บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ได้นาแนวคิดและทฤษฎีดงั ต่อไปนี้มาใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษา
1. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2553) อ้างอิ งใน ริ น นา เตชะโสภณมณี (2556) กล่ าวถึ ง
ความหมายและความส าคัญของการศึ กษาความพึงพอใจในการทางานไว้ว่า ความพึงพอใจในการ
ทางาน เป็ นความรู ้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็ นความสุ ขของบุคคลที่เกิ ดจาก
การปฏิ บ ัติ ง านและได้ รั บ ผลตอบแทนคื อ ผลที่ เป็ นความพึ ง พอใจที่ ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความรู ้ สึ ก
กระตื อรื อร้ นมี ความมุ่ งมัน่ ที่ จะท างาน มี ขวัญ และก าลังใจ สิ่ งเหล่ านี้ จะมี ผลต่อประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลของการทางานรวมทั้งการส่ งผลต่อความสาเร็ จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
สลักจิตร สุ มนั ตกุล (2551) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกที่ดีมีความสุ ข เมื่อคนเรา
ได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Need) หรื อแรงจูงใจ (Motivation)
อรรถพร (2546:29) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรื อระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐาน
ของการรับ รู้ ค่ านิ ยมและประสบการณ์ ที่ แต่ ละบุ ค คลได้รับ ระดับ ของความพึ งพอใจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อ
กิจกรรมนั้นๆสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
สายจิ ตร (2546:14) ได้ส รุ ป ว่า ความพึ งพอใจเป็ นความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
เป็ นไปได้ท้ งั ทางบวกและทางลบแต่ถ้าเมื่ อใดที่ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรื อทาให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู ้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่ งใดสร้างความรู ้สึกผิดหวัง
ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาให้เกิดความรู ้สึกทางลบเป็ นความรู ้สึกไม่พึงพอใจ
เอ็ด วิน เอ.ล๊ อ ค Edwin A.Lock) ได้นิ ย ามความพึ ง พอใจในงานไว้ว่า “เป็ นภาวะทาง
อารมณ์ ซ่ ึ งเป็ นผลจากการรับ ในผลงานของบุ คคลหนึ่ ง หรื อประสบการณ์ ในงานของบุ คคลหนึ่ ง
(สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ,2545: 134)
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อุทยั พรรณ สุ ดใจ (2545:7) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรื อทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใดนั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2542:775) ให้ ค วามหมายของความพึ งพอใจ
หมายถึง พอใจชอบใจพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุ ษย์คือความพยายามที่จะขจัดความตึง
เครี ยดหรื อ ความกระวนกระวาย หรื อภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่ างกาย ซึ่ งเมื่ อมนุ ษย์สามารถขจัดสิ่ ง
ต่างๆ ดังกล่าวได้แล้วมนุษย์ยอ่ มได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ตนต้องการ (เศกสิ ทธิ์ , 2544:6)
สุ พล (2540:27) กล่ าวว่าความพึงพอใจหมายถึ ง ความรู้สึกความคิดเห็ นในลักษณะเชิ ง
บวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรื อได้รับสิ่ งตอบแทนที่คาดหวังไว้
สุ ภ าลัก ษณ์ ชัยอนัน ต์ (2540:17) ได้ใ ห้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจไว้ว่า ความพึ ง
พอใจเป็ นความรู ้สึกส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดี ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาด
หายไปหรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุลความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของ
บุคคลซึ่ งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใดๆนั้น
2. ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg (Two Factors Theory)
วิเชียร วิทยอุดม,2554:188-190) เป็ นทฤษฎีแรงจูงใจ โดยศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปั จจัยค้ าจุนหรื อปั จจัย
อนามัย (Hygine Factors) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ปั จ จั ยจู งใจ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานโดยตรง และเป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการสร้างความพึงพอใจในการทางาน โดยปั จจัยดังกล่าวเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคล
เกิ ด ความพึ ง พอใจในการท างานและเป็ นแรงจู ง ใจให้ บุ ค คลในองค์ ก รปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ประกอบด้วย
1.1 ความส าเร็ จในการท า (Achievement) หมายถึ งการที่ บุ คคลสามารถท างานได้
เสร็ จสิ้ น และประสบความส าเร็ จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ปั ญ หาต่ างๆ การรู ้ จกั ป้ องกัน
ปั ญหาที่ จะเกิ ดขึ้ น เมื่องานสาเร็ จจึงเกิ ดความรู ้สึกพอใจและในผลสาเร็ จของงานนั้นๆ ได้แก่ การใช้
ความรู้ความสามารถเฉพาะตนในการปฏิ บตั ิงานตามเป้ าหมายที่คาดไว้และผลของงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่คาดไว้เป็ นต้น
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับ
ถือจากบุคคลต่างๆ เช่นผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูม้ าขอรับคาปรึ กษาหรื อ จากบุคคลในหน่วยงาน
การยอมรับนี้อาจจะอยูใ่ นรู ปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรื อการแสดงออก
อื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ จะทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานชอบและรักในงาน
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1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (The Work Itself) หมายถึง งานที่ทา้ ทายความสามารถ
หรื อเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ซึ่ งได้แก่งานที่ทา้ ทายให้ลงมือทา
หรื อความเป็ นอิสระในระหว่างปฏิบตั ิงาน เป็ นงานที่ตรงกับความรู ้ที่จบการศึกษามา เป็ นต้น
1.4 ความรั บ ผิด ชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เกิ ด ขึ้ น จากการ
ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจ
หรื อควบคุมมากจนเกินไปจนขาดอิสระในการทางาน
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้มีโอกาสปรับเงินเดื อนขึ้น หรื อ
การได้รับเลื่อนขั้นเลื่ อนตาแหน่ งให้สูงขึ้น การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการ
ฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลอยากทางาน
2 . ปั จจั ยค้าจุ นหรื อปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่ จะค้ าจุนให้แรงจูงใจ
ใน การทางานของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อไม่สอดคล้องกับความต้องการบุคคลในองค์การ
แล้ว จะก่ อให้เกิ ดความไม่ชอบงานขึ้น แต่ถา้ ปั จจัยค้ าจุนดี ก็ส่งผลให้คนรักงานหรื อเกิ ดแรงจูงใจใน
การทางาน เป็ นเหมือนสุ ขอนามัย ซึ่ งหากรักษาได้ไม่ดีอาจเกิดปั ญหาได้ ปั จจัยเหล่านี้ประกอบด้วย
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรื อประโยชน์ที่ควรได้รับเหมาะสมกับ
งานที่ทา ตลอดจนเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็ นที่พอใจของบุคลากรที่
ทางาน
2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึ ง การที่
บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่ อนตาแหน่ งภายในหน่ วยงานแล้ว ยังหมายถึ งสถานการณ์ ที่บุคคลสามารถ
ได้รับ ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
2.3 ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ วมงาน
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึ ง การติ ดต่อไม่ ว่าจะเป็ นกิ ริยาหรื อ
วาจา ที่แสดงถึ งความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน มีความ
จริ ง ใจ และมี ค วามเป็ นกัน เองเปิ ดโอกาสให้ ไ ด้แ สดงความคิ ด เห็ น รั บ ฟั ง ซึ่ งกัน และกัน การให้
คาปรึ กษาระหว่างกันเมื่ อประสบปั ญหาการท างาน เพื่ อให้การท างานบรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ของ
องค์การ
2.4 ตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน (Status) หมายถึง ตาแหน่งงานนั้นเป็ นที่ยอมรับ
นับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริ ก าร (Company Policy and Administration) หมายถึ งการ
จัดการและการบริ หารขององค์ก าร การติ ดต่ อสื่ อสารภายในองค์ก าร ซึ่ งจะต้องอยู่ในลัก ษณะเชิ ง
นโยบาย มีความชัดเจน มีการแบ่งงานไม่ซ้ าซ้อน มีความเป็ นธรรม
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2.6 สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของการ
ทางานเช่น แสง เสี ยง อากาศ ชัว่ โมงการทางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการทางาน
2.7 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดี อันเป็ นผล
ที่ได้รับจากงานในหน้าที่ เช่น สภาพการความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ความสะดวกในการเดินทางมาทางาน
หรื อการที่บุคคลถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ ซึ่ งห่างไกลจากครอบครัว ทาให้ไม่มีความสุ ข และไม่
พอใจกับการทางานในที่แห่งใหม่
2.8 ความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อความมัน่ คงในการทางาน ความมัน่ คงขององค์กร ความยัง่ ยืนในอาชีพ
2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้ งั คับบัญชาในการทางาน หรื อความยุติธรรมในการบริ หาร ตลอดจนการมีความรู้ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาให้คาแนะนาในการทางานแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
จากทฤษฎี ส องปั จ จัย สรุ ป ได้ว่า ปั จ จัย ทั้ง 2 ด้า นนี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ค นต้อ งการ เพราะเป็ น
แรงจูงใจในการทางาน องค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยจูงใจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ทาให้คนเกิดความสุ ข
ในการทางาน โดยมีความสัมพันธ์กบั กรอบแนวคิดที่วา่ เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปั จจัยชนิ ดนี้
จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทางาน ผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทางานได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน หรื อสุ ขอนามัยทาหน้าที่เป็ นตัวป้ องกันมิ ให้คนเกิ ดความไม่
เป็ นสุ ข หรื อ ไม่พึ งพอใจในงานขึ้ น ช่ วยท าให้คนเปลี่ ยนเจตคติ จากการ ไม่อยากท างานมาสู่ ค วาม
พร้อมที่จะทางาน
อย่างไรก็ดี Herzberg พยายามชี้ ให้นักบริ หารเข้าใจว่าปั จจัยแรงจูงใจที่ เป็ นปั จจัยค้ าจุ น
หรื อปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) นั้นเป็ นสิ่ งที่ สกัดกั้นไม่ให้พ นักงานเกิ ดความไม่พ อใจในการ
ทางานเท่านั้น แต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น เพราะการใช้เงินหรื อสิ่ งจูงใจที่ไม่เกี่ยวกับงาน
หรื อบีบบังคับให้พนักงานทางานด้วยการข่มขู่ หรื อลงโทษ จะทาให้พนักงานทางานด้วยความจาเป็ น
ไม่มีความรู ้ สึกพอใจในงาน ดังนั้นจึงควรจะใช้ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่เป็ นตัวกระตุน้ ใน
การทางาน เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทางาน เช่ น เมื่อพนักงานทางานนั้นแล้วมีความรู ้ สึกว่าตนเองมี
ความหมาย มีคุณค่า ท้าทายความสามารถ ทาแล้วได้พฒั นาตนเอง ทาให้เกิ ดความพึงพอใจในการ
ทางาน แหล่งที่มา http://saw01.blogspot.com/2008/07/blog-post_1615.html (24 กรกฎาคม 2551)
3. แนวคิดเกีย่ วกับพนักงานกลุ่ม เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
เจนเนอเรชัน่ คือ การแบ่งกลุ่มคนออกเป็ นรุ่ นๆ ตามช่วงวัย หรื อ ช่วงอายุ ของคนสาหรับ
องค์กรในปั จจุบนั นั้น จะมีการแบ่งพนักงานออกเป็ นเจนเนอเรชัน่ ได้ 3 เจนเนอเรชัน่ คือพนักงานกลุ่ม
Baby Boomers พนักงานกลุ่ม Generation X และพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) โดย
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การแบ่ งช่ วงวัย ของพนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายนั้น มี ห ลากหลายแนวคิ ดซึ่ งยัง ไม่ มี แนวคิ ดใด
แนวคิดหนึ่งที่สามารถกาหนดช่วงวัย และบุคลิกลักษณะของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายนี้ ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนหมดทุกลักษณะ
กานต์ พิชชา เก่ งการช่ าง (2556) กล่าวว่า กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่จดั อยูใ่ นเจนเนอเรชัน่ วาย คือ
กลุ่มประชากรที่เกิดตั้งแต่ ค.ศ. 1977-1992 (พ.ศ. 2520-2535) ปั จจุบนั อายุประมาณ 21-36 ปี ประชากร
กลุ่มนี้กาลังจะเป็ นอัตรากาลังหรื อทรัพยากรบุคคลที่สาคัญขององค์กรต่างๆ ในยุคปั จจุบนั และอนาคต
อันใกล้เนื่ องจากประชากรในกลุ่มนี้ เติบโต เรี ยนรู ้ และใช้ชีวิตอยูใ่ นยุคที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสู ง และมีความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารโทรคมนาคม
ที่คล่องตัว การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตลอดเวลา การเดิ นทางที่รวดเร็ วด้วยพาหนะที่ทนั สมัย
ความสะดวกในชี วิตประจาวัน จากเครื่ องมืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล PDA อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ ทุกอย่างดูเหมือนจะสามารถดาเนิ นการได้เพียง
ปลายนิ้วสัมผัสหรื อคลิกเม้าส์ ได้อย่างรวดเร็ วและ ง่าย ดาย แต่ ใ นขณะเดียวกันเจนเนอเรชัน่ วายยังได้
เผชิ ญกับเหตุการณ์ ที่แสดงถึ งความวิกฤติการณ์ ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จและความรุ นแรงของ
สังคมในปั จจุบนั มากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วย เช่น สภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ธุ รกิ จ ต่ า งๆในหลายประเทศ เหตุ ก ารณ์ ก่ อ การร้ าย การใช้ อ าวุ ธ ปื นในหมู่ นัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ภัย
ธรรมชาติที่ทา้ ทาย ต้องการให้คนอื่นเห็ นว่าตนเองเป็ นคนสาคัญ ต้องการให้คนอื่นเข้าใจทั้งความคิด
และความรู ้สึก มักอยากได้ผลตอบแทนสู งๆ แต่ไม่ตอ้ งการไต่เต้าเส้นทางอาชีพการทางาน โดยเริ่ มจาก
ระดับปฏิ บตั ิการประชากรกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับกระบวนการคิ ดมากกว่าการท่องจาหรื อปฏิ บตั ิ
ตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัดตามคาสั่ง จึงมักไม่ตอ้ งการคาแนะนาว่าควรหรื อไม่ควรทาอะไร แต่ให้
ความสนใจกับผลสาเร็ จของงานหรื อความท้าทายของเนื้ อหาของงานมากกว่าวิธีการทางาน ที่สาคัญ
มักที่จะเปิ ดใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่าง และความหลากหลายในแง่มุมต่างๆ
เช่ น ความเป็ นสากลได้ดี มีความสนใจใฝ่ รู ้ ดา้ นเทคโนโลยีอย่างมาก ทาให้เจนเนอเรชั่นวายมี ความ
เฉลี ยวฉลาดและมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ เนื่ องจากประชากรกลุ่ม นี้
ทราบว่าจะคันหาข้อมูล ได้จากที่ ใด เวลาใด และท าได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากความสามารถในการ
สื บค้นข้อมูลและใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว เจนเนอเรชัน่ วายยังมีความสามารถในการทางานหลายๆ
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน
อุทสิ ศิ ริวรรณ (2555) กล่าวว่า กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิ ด
ระหว่า ง ปี พ.ศ. 2523 – 2533 ซึ่ งคนเจนเนอเรชั่น วายส่ ว นใหญ่ รั ก ง่ าย หน่ ายเร็ ว สมาธิ ส้ ั น กล้า
แสดงออก หวือหวา ทันแฟชัน่ ทันโลก ทันเหตุการณ์ เกาะติ ดเทคโนโลยี่ใกล้ชิด ต้องการประสบ
ความสาเร็ จแบบเป็ นตัวของตัวเอง และ ไม่ตอ้ งการเป็ นเจ้าคนนายคน แต่ตอ้ งการทางานแบบเป็ นนาย
ตัวเอง ไม่ชอบให้ใครสั่ง ไม่ชอบให้ใครบังคับ ขมขู่หรื อ ควบคุม
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บรู ซ ทู ล แกน (Bruce Tulgan) (2009) อ้า งอิ ง ใน นุ ส รา ทองรอด เจ้า ของบริ ษ ัท ที่
ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลแห่ งสหรัฐอเมริ กา นักพูด นักเขียน ได้เปิ ดตัวในหนังสื อ เรื่ อง
Not Everyone Gets a Trophy ได้บ อกเล่ าถึ งพฤติ กรรมของคน Gen Y ซึ่ งท าให้เกิ ดการยอมรั บ และ
เข้าใจพวกคน Gen Y มากที่สุด จากการอ่านบทความนี้ ที่สาคัญจะทาอย่างไร ดังนั้นสิ่ งที่ผบู้ ริ หารควร
ทาคือ เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริ งของคน Gen Y หาเวลาพูดคุยตกลงกันตั้งแต่เริ่ มแรกในหัวข้อต่อไปนี้
1) การยืดหยุ่นเรื่ องสถานที่ ทางาน เช่ น การปล่ อยให้นั่งท างาน ตามใจชอบ เปิ ดเพลง
เบาๆ เข้าทางานสายได้ ทางานทางอินเทอร์ เนต หรื อ ทางานอยู่ที่บา้ นได้ โดยผลงานยังคงยอดเยี่ยม
เหมือนเดิม
2) การเติมความรู ้ ให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอ สิ่ งที่ คน Gen Y กังวลมากที่สุดคือ ความ
ล้าสมัย บริ ษทั จึงต้องเตรี ยมหัวข้อฝึ กอบรมเอาไว้ เพื่อเน้นย้าให้เพื่อนร่ วมงานให้มีการถ่ายทอดวิชาให้
3) การเข้าถึ งตัวผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคนที่มีอานาจในการแก้ปัญหาได้ เพราะคน Gen
Y ต้องการคาตอบจากคนที่แก้ปัญหาได้จริ งและมีความรวดเร็ ว
4) การให้อานาจในการทางาน เพราะว่าคน Gen Y เชื่ อว่าความสาเร็ จ แบบขั้นบันไดจะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จที่สูงกว่า และไม่แคร์ เลยว่าขั้นบันไดนั้นจะมีความสู งขนาดไหน แต่เขาต้องการให้
ผูบ้ ริ หารองค์การได้เห็นว่า เขาได้ทางานนั้นอย่างจริ งจังตลอดเวลา ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่
มี อยู่ ต้องให้อานาจแก่ เขาอย่างเต็ม ที่ เพื่ อที่ จะให้พ วกเขาได้ ดาเนิ น การท างาน ควบคุ ม ผลงานให้
ออกมาตามที่องค์การต้องการ พร้อมที่จะให้หวั หน้าได้ตรวจสอบ
5) การแก้ปัญหาและการปรับตัว ปั ญหาของคน Gen Y มักพบในสถานที่ทางานคือ การ
ปฏิสัมพันธ์กบั คนในองค์การไม่ค่อยดี ไม่สนใจลาดับขั้นหรื อการบังคับบัญชา การทางานจะใช้ ความ
เป็ นเพื่อนในการทางาน หัวหน้าจึงควรสอนวิธีการปรับตัวและวิธีการเอาตัวรอดในที่ทางานให้พวก
เขา โดยเริ่ มต้นตั้งแต่การพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าโดยเปิ ดให้มีการประชุมย่อยเพื่อสอนงานในเรื่ องเหล่านี้จากมีผมู ้ ีประสบการณ์อย่างแท้จริ ง
6) การบริ หารตัวเอง ความเชื่ อที่ดูเหมือนว่าใช่ ว่าคน Gen Y ไม่เคารพ ผูอ้ าวุโสกว่า ซึ่ ง
คนพันธุ์น้ ี จะได้รับการเลี้ยงดูมาดี ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อและแม่ ผูป้ กครอง และครู ต่างให้ความชื่ น
ชมและเห็นความสาคัญ ของพวกเขามาก ผูบ้ ริ หารรุ่ นเก่าไม่ควรมองข้ามเรื่ องนี้ ด้วยเพียงเหตุผล เพียง
ว่า พวกเขาผ่านโลกมาน้อยไม่มีประสบการณ์ คน Gen Y ชอบ ผนวกสไตล์ของตัวเอง เข้าชี วิตการ
ทางานและมักมีปัญหาด้านการบริ หารเวลาทูลแกน จึงสรุ ปว่า ของขวัญที่ดีที่สุด ที่หวั หน้างานจะให้ได้
คือ การสอนให้เขารู ้ จกั แยกแยะสิ่ งที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ออกจากกัน อีกทั้งสอนวิธี
กาจัดการใช้เวลาอย่างไร้ประโยชน์ออกไป เช่น การประเมินตนเอง การวางแผนและการทาเช็คลิสต์
7) การเป็ นผูน้ าที่เข้มแข็ง ลูกน้อง Gen Y ต้องการทางานอยู่ ภายใต้หวั หน้างานที่มีความ
โปร่ งใสไม่ควรบ่นลูกน้องว่าทาไมไม่ทาในสิ่ งที่ควรทา ควรบอกไปตรงๆ เลยว่าเราต้องการอะไรจาก
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เขาบ้าง ความเด็ดขาด เมื่อออกกฎใดๆ มาแล้ว ต้องรักษากฎอย่าง เคร่ งครัด ไม่ลาเอียง และจาไว้อย่าง
หนึ่งว่า การเชิ ญพนักงานที่ไม่เอาไหนออก 1 คน จะทาให้พนักงานที่เหลืออยูข่ ยันมากขึ้นทันตาเห็น
โฟกัสที่วธิ ี การแก้ปัญหาไม่ใช่ที่ตวั ปั ญหา
8) การเปลี่ยนงานบ่อย คน Gen Y มักจะโดนต่อว่าอยูบ่ ่อยครั้งว่า เป็ นคนเหยียบขี้ไก่ไม่
ฝ่ อไม่สู้ งานหนักชอบแต่งานเบาๆ แต่หารู ้ ไม่ว่าพวกเขาจะลาออกก็ต่อเมื่ อรู ้ สึ กว่า ทางานแล้วไม่ มี
ความสุ ข หรื อทางานหนักมากไปก็ไม่มีอะไรดีข้ ึน
ดังนั้นผูบ้ ริ หารระดับสู ง ไม่ควรปล่อย ให้พนักงานที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพสู งหลุด
ออกจากองค์การไปควรหาวิธีเก็บพวกเขาไว้ดว้ ยการหาช่องทางหรื อโอกาสใหม่ๆ ในการทางาน เพื่อ
ดึงดูดคนพวกนี้ไว้ เป็ นการเพิ่มผลประโยชน์แก่บริ ษทั และยังเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้แก่พนักงาน
ในองค์การอีกด้วย
ธีรนันท์ นันทขว้ าง (2551) กล่ าวถึ ง แนวคิดเรื่ อง Generation Y ว่า Generation Y หรื อ
Why Generation หรื อ Gen Y เป็ นผูท้ ี่เกิดในช่ วง พ.ศ. 2523-2537 (ค.ศ.1980-1994) เป็ นกลุ่มคนที่เกิ ด
ขึ้นมาท่ามกลางความแตกต่างระหว่าง Baby Boomers กับ Generation X โดยที่ Baby Boomers อาจจะ
เป็ นปู่ ย่า ตายาย หรื อ ญาติ ผู ้ใ หญ่ ใ นครอบครั ว และมี Generation X เป็ นบิ ด ามารดา โดยที่ Baby
Boomers ในครอบครั ว มี ค วามต้อ งการให้ ค นกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วาย (Generation Y) มี พ ฤติ ก รรม
ประพฤติตวั อยูใ่ นกรอบแต่กลุ่ม Generation X อยากให้คนกลุ่ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) เป็ น
ตัวของตัวเอง และท้าทายสิ่ งที่ เป็ นอยู่เดิ ม คนกลุ่ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) จึงมักจะสับสน
แต่มีความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในทุกอย่างที่ตนสนใจอย่างรวดเร็ วกว่า Baby Boomers และ
Generation X นอกจากนี้ เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ยังเป็ นคนที่ มี ความใจร้ อน ต้องการเห็ น
ผลสาเร็ จทุ กอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเชื่ อในศักยภาพของตนเองและมี ความเชื่ อว่ามี ความพร้ อมด้าน
ฐานะทางการเงินที่มกั จะได้รับการสนับสนุ นจาก Generation X ซึ่ งมีรายได้ดี โดยคนที่เป็ น เจนเนอ
เรชัน่ วาย (Generation Y) มีความเชื่ อว่าการประสบความสาเร็ จในชี วิตจะเกิ ดขึ้นต้องทางานหนัก ทา
ให้มีการแต่งงานช้าลง มักจะแต่งงานเมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไป หากการมี แฟนทาให้เป็ นอุปสรรคกับงาน
อาจจะมีการตัดสิ นใจเลิกกับคู่รักได้ เพื่อเลือกงาน
เสาคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ได้ให้ความหมายของ เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ไว้
คือ คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2531-2540 เข้าสู่ ตลาดแรงงานในปี พ.ศ.2543-ปัจจุบนั จากการศึกษาและ
รวบรวมผลการวิจยั เกี่ยวกับ เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) โดยได้นาผลการวิจยั ที่ได้ศึกษา ลักษณะ
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) พบว่า
มีลกั ษณะมัน่ ใจในตัวเองสู ง ต้องการรายได้สูง ต้องการความก้าวหน้าเร็ ว ไม่ชอบการผูกมัด รักอิสระ
ไม่สู้งาน สามารถสรุ ปบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของกลุ่ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ได้ดงั
ตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของคนกลุ่ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y)
บุคลิกลักษณะและพฤติกรรม
1. เป็ นตัวของตัวเองสูง
2.ความอดทนต่า
3. อยากรู ้อยากเห็น
4. ท้าทายกฎระเบียบ
5. ทะเยอทะยาน
6. คุน้ เคยกับเทคโนโลยี
7. ชอบการเปลี่ยนแปลง

8. กระตือรื อร้น
9. มองโลกในแง่ดีมาก

10. มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์
11. มัน่ ใจในตนเองสู ง
12. ไม่เคารพผูอ้ าวุโสกว่า
13. มีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่า

ความหมาย
มีความคิดอ่าน มีทศั นคติ เป้ าหมาย รวมถึงการแต่งกาย วิธี
พูดจา รู ปแบบการใช้ชีวิตที่เป็ นแบบฉบับของตัวเอง
ความอดทนทั้งร่ างกายและจิตใจ เมื่อเกิดความรู ้สึก หิ ว ร้อน
หรื อง่วง จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน
หาคาตอบจากสิ่ งที่สงสัย ด้วยการใช้คาถาม ทาไม อยูบ่ ่อยๆ
ไม่นิยมกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกา รวมถึงไม่นิยมปฏิบตั ิ
ตามวัฒนธรรมประเพณี หรื อแนวปฏิบตั ิเดิมๆ
มีเป้ าหมายทางอาชีพชัดเจนและสูงลิ่ว และพบว่าพนักงานกลุ่ม
นี้มีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทเพื่อไปให้ถึง
มีความคุน้ เคยกับอุปกรณ์เครื่ องมือเทคโนโลยี ชอบความ
ทันสมัย
มีทศั นคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง แม้ไม่แน่ใจว่าจะนาไปสู่สิ่งที่
ดีกว่า แต่กก็ ล้าเสี่ ยง ชอบมีส่วนร่ วมในการผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การด้วย ชอบความท้าทาย
คิดไว ทาไว คล่องแคล่ว ตื่นตัวตลอดเวลา
มักคิดในเชิงบวกทุกอย่างเป็ นไปได้และจะประสบความสาเร็ จ
เนื่องจากประสบการณ์การทางานยังน้อย ยังมองโลกเห็นแต่
เพียงด้านบวกของชีวิต
มีแนวคิดต่างๆ มากมายอยากแสดงออก มีความคิดที่แตกต่าง
(นอกกรอบ)กล้าคิดกล้าทา
ความมัน่ ใจนี้เป็ นไปในเชิง รู ้สึกดีกบั ตัวเอง
เชื่อมัน่ ในตนเองสูง จนอาจมองได้วา่ ไม่อ่อนน้อมและไม่มี
สัมมาคารวะกับผูท้ ี่อาวุโสกว่าตนเอง
ให้ความสาคัญกับตัวงานมากกว่าองค์การ มองหางานที่พอใจ
ทาให้เกิดอัตราการลาออกจากงานสูง

สรุ ป กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 2533 ซึ่ งมี อายุระหว่าง 22-32 ปี เป็ นกลุ่มคนที่ โตมาพร้ อมกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี่เป็ นวัยที่
เพิ่งเริ่ มเข้าสู่ วยั ทางาน มีลกั ษณะนิ สัยชอบแสดงออก มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบ
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และไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่ มนี้ ตอ้ งการความชัดเจนในการทางานว่า สิ่ งที่ทามี ผลต่อตนเอง และต่อ
หน่ วยงานอย่างไร อีกทั้งยังมีความสามารถในการทางานที่เกี่ ยวกับการติดต่อสื่ อสาร และยังสามารถ
ทางานหลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน
จากแนวคิดเกี่ ยวกับพนักงาน กลุ่ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ข้างต้น ผูศ้ ึกษาได้
นามากาหนดอายุของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยทาการศึกษาความพึงพอใจในการทางานของ
พนัก งานที่ เป็ นผูบ้ ริ หารระดับ ต้น ระดับกลาง ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่ เริ่ ม
ทางานกับบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ซึ่ งเกิ ดในช่ วงปี พ.ศ. 2523-2532 หรื อมีอายุ
ระหว่าง 21-32 ปี
2.2 ประวัติบริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด เริ่ มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2516 โดย
จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยประกอบธุ รกิ จด้านการทอผ้า และในปี
พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นธุ รกิจ มาเป็ นธุ รกิจการผลิตและส่ งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง
โดยเริ่ มต้นจากธุ รกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียง 200 คน มีโรงงาน อยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรสาคร ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2521 ได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มทุนการจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท บริ ษทั ได้เล็งเห็น
โอกาสเติบโตทางธุ รกิจ อันจะมีผลเอื้อต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ได้พฒั นาตนเองและ
ขยายกาลังการผลิ ตจนกลายเป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกผลิ ตภัณฑ์อาหารทะเลและปลาทูน่ากระป๋ องราย
ใหญ่ของประเทศ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 300 ล้านบาท มีพ้ืนที่โรงงาน 68,285.20
ตารางเมตร บริ ษ ัท ตั้ง อยู่เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนน เศรษฐกิ จ 1 ต าบลท่ า ทราย อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
สมุทรสาคร มีพนักงานประมาณ 8,262 คน โดยมีกาลังการผลิต 540 ตันต่อวัน ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
ส่ งไปจาหน่ ายในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก อาทิ เช่ น สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลี ย นิ วซี แลนด์
ยุโรป ประเทศในตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น และในเอเชีย ธุ รกิจได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว จึงได้รวมตัวเป็ น
“กลุ่มไทยยูเนี่ยน” หรื อ “THAI UNION GROUP”
ด้านคุ ณ ภาพ บริ ษ ัท ได้รับ การรั บ รองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 จากสถาบัน
SGS (Thailand) LTD., มาตรฐาน HACCP จากกรมประมง ส่ วนมาตรฐานคุ ณภาพ ห้ องปฏิ บ ตั ิ ก าร
ISO/IEC 17025 จากสถาบัน TISI (สมอ.)
ด้านสภาวะแวดล้อม ทางบริ ษทั มี นโยบายอย่างมุ่งมัน่ ที่ จะต้องรั บ ผิดชอบต่ อสภาวะ
แวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิ ดมลภาวะจากการผลิต อาทิเช่น การบาบัดน้ าทิ้งได้ลงทุนระบบไปประมาณ
100 ล้านบาท และติดตั้งระบบนา BIOGAS จากการหมักในระบบบาบัดน้ าทิ้งกลับมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิง
ในหม้อไอน้ า ทาให้ประหยัดพลังงานน้ ามันไปได้ปีละหลายล้านบาท ทางด้านควันจากปล่องหม้อไอ
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น้ าจะมีระบบกาจัดเขม่าก่อนปล่อยออกสู่ อากาศ จะไม่มีเขม่าควันหรื อกลิ่นรบกวนผูอ้ าศัยใกล้เคียงกับ
โรงงาน บริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน SGS (Thailand) LTD.,
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรมจากัด เป็ นผูผ้ ลิตอาหารทะเลแปรรู ปส่ งออกชั้นนา
มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะปกป้ องและธ ารงรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง
สภาพแวดล้อมที่ดี โดยตระหนักว่าบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ จะต้องรับผิดชอบด้วยความร่ วมมื อของ
พนักงานทุกคนภายใต้จิตสานึ กที่คานึ งถึงคุณภาพชี วติ และสิ่ งแวดล้อม โดยมีการ ปฏิบตั ิและปรับปรุ ง
ระบบอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
 ปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ การของบริ ษทั ฯ
โดยสอดคล้องกับข้อกาหนดของ มาตรฐาน ISO14001
 ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ ยวข้อง โดยจะนา
เกณฑ์ต่างๆ มาจัดทาเป็ นมาตรฐาน ขั้นต่าในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อคุณภาพชีวติ และสังคม
 มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ รวมถึ ง พลัง งานต่ า งๆ โดยจะมี ก ารน ามาใช้
ประโยชน์ให้คุม้ ค่า ซึ่ งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
 มีการสร้ างจิตสานึ กต่อคุณภาพของสิ่ งแวดล้อมโดยที่นโยบายสิ่ งแวดล้อม จะได้รับ
การปฏิ บ ตั ิ และเผยแพร่ แก่ พ นัก งาน สาธารณชน และกลุ่ มชนผูส้ นใจ รวมถึ งผูป้ ฏิ บ ตั ิงานในนาม
องค์กร
 มีการป้ องกันมลพิษในด้านน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและรบกวนชุมชน
การตลาดระดับสากล ที่ผ่านมาบริ ษทั สามารถสร้ างชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้า
ทัว่ โลกในการผลิ ตสิ นค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม เนื่องจากมีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ และการ
พัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ อ ง ท าให้ บ ริ ษ ัท มี ก ารผลิ ต สิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ทุกวันนี้ ยงั มีความมุ่งมัน่ ที่ จะก้าวไปข้าหน้าอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมกับเสถี ยรภาพทางการเงิ น
รวมทั้งเพื่อรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั ในฐานะเป็ นผูน้ าการผลิตปลาทูน่ากระป๋ อง
2.3 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
รินนา เตชะโสภณมณี (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ธนาคารกสิ กรไทยเครื อข่ายการบริ การและการ
ขาย 1 และ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานธนาคารกสิ กรไทย ที่ทางานในพื้นที่เครื อข่ายการบริ การ
และการขาย 1 และ 2 จานวน 350 ราย โดยใช้ แบบสอบถาม และใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating
Scale) จานวน 5 ระดับความสาคัญ นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
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ประกอบ ด้ ว ยความ ถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) พ บ ว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานในธนาคารกสิ กรไทย เครื อข่ายการบริ การและการขาย 1
และ 2 ต่อปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนอยูใ่ นระดับมากโดยมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุนมากกว่าปั จจัย
จู ง ใจ (ค่ า เฉลี่ ย 3.67 และ 3.56 ตามล าดับ ) ส่ ว นปั จ จัย จู ง ใจเรี ย งล าดับ จากมากไปน้ อ ยที่ ผู้ต อบ
แบบสอบถามได้แก่ ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย 3.84) ด้านความสาเร็ จในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.63) ด้าน
การยอมรับนับถื อ (ค่าเฉลี่ ย 3.53) ปั จจัยการจูงใจที่ มีผลต่อความพึงพอใจในระดับปานกลางได้แก่
ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ ย 3.45) และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย 3.36) ส่ วนปั จจัยค้ าจุน
ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจมากได้แก่ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.02) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั ตับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.88) ด้านนโยบาย
และการบริ หาร (ค่ าเฉลี่ ย 3.87) ด้านตาแหน่ งหน้าที่ ในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.73) ด้านวิธีปกครอง
บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.66 และปั จจัยค้ าจุน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (ค่าเฉลี่ย 3.47) ด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.40) และด้านเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย
3.29)
วาสนา พัฒ นานั น ท์ ชั ย (2553) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานส านักงานทรัพ ย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยโ์ ดยท าการศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างจากพนักงาน
สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยด์ ้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
จานวน 265 ราย โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) โดยด้านปั จจัยค้ าจุน
(ค่ า เฉลี่ ย 3.68) และด้านปั จจัย จู ง ใจ (ค่ า เฉลี่ ย 3.47) อยู่ใ นระดับ มากเช่ น เดี ย วกัน ปั จ จัย จู งใจด้าน
ความสาเร็ จในการทางานของบุคคลเป็ นอันดับสู งสุ ด (ค่าเฉลี่ย3.85) รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ
(ค่าเฉลี่ย 3.50) และด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย 3.42) ส่ วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
(ค่าเฉลี่ย 3.40) และ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19)
ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยด้านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานเป็ นอันดับสู งสุ ด (ค่าเฉลี่ ย 3.90) รองลงมาคือด้านสภาพการ
ทางานและความมัน่ คง (ค่าเฉลี่ย 3.84) ด้านนโยบายและการบริ หาร (ค่าเฉลี่ย 3.44) ตามลาดับ
ชุ ติมนฑน์ ยอดมงคล (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจาก พนักงานบริ ษทั แอดวานซ์ คอน
แท็ค เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 339 ราย โดยใช้ แบบสอบถาม และใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating
Scale) จานวน 5 ระดับความสาคัญ นามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้สถิติการทดสอบที (t-test) หาค่าความ
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แปรปรวนแบบทางเดียว โดยใช้สถิติการทดสอบเอฟ (F-test) และเปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ยรายคู,ภายหลัง
โดยใช้สูตรของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least-Singnificant Difference : LSD) พบว่า ระดับปั จจัยจูงใจใน
การทางานของพนักงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากอยู่ สองด้านคือ ด้านความสัมพันธภาพกับ เพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.98) และ
ด้านสภาพการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.53) ส่ วนด้านอื่นๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง คือด้านสัมพันธภาพกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.49) ด้านความมัน่ คงความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 3.44) และด้านการได้รับการยก
ย่อง (ค่าเฉลี่ย 3.28) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้าน ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย 3.27) ซึ่ งการ
เปรี ยบเทียบปั จจัยจูงใจในการทางานโดยจาแนกตามสถานภาพ ของพนักงาน ซึ่ งพบว่า พนักงานที่มี
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการทางาน และแผนกที่ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมี
ระดับปั จจัยจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตที่ระดับ.05 ส่ วนพนักงานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุแตกต่างกัน มีระดับปั จจัยจูงใจ ในการทางานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จุ ไรรั ตน์ บุ ตรสา (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษ ทั
แกล็ก โซสมิ ท ไคล์น (ประเทศไทย) จากัด เก็ บรวบรวมข้อมูล จาก พนักงานบริ ษ ทั แกล็กโซส มิ ท
ไคล์น (ประเทศไทย) จ ากัด จานวน 227 ราย โดยใช้ แบบสอบถาม และใช้ ม าตรวัด ของลิ เคิ ร์ ท
(Likert’s Scale) จานวน 5 ระดับ ความส าคัญ นามาวิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบด้วยความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Mean) พบว่า ด้า น
ปั จจัยจูงใจที่เป็ นตัวกระตุน้ การทางานมีผลต่อการทางานโดยรวมในระดับสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77)
โดยปั จจัยย่อยทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งหมดเรี ยงจากค่าเฉลี่ ย ดังนี้ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน (ค่าเฉลี่ย 3.90) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.88) ด้านความสาเร็ จของงาน (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี่ย 3.69) และด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ (ค่าเฉลี่ย 3.62) ส่ วน ปั จจัย
จูงใจที่บารุ งรักษาจิตใจที่มีผลต่อการทางานโดยรวมในระดับสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) โดย ปั จจัยย่อย
ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านค่าตอบแทนและ สวัสดิการ (ค่าเฉลี่ย
4.16) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (ค่าเฉลี่ ย 3.87) ด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่ อน ร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ ย
3.75) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา(ค่าเฉลี่ ย 3.74) ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านนโยบายและการบริ หารของหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 3.70)
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