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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั กลุ่มตวัอยา่ง
ของการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั
จ านวน 308 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธีิ Enter  

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเพศชายใน
จ านวนใกลเ้คียงกนั มีอายุระหว่าง 29 – 32 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 43.18 มีอายงุานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี มีต าแหน่งระดบัเจา้หนา้ท่ี/ช่าง สังกดัฝ่าย วศิวกรรม 1 
และมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1 ,000 บาท 

มีความพึงพอใจในการท างาน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในด้านความส าเร็จในการ
ท างานรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับ
ถือ ดา้นความก้าวหน้า ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้ าจุน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้ าจุน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นวธีิปกครองบงัคบั



 

จ 

บญัชา ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นเงินเดือน และดา้นสภาพการท างาน ตามล าดบั 
  ส าหรับผลการวเิคราะห์ความสามารถของตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือนท่ีสามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด พบว่า ตัวแปรต าแหน่งระดับเจ้าหน้าท่ี/ช่าง และ
ต าแหน่งระดบัผูช่้วยหัวหน้าแผนกเป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั แต่มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม หรือมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ  

 ส่วนตวัแปรเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่ม และรายได้ต่อเดือนไม่
สามารถท านายความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย บริษทั ไทยรวมสิน
พฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั หรือไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this independent study was to study work satisfaction of generation Y 
employees towards Thaiunion Manufacturing Company Limited.  The samples were 308 generation 
Y employees.  The tool for collecting data was questionnaire. The data was analyzed using 
descriptive statistics, namely frequency, percentage, mean, and multiple regression analysis. 
 The results of the study showed that the number of female and male employees were at 
similar.   Most employees (43.18%) were 29-32 years old, single, with Bachelor’s degree.  Their 
work period was less than or not exceeding 5 years.  Their positions were staff or technician at 
Engineer Unit 1.  Their monthly income was less than or not exceeding 15,000 baht. 
 The employees showed medium level of overall satisfaction towards work.  Their 
satisfaction towards motivation factors was at the medium level, in the following order: success, 
nature of work, responsibility, respect, and progress, respectively.  Their satisfaction towards 
supporting factors was at the medium level, in the following order: stability, position, policy and 
administration, governance, privacy, relationship with their supervisor/subordinates/co-workers, 
finance, and work situation, respectively. 
 
 
 



 

ช 

 For the analysis of prediction ability of the following factors: gender, education, 
position, and monthly income, it was found that for generation Y employees at Thaiunion 
Manufacturing Company Limited., the positions of staff/technician and assistant to unit head 
showed significant relation to satisfaction, and the relation if opposite or negative.  

Gender, education, the position of unit head, and monthly income showed neither 
prediction ability nor relation towards satisfaction at work. 
 
  


