรือร้นในการตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงเวลารับมอบหมายงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี ้
มีระดบัความคิดเห็นตอ่รูปแบบการพฒันาบคุลากร ด้านการมอบหมายงานอยู่ใน ระดบัมากท่ีสดุ  และด้าน
อ่ืนๆ อยู่ ในระดับมาก รวมถึงมีลักษณะการท างาน และรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร                     
มีความสมัพนัธ์กบัสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 
ค ำส ำคัญ:  การพฒันาศกัยภาพ, เจเนอเรชัน่วาย, กลุ่มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the behavior of Generation Y groups under 
Thai Furniture Industries Association 2) to study importance of a model of personnel 
development under Thai Furniture Industries Association by two items classified by business 
status 3) to analyze the relationship between the behavior of Generation Y and status of 
business 4) to compare the relationship between a model of personnel development and status 
of business. 
 The sample group consisted of 150 owners or human resource officers from 150 
Companies under Thai Furniture Industries Association in Bangkok and its vicinity 
 The research results revealed that Generation Y employees have high self-confidence, like 
a challenging task, and the clear goal, think outside the box, are able to run multiple tasks at the 
same time, like teamwork, eager to answer questions, and comments, as well as the assigned 
tasks. This business reviews the development model for “assignments” in highest level and for 
others at high level. Behaviors and patterns of development in the organization correlated with 
the general status of the business with a statistical significance level of .05.   
 
Keywords:  Ability Development, Generation Y, Thai Furniture Industries Association 
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บทน า 
ในปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะโครงสร้าง

ประชากรในองค์กรได้เป ล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะแนวโน้มการเปล่ียนแปลงขององค์กรทั่วโลก                
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้น ามาซึ่งปัญหาและความขัดแย้งท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เช่น การท างานของ
พนกังาน เจเนอเรชัน่วาย ในธุรกิจค้าปลีกมีผลทางทศันคติในการท างานทางบวกมากกว่าเจเนอเรชัน่อ่ืนๆ 
โดยบุคลากรท่ีมีความแตกต่างของช่วงวัย ส่งผลให้มีทศันคติต่อปัจจยัด้านสิ่งจูงใจ และให้คุณค่าในการ
ท างานแตกตา่งกนั (ดวงใจ  ศรลมัพ์, 2554) 

ประเด็นหลักท่ีท าให้เกิดปัญหาก็คือ ปัญหาในการท างานของเจเนอเรชัน่วาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มท่ีมี
ความส าคญัมากในตลาดแรงงาน โดยมีอายุ อยูใ่นชว่ง 16-30 ปี คนกลุ่มนีมี้ความเป็นตวัของตวัเอง คิดเร็ว 
ท าเร็ว ปรับปรุงเร็ว มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ชอบความท้าทาย มีวิถีชีวิตท่ีทันสมัย นิยมส่ือสารผ่าน
เทคโนโลยีท่ีก้าวล า้ยคุ (เยาวลกัษณ์ โพธิดารา, 2554)  

ในองค์กรของอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยก็เช่นเดียวกัน พบว่าองค์กรยงัคงมีปัญหาเร่ือง
ของคนท างานท่ีอยู่ในเจเนอเรชัน่วาย ซึ่งอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยนี ้นบัเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ี
น่าสนใจ สามารถท ารายได้เข้าประเทศโดยเฉล่ียปีละประมาณ 2 ,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสินค้าหลกั
ได้แก่ ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ ท ารายได้ส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 19 และเคร่ืองเรือนประเภทเฟอร์นิเจอร์ ท่ีท า
รายได้ส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 24 ของการสง่ออกสินค้าของไทย (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, 2556) และ
ยงัเป็นอตุสาหกรรมหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เห็นได้จากการรวบรวมข้อมลูทตุิยภูมิของอตุสาหกรรม
เฟอร์นิ เจอร์ไทยและประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญในภูมิภาคอาเซียน  ท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) และประเมินสภาพเศรษฐกิจให้ทราบถึงสถานภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของอตุสาหกรรมพบวา่เป็นอตุสหกรรมท่ีนา่สนใจมากอตุสาหกกรมหนึง่ (พรชยั ศกัดิส์กลุพรชยั, 2554) 
 โดยกลุ่มเจเนอเรชัน่วายนีเ้อง เป็นกลุ่มท่ีขณะนีมี้อายุระหว่างย่ีสิบเศษถึงสามสิบกว่า อีกไม่นาน     
ก็ต้องก้าวขึน้มาเป็นผู้บริหารองค์กรในอนาคต เราจึงต้องการท่ีจะพฒันาสมรรถนะของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
ให้มากขึน้ อาจท าได้โดยวิธีการพฒันาบคุลากรท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย เช่น การฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือการพฒันาตนเอง การวิจยัปฏิบตักิาร การศกึษาดงูาน การจดักิจกรรมทางวิชาการ การจดัระบบ
พ่ีเลีย้ง (mentoring) หรือการให้ไปศกึษาตอ่ หรือใช้แนวทางการพฒันารายบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
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 การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training: OJT) การเป็นพ่ี
เลีย้ง (Mentoring) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเพิ่มปริมาณ  (Job Enlargement) การ
มอบหมายงาน (Delegation) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
การติดตามหรือสงัเกต (Job Shadowing) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) การเป็นวิทยากรภายใน
หน่วยงาน  (In-House Instructor) การดูงานนอกสถาน ท่ี  (Site Visit) การฝึกงานกับผู้ เช่ี ยวชาญ 
(Counterpart) และการให้ทนุการศกึษา (Scholarship)  
  จากความจ าเป็นข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของแนวทางพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรส านกังานในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั ในกลุ่มอตุสาหกรรมไม้
และเคร่ืองเรือนไทยนัน่เอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และ
เคร่ืองเรือนไทยในปัจจุบัน จ าแนกตามสถานภาพทั่วไปของธุรกิจ  ในด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
ขนาดของธุรกิจ ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และรูปแบบการจดัตัง้ 

2. เพ่ือศกึษาระดบัความส าคญัของรูปแบบการพฒันาบุคลากรในกลุ่มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ือง
เรือนไทย จ าแนกตามสถานภาพทั่วไปของธุรกิจ  ในด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ 
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และรูปแบบการจดัตัง้ 

3. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวาย          
กบัสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุ่มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย 

4. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความสัมพันธ์ของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร กับสถานภาพ
ทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียในลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ภายใต้

กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย ระหว่างกลุ่มของสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 2. มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ระหว่างกลุ่มของ

สถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย  

 งานวิจยันีมี้แนวคิดตามกรอบในการด าเนินการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 โดยมี สถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ 

และลกัษณะการท างานของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เป็นตวัก าหนดให้เกิดแนวทางพฒันาศกัยภาพ

ของบคุลากรส านกังานในกลุม่เจเนอเรชัน่วายภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย 
 

       

 
 
 
 
     ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการด าเนินการวิจยั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลการวิจัยครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึงแนวทางพัฒนาศกัยภาพกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแขง่ขนั กลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย ซึง่คาดวา่จะเป็นประโยชน์ 3 ด้านดงันี ้

1. ด้านธุรกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเร่ืองไทย เก่ียวกับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเจเนอชันวายในองค์การของตนเอง รวมไปถึงสามารถส ร้างความ
ได้เปรียบทางการแขง่ขนัในกลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยนีด้้วย 

    สถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ 
- ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
- จ านวนบคุลากร 
- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
- รูปแบบการจดัตัง้ 

 

 
   

แนวทางพฒันาศกัยภาพของ
บคุลากรส านกังานใน 
กลุม่เจเนอเรชัน่วาย 

ภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และ
เคร่ืองเรือนไทย 

ลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุม่ 
เจเนอเรชัน่วาย 
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2. ด้านการท างาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ได้มีแนวทางใน
การพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพ่ือความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในการท างาน 

3. ด้านสงัคม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการค้นคว้า และศึกษาเก่ียวกับการพฒันาศกัยภาพกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วาย โดยสามารถปรับใช้กบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ได้ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ เจ้าของกิจการ หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ในกลุ่ม
สมาคมอตุสาหกรรมไม้ และเคร่ืองเรือนไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 150 บริษัท 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 4 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของธุรกิจ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) 

ตอนท่ี 2 ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุม่เจเนอเรชัน่วาย ของกลุม่อตุสาหกรรม
ไม้และเคร่ืองเรือนไทยในปัจจบุนั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ตอนท่ี 3 ขอมูลท่ี เก่ียวกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน า้หนกัของ
การประเมินเป็น 5 ระดบัตามแนวของ ลิเคร์ิท (Likert) ดงันี ้

 
       ระดับความส าคัญ                      ค่าน า้หนักของตัวเลือก 
 น้อยท่ีสดุ    ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั 1 
 น้อย     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั 2 
 ปานกลาง    ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั 3 
 มาก     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั 4 

 มากท่ีสดุ    ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั 5 
 
เกณฑ์การแปลความหมายแบง่เป็นชว่งคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แปลความหมาย มีความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
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 คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แปลความหมาย มีความส าคญัน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แปลความหมาย มีความส าคญัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แปลความหมาย มีความส าคญัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แปลความหมาย มีความส าคญัมากท่ีสดุ 
 

ตอนท่ี  4 ข้อมูล เก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด             
(Open Ended) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
จากสมาคมอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบริษัททัง้สิน้          

150 บริษัท ผู้ท าวิจยัจงึได้แจกแบบสอบถาม โดยเดนิไปแจกแบบสอบถามด้วยตวัเองทัง้มด 150 บริษัท 
 4. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามทัง้ฉบับผ่านการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมจ านวน 3 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัท างานวิจยั  และปัญหาพิเศษ
จ านวน 2 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม และอนุมัติให้ออกแบบ    
สอบถามได้ 
 5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิจยัครัง้นีว้ิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีการประมวล
ข้อมลูเป็นขัน้ตอน คือหลงัจากตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมลู
ท่ีได้มาเปล่ียนแปลงเป็นรหสัตวัเลข แล้วบนัทึกรหสัลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมสัง่งานโดย
ใช้สถิตติามล าดบัดงันี ้

5.1 แบบสอบถามตอนท่ี  1 ข้อมูล ท่ี เก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของธุรกิจ  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุป
ออกมาเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) 

5.2 แบบสอบถามตอนท่ีตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่ม      
เจเนอเรชั่นวาย ของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยในปัจจุบนั ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
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ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) 

5.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ข้อมูลท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากร      
ในองค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.3.1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย กับสถานภาพทั่วไปของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย จากแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) จ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ ใช้คา่ Chi Square ด้วยวิธีเปียร์สนั 
เพ่ือวิเคราะห์คา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

5.3.2 เปรียบเทียบระดบัความสมัพนัธ์ของรูปแบบการพฒันาบคุลากรในองค์การ กบั
สถานภาพทัว่ไปของธุรกิจกลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย จากแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating Scale) กรณีจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ โดยรูปแบบการจดัตัง้ใช้การวิเคร์
ความแตกตา่งด้วย T-Test ส่วนระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่านจนถึงปัจจบุนั, ขนาดของธุรกิจ 
และลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) เพ่ือวิเคราะห์
ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้ วิจัยจะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกตา่งรายกลุม่เป็นรายคูอี่กครัง้โดยใช้ Scheffe Analysis 

5.4 แบบสอบถามตอนท่ี  4 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วเรียบเรียง
ออกมาเป็นคา่ความถ่ี (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจกลุ่มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย 

ของกลุม่ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะปรากฏส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย มีระยะเวลา

ในการด าเนินธุรกิจ 10 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 80.7 มีจ านวนบุคลากร 200 คนขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 58.7       

มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจแบบตกแต่งภายใน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และมีรูปแบบการจดัตัง้แบบนิติบุคคล 

คดิเป็นร้อยละ 79.3 
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2. ผลการวิเคราะห์ร้อยละของลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย กบัสถานภาพ

ทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะปรากฏส่วน

ใหญ่ พบว่า ลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มีบคุลิกภาพในการท างานโดยส่วนใหญ่

แบบมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง คิดเป็นร้อยละ 79.3 มีเป้าหมายในการท างานโดยส่วนใหญ่ชอบงานท่ี      

ท้าทายและมีเปา้หมายท่ีชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 62.7 เม่ือมีงานเข้ามาพร้อมๆ กนัหลายอย่างบคุลากรจะคิด

นอกกรอบ และท างานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีลักษณะการท างานแบบชอบ

ท างานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างใจเย็น และค่อยๆ แก้ปัญหาจาก

ประสบการณ์ท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 52.7 เม่ือมีการประชมุ บคุลากรจะแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม

ในการประชมุอยูบ่อ่ยๆ คิดเป็นร้อยละ 70.7 บคุลากรต้องการเวลาในการท างานเป็นแบบ มีเวลาการท างาน

เป็นระบบท่ีแน่นอนคิดเป็นร้อยละ 71.3 บคุลากรมีความต้องการด้านสถานท่ีท างานเป็นแบบท างานทัง้ใน

และนอกสถานท่ีได้  คิดเป็นร้อยละ 76.0 บุคลากรสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับ

คล่องแคล่วคิดเป็นร้อยละ 58.0 เม่ือได้รับมอบหมายงานบุคลากร โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสนใจ และมี

ความกระตือรือร้นในการได้รับมอบหมายงาน คดิเป็นร้อยละ 84.7 

3. ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของรูปแบบการพฒันาบุคลากรในกลุ่มอตุสาหกรรมไม้และ

เคร่ืองเรือนไทย จ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ  จากค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สามารถแบง่เป็นด้านๆ 6 ด้าน พบวา่ ระดบัความส าคญัของรูปแบบการพฒันาโดยการปฐมนิเทศ โดยรวม

อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.90 รูปแบบการพฒันาโดยการอบรม อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 

มีค่าเฉล่ีย 3.98 รูปแบบการพฒันาโดยการเพิ่มทกัษะทางวิชาการอยู่ในระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.79 รูปแบบการพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน อยู่ในระดบัความส าคัญมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 รูปแบบการ

พฒันาโดยการให้ศึกษาต่อ อยู่ในระดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 และรูปแบบการพัฒนาโดยเน้น

การมอบหมายงานม อยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ีย 4.22 
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4. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
 

ตารางที่  1 ตารางแสดงการทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่ม         
เจเนอเรชัน่วาย กบัสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย 
 

ลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่ม 
เจเนอเรชั่นวาย 

สถานภาพทั่วไปของธุรกิจ P - Value 

บคุลกิภาพในการท างาน - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ .00* 

 - จ านวนบคุลากร .00* 

 - ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ .00* 

 - รูปแบบการจดัตัง้ .00* 

เปา้หมายในการท างาน - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.00* 

.01* 

.01* 

.05* 

เวลางานเข้ามาพร้อมๆ กนัหลายอยา่ง - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.00* 

.00* 

.00* 

.00* 

ลกัษณะการท างาน 

 

- ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.12 

.03* 

.02* 

.13 

 *อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 หรือดีกวา่ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ตารางแสดงการทดสอบความความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุ่ม        
เจเนอเรชัน่วาย กบัสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย (ตอ่) 
 

ลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่ม 
เจเนอเรชั่นวาย 

สถานภาพทั่วไปของธุรกิจ P - Value 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ .01* 

 - จ านวนบคุลากร .00* 

 - ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ .00* 

 - รูปแบบการจดัตัง้ .00* 

การประชมุ - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.09 

.00* 

.00* 

.00* 

ความต้องการเวลาในการท างาน - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.01* 

.00* 

.40 

.10 

ความต้องการด้านสถานท่ีท างาน 

 

- ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.25 

.00* 

.00* 

.00* 

 *อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 หรือดีกวา่ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ตารางแสดงการทดสอบความความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุ่ม        
เจเนอเรชัน่วาย กบัสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย (ตอ่) 
 

ลักษณะการท างานของบุคลากรกลุ่ม 
เจเนอเรชั่นวาย 

สถานภาพทั่วไปของธุรกิจ P - Value 

ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต็ - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ .52 

 - จ านวนบคุลากร .00* 

 - ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ .00* 

 - รูปแบบการจดัตัง้ .00* 

การได้รับมอบหมายงาน - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.00* 

.00* 

.00* 

.00* 

การแสดงความคิดเห็นในแตล่ะครัง้  - ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

- จ านวนบคุลากร 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

- รูปแบบการจดัตัง้ 

.67 

.00* 

.00* 

.00* 

 *อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 หรือดีกวา่ 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ ลกัษณะการท างานของบคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ขึน้อยู่กบักบัสถานภาพ
ทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุ่มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แบ่ง
ตามลกัษณะการท างานได้ดงันี ้

4.1 บุคลิกภาพในการท างานของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายขึน้อยู่กับสถานภาพทัว่ไป
ของธุรกิจทกุด้าน 
  4.2 เป้าหมายในการท างานของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายขึน้อยู่กับสถานภาพทั่วไป
ของธุรกิจทกุด้าน 
  4.3 เวลางานเข้ามาพร้อมๆ กนัของบคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายขึน้อยูก่บัสถานภาพทัว่ไป
ของธุรกิจทกุด้าน 

4.4 ลกัษณะในการท างานของบคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายขึน้อยู่กบัสถานภาพทัว่ไปของ
ธุรกิจเกือบทกุด้าน ยกเว้น ด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจและรูปแบบการจดัตัง้ 

4.5 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของบคุลากรกลุม่เจเนอเรชัน่วายขึน้อยูก่บัสถานภาพทัว่ไป
ของธุรกิจทกุด้าน 

4.6 การประชมุขึน้อยูก่บัสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจเกือบทกุด้าน ยกเว้น ด้านระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจ 

4.7 ความต้องการเวลาในการท างานของบคุลากรกลุม่เจเนอเรชัน่วายขึน้อยูก่บัสถานภาพ
ทัว่ไปของธุรกิจเกือบทกุด้าน ยกเว้น ด้านลกัษณะการด าเนินธุรกิจและรูปแบบการจดัตัง้ 

4.8 ความต้องการด้านสถานท่ีท างานของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายขึน้อยู่กับกับ
สถานภาพทัว่ไปของธุรกิจเกือบทกุด้าน ยกเว้น ด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  

4.9 ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบคุลากรกลุม่เจเนอเรชัน่วาย ขึน้อยู่
กบัสถานภาพทัว่ไปของธุรกิจเกือบทกุด้าน ยกเว้น ด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

4.10 การได้รับมอบหมายงานของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายขึน้อยู่กบัสถานภาพทัว่ไป
ของธุรกิจทกุด้าน 

4.11 การแสดงความคิดเห็นในแต่ละครัง้ของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายขึน้อยู่กับ
สถานภาพทัว่ไปของธุรกิจ เกือบทกุด้าน ยกเว้น ด้านระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
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5. แสดงการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร กับ
สถานภาพทัว่ไปของธุรกิจภายใต้กลุม่อตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย 

5.1 ผลการเปรียบเทียบ 
 

ตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร กับ
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ จ านวนบคุลากร และลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 

ANOVA ระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจ 

Sig. 
ระยะเวลาในการด าเนิน

ธุรกิจ 
Sig. 

จ านวนบุคลากร 
Sig. 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
รวม

ปฐมนิเทศ 
Between Groups .000 .000 .000 

Within Groups   
 

Total   
 

รวมอบรม Between Groups .000 .000 .000 
Within Groups   

 
Total   

 
รวมวชิาการ Between Groups .000 .000 .000 

Within Groups   
 

Total   
 

รวมศกึษาดู
งาน 

Between Groups .000 .000 .000 
Within Groups   

 
Total   

 
รวมศกึษาตอ่ Between Groups .000 .000 .000 

Within Groups   
 

Total   
 

รวม
มอบหมาย

งาน 

Between Groups .000 .000 .000 
Within Groups   

 
Total   
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ มีความแตกตา่งระหว่างกลุม่ (Sig) ทกุข้อ จงึต้องมีการทดสอบรายคูต่อ่ไปว่า
คูใ่ดแตกตา่งกนั 

จากการทดสอบรายคูร่ะดบัความสมัพนัธ์ของรูปแบบการพฒันาบคุลากรในองค์กร กบัสถานภาพ

ทัว่ไปของธุรกิจด้านจ านวนบคุลากร พบวา่  

- ระดับความสัมพันธ์ของการปฐมนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05        

จ านวน 1 คู ่ 

- ระดบัความสมัพนัธ์ของการอบรมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 

2 คู ่ 

- ระดับความสัมพันธ์ของทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

จ านวน 2 คู ่ 

- ระดบัความสมัพันธ์ของการศึกษาดงูานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

จ านวน 2 คู ่

- ระดับความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05       

จ านวน 2 คู ่

- ระดบัความสมัพนัธ์ของการมอบหมายงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จ านวน 1 คู ่

จากการทดสอบรายคูร่ะดบัความสมัพนัธ์ของรูปแบบการพฒันาบคุลากรในองค์กร กบัสถานภาพ
ทัว่ไปของธุรกิจด้านลกัษณะการด าเนินธุรกิจ พบวา่  

- ระดับความสัมพันธ์ของการปฐมนิเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 
จ านวน 2 คู ่ 

- ระดบัความสมัพนัธ์ของการอบรมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 จ านวน 
2 คู ่ 

- ระดับความสัมพันธ์ของทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จ านวน 2 คู ่ 
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- ระดบัความสมัพันธ์ของการศึกษาดงูานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
จ านวน 2 คู ่

- ระดับความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
จ านวน 2 คู ่

- ระดบัความสมัพนัธ์ของการมอบหมายงานแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จ านวน 2 คู ่

จากการทดสอบรายคูร่ะดบัความสมัพนัธ์ของรูปแบบการพฒันาบคุลากรในองค์กร กบัสถานภาพ
ทัว่ไปของธุรกิจด้านรูปแบบการจดัตัง้ พบวา่  

- ระดบัความสัมพันธ์ของทุกรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร แตกต่าง กับสถานภาพ
ทัว่ไปของธุรกิจด้านรูปแบบการจดัตัง้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
สรุปผลการวิจัย และอภปิรายผล 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไทย มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจนานกว่า 10 ปีขึน้ไป 
โดยมีบคุลากร 200 คนขึน้ไป ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทตกแตง่ภายใน นบัเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมหนึ่งท่ีท า
รายได้เข้าประเทศอยา่งมหาศาลจงึต้องมีการพฒันาบคุลากรในกลุม่อตุสาหกรรมนีต้อ่ไป 

2. บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีลักษณะการท างานแบบมีความเช่ือมั่นในตวัเองสูงชอบงานท่ี   
ท้าทายและมีเปา้หมายท่ีชดัเจน รวมถึงเป็นผู้ ท่ีคิดนอกกรอบ ท างานหลายๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั และชอบ
ท างานเป็นทีม แต่บคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายก็ใจเย็น และจะค่อยๆ แก้ปัญหาโดยอาศยัประสบการณ์ท่ี
ผ่านมา มกัจะแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการประชุมอยู่บ่อยๆ มีความต้องการเวลาการท างาน
เป็นระบบท่ีแน่นอน สามารถท างานทัง้ในและนอกสถานท่ีได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
คล่องแคล่ว มีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในงานท่ีได้รับมอบหมายงาน และมีความคิดเห็นท่ีเป็น
แบบแผน ซึง่เป็นกลุม่ส าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรมสมยันี ้

3. รูปแบบการพฒันาบคุลากรในองค์กรท่ีเหมาะสมท่ีสุดตอ่บคุลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย คือ ด้าน
การมอบหมายงานท่ีมีผลกระทบสูงสุดต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และรวมไปถึงด้านอบรมการ
สนบัสนนุทางวิชาการ ด้านการศึกษาดงูานรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อ ล้วนมีผลตอ่การ
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พฒันาศกัยภาพของบคุลากรส านกังานในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ภายใต้กลุ่มอตุสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน
ไทยทัง้สิน้ 
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