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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ/เหตุปัจจัย 

ในยคุปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่ภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อยา่งมาก เพื่อให้องคก์ารอยูร่อดในสภาพเศรษฐกิจถดถอย ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการขององคก์ารท่ี
มุ่งสู่ความเป็นองคก์ารท่ีเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ สามารถลดตน้ทุน เพิ่มรายได ้แมอ้งคก์ารจะมีกล
ยทุธ์ท่ีดีเลิศและการออกแบบองคก์ารเป็นไปอยา่งเหมาะสม แต่การด าเนินงานขององคก์ารจะประสบ
ความส าเร็จได้ต่อเม่ือบุคลากรมีปัจจยัแรงจูงใจในการท างานเพื่อสร้างผลงานในระดับสูงให้กับ
องค์การ ผู ้จ ัดการระดับสูงในองค์การต่างตระหนักเป็นอย่างดีว่ากิจกรรมทางการจัดการท่ี มี
ความส าคญั มีผลท าให้บุคลากรแต่ละคนในองค์การมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพื่อสร้างผลงานใน
ระดบัสูงและช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้นปัญหาท่ีทา้
ทายทางการจดัการ ทั้ งองค์การขนาดใหญ่และขนาดย่อมคือการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรใน
องคก์าร (อ านาจ ธีระวนิช, 2550: 373) 

อุตสาหกรรมปลาทูน่า เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัของไทย ซ่ึงลกัษณะของการ
ผลิตเป็นการน าเขา้วตัถุดิบปลาทูน่าเขา้มาแปรรูปในประเทศ และการส่งออกในรูปผลิตภณัฑ์ทูน่า
กระป๋องและปรุงแต่งเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 90 ของการผลิตในประเทศ และไทย
ยงัเป็นประเทศผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอนัดบัหน่ึงของโลก โดยการส่งออกผลิตภณัฑ์
ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องของไทยปี 2553 มีปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.4 จากปีท่ีแล้ว แต่
ส าหรับมูลค่าการส่งออกพบว่าในรูปของเงินบาทลดลงร้อยละ 0.3 ซ่ึงเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อย 
ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกในรูปเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 7.5 และสาเหตุท่ีมูลค่าในรูปเงินบาท
ลดลงน้ี เกิดจากความผนัผวนของค่าเงินบาทในช่วงคร่ึงปีหลงั ส าหรับตวัเลขโดยรวมของการส่งออก
สินคา้ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในปี 2553 มีปริมาณการส่งออกเท่ากบั 521,205 เมตริกตนั และมีมูลค่า
การส่งออกในรูปเงินเหรียญสหรัฐเท่ากบั 1,641 ลา้นเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากบั 
51,942 ลา้นบาท ส าหรับตลาดส่งออกส าคญัอนัดบัหน่ึงคือสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมูลค่าการส่งออกเท่ากบั 
12,222 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการส่งออก 24%2 รองลงมา ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย อียิปต ์และแคนาดา 
โดยมีสัดส่วนการส่งออก 10%7%  และ  6.5% ของมูลค่าการส่งออกรวมตามล าดบั (บริษทัไทยยเูน่ียนโฟร
เซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั(มหาชน), รายงานประจ าปี 2553: 56) 
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แนวคิดเร่ือง เจนเนอเรชัน่วาย หรือ Generation Y มีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นตามช่วง
อายุ ต่างๆกนัออกไป เช่น Chester E. (Grout & Perrin,2002) ไดแ้บ่งกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1977-
1994 (พ.ศ.2520-2537) อายรุะหวา่ง 18-35 ปี ไดใ้หค้  านิยามวา่ คนท่ีเกิดในช่วงปีดงักล่าวเห็นวา่ แลปท็
อป (Laptops) โทรศพัทมื์อถือ (Call Phone) ไม่ใช่เร่ืองแปลกในชีวติ มีความสามารถในการปรับตวั มี
ความคิดสร้างสรรค์ คุน้เคยกบัเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่น เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้และยึดมัน่ ใน
ขณะเดียวกนัมีความไม่อดทน และถูกมองวา่ไม่มีสัมมาคารวะต่อผูท่ี้อาวุโสกวา่มีความตรงไปตรงมา 
และเป็นคนช่างสงสัย 

ส าหรับประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1980-1994 (พ.ศ.2523-2537) 
อายรุะหวา่ง 18-32 ปีไดใ้ห้ค  านิยามวา่เป็นกลุ่มท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางความแตกต่างระหวา่ง Baby Boomer 
กบั Generation X กลุ่มคน เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) จะมีความเป็นตวัของตวัเองและทา้ทายส่ิง
ท่ีเป็นอยูเ่ดิม มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จในทุกอยา่งท่ีตนสนใจอยา่งรวดเร็ว เป็นคนใจร้อน 
และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง (กานตพ์ิชชา เก่งการช่าง,2556) 

เม่ือคนกลุ่มน้ีเขา้มาอยู่ในองค์กร ท าให้องค์กรมีบุคลากรท่ีท างานร่วมกนัถึง 3 ช่วง คือ 
กลุ่ม Baby Boomer กลุ่ม Generation X และกลุ่ม เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y)ซ่ึงองคก์รส่วนใหญ่
มกัประสบปัญหาในการท างานร่วมกนั โดยมีสาเหตุมาจากความแตกต่างดา้นบุคลิกภาพ พฤติกรรม 
และการส่ือสาร ด้วยบุคลิกของตนกลุ่ม เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซ่ึงมีความเป็นตวัเองสูง มี
ความอดทนต ่า อยากรู้อยากเห็น ท้าทาย กฎระเบียบ ชอบการเปล่ียนแปลง คุ้นเคยกับเทคโนโลย ี
กระตือรือร้น ทะเยอทะยาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีมาก มัน่ใจในตนเองสูง ไม่
เคารพผูอ้าวโุส และมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ารต ่า (เสาวคนธ์ วทิวสัโอฬาร,2550 : 21-26) 

ตั้ งแต่ปี พ .ศ.2551  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด มีการรับสมัคร
พนกังานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  และทางบริษทัไดป้ระสบปัญหาเช่นเดียวกบัองค์การอ่ืนๆ ในขณะท่ี
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดแรงงานและเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การจ านวนมาก ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่ม เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)  จากการเก็บสถิติของพนักงานท่ีลาออก 
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ทางบริษทัพบว่ามีอตัราการลาออกสูง คิดเป็นอตัราส่วนท่ีพนักงาน
ลาออกร้อยละ 78.17 โดยพบวา่ท่ีลาออกส่วนใหญ่เป็นพนกังาน เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) และ
จากปัญหาดังกล่าว ทางบริษทัจึงจ าเป็นรับพนักงานใหม่อย่างต่อเน่ืองทุกปี ท าให้บริษัทมีต้นทุน
เพิ่มข้ึน มาจากการคดัสรรพนกังาน  การฝึกอบรม  ส่งผลกระทบต่อการบริหารการผลิต (บริษทัไทย
รวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั,สถิติรายปีอตัราการลาออก 2556.[ระบบออนไลน์]) 

ดงันั้นทางบริษทัจึงให้ความส าคญักบัการดูแลและบ ารุงรักษาพนกังาน เพื่อให้พนกังาน
ท างานอยู่กบัองค์การนานข้ึน โดยเฉพาะพนักงานในกลุ่ม  เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนผลกัดนัให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ โดยพยายามมุ่งเน้นในดา้นปัจจยัจูงใจ 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงบรรยากาศในการท างาน ท าใหผู้ศึ้กษา
สนใจศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y)  ซ่ึงพนกังานกลุ่มน้ีเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 70 (บริษทั ไทยรวมสิน
พฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั,2556) ของพนักงานกลุ่มผูบ้ริหารระดบัตน้ทั้งหมดท่ีมีอยู่ใน บริษทัไทย
รวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากัด ท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายตามนโยบายของ
องคก์ร ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยั จะน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย
บริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1) ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วาย บริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

2)  สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาองคก์รต่อไป 
 

1.4 นิยำมศัพท์ 
ปัจจัย หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจใหค้นชอบและรักงานท่ีปฏิบติั 

เป็นการกระตุน้ความพึงพอใจแก่บุคคล และเกิดแรงจูงใจในการท างาน 
พนักงำน หมายถึง บุคคลท่ีท างานอยูใ่นบริษทั ไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม ทีมีอายุ

ระหวา่ง 21-32 ปี 
เจนเนอเรช่ันวำย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิด ในช่วง ค.ศ. 1980 – 1994 

(พ.ศ.2523 – 2537) อายุระหวา่ง 18–32 ปี มีบุคลิกภาพเป็นตวัของตวัเองสูง ตอ้งการไดรั้บความส าเร็จ
จากงานท่ีท าอยา่งรวดเร็ว มีความอดทนต ่า อยากรู้อยากเห็น ทา้ทายกฎระเบียบ ชอบการเปล่ียนแปลง 
คุน้เคยกบัเทคโนโลยี กระตือรือร้น ทะเยอทะยาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีมาก 
มัน่ใจในตนเองสูง ถูกมองวา่ไม่เคารพผูอ้าวโุส และมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รต ่า 


