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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด กลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
จานวน 308 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและเพศชายใน
จานวนใกล้เคียงกัน มีอายุระหว่าง 29 – 32 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 43.18 มีอายุงานน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีตาแหน่งระดับเจ้าหน้าที่/ช่าง สังกัดฝ่ าย วิศวกรรม 1
และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1 ,000 บาท
มีความพึงพอใจในการทางาน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อ
ปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมี ความพึ งพอใจสู งที่ สุ ดในด้านความส าเร็ จในการ
ทางานรองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รั บการยอมรับนับ
ถือ ด้านความก้าวหน้า ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุ น พบว่า พนักงานมี ความพึ งพอใจต่อปั จจัยค้ าจุ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในด้านความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
รองลงมาได้แก่ ด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านวิธีปกครองบังคับ

ง

บัญชา ด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงาน ด้านเงินเดือน และด้านสภาพการทางาน ตามลาดับ
สาหรับผลการวิเคราะห์ความสามารถของตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดื อนที่ ส ามารถท านายความพึ ง พอใจในการท างานของพนัก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วาย
บริ ษ ัท ไทยรวมสิ น พัฒ นาอุ ต สาหกรรม จ ากัด พบว่า ตัวแปรต าแหน่ ง ระดับ เจ้าหน้าที่ /ช่ าง และ
ตาแหน่ งระดับผูช้ ่ วยหัวหน้าแผนกเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด แต่มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม หรื อมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ
ส่ วนตัวแปรเพศ ระดับ การศึ กษา ตาแหน่ งระดับ หัวหน้ากลุ่ ม และรายได้ต่อเดื อนไม่
สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย บริ ษทั ไทยรวมสิ น
พัฒนาอุตสาหกรรม จากัด หรื อไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางาน
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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.
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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.
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