บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำ/เหตุปัจจัย
ในยุคปั จจุบนั ต้องยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อย่างมาก เพื่อให้องค์การอยูร่ อดในสภาพเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ เนื่ องจากความต้องการขององค์การที่
มุ่งสู่ ความเป็ นองค์การที่เป็ นเลิศและมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ แม้องค์การจะมีกล
ยุทธ์ที่ดีเลิศและการออกแบบองค์การเป็ นไปอย่างเหมาะสม แต่การดาเนิ นงานขององค์การจะประสบ
ความส าเร็ จได้ต่อเมื่ อบุ ค ลากรมี ปั จจัย แรงจู งใจในการท างานเพื่ อสร้ า งผลงานในระดับ สู ง ให้ ก ับ
องค์ ก าร ผู ้จ ัด การระดับ สู ง ในองค์ ก ารต่ า งตระหนั ก เป็ นอย่ า งดี ว่ า กิ จ กรรมทางการจัด การที่ มี
ความสาคัญ มีผลทาให้บุคลากรแต่ละคนในองค์การมีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานเพื่อสร้างผลงานใน
ระดับสู งและช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ดังนั้นปั ญหาที่ทา้
ทายทางการจัดการ ทั้งองค์ก ารขนาดใหญ่ และขนาดย่อมคื อการสร้ างแรงจู งใจให้ กบั บุ ค ลากรใน
องค์การ (อานาจ ธีระวนิช, 2550: 373)
อุตสาหกรรมปลาทูน่า เป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มีความสาคัญของไทย ซึ่ งลักษณะของการ
ผลิ ตเป็ นการนาเข้าวัตถุ ดิบ ปลาทูน่าเข้ามาแปรรู ปในประเทศ และการส่ งออกในรู ป ผลิ ตภัณฑ์ทูน่า
กระป๋ องและปรุ งแต่งเป็ นหลัก โดยมีสัดส่ วนการส่ งออกร้อยละ 90 ของการผลิตในประเทศ และไทย
ยังเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกปลาทูน่ากระป๋ องและปรุ งแต่งอันดับหนึ่ งของโลก โดยการส่ งออกผลิตภัณฑ์
ปลาทู น่ าบรรจุ ก ระป๋ องของไทยปี 2553 มี ป ริ ม าณการส่ งออกเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 7.4 จากปี ที่ แล้ว แต่
สาหรั บ มูลค่ าการส่ งออกพบว่าในรู ปของเงิ นบาทลดลงร้ อยละ 0.3 ซึ่ งเป็ นการลดลงเพียงเล็ก น้อย
ขณะที่มูลค่าการส่ งออกในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.5 และสาเหตุที่มูลค่าในรู ปเงินบาท
ลดลงนี้ เกิดจากความผันผวนของค่าเงินบาทในช่วงครึ่ งปี หลัง สาหรับตัวเลขโดยรวมของการส่ งออก
สิ นค้าปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องในปี 2553 มีปริ มาณการส่ งออกเท่ากับ 521,205 เมตริ กตัน และมีมูลค่า
การส่ งออกในรู ปเงินเหรี ยญสหรัฐเท่ากับ 1,641 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ขณะที่มูลค่าในรู ปเงินบาทเท่ากับ
51,942 ล้านบาท สาหรับตลาดส่ งออกสาคัญอันดับหนึ่ งคือสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมูลค่าการส่ งออกเท่ากับ
12,222 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการส่ งออก 24%2 รองลงมา ได้แก่ ออสเตรเลี ย อียิปต์ และแคนาดา
โดยมีสัดส่ วนการส่ งออก 10%7% และ 6.5% ของมูลค่าการส่ งออกรวมตามลาดับ (บริ ษทั ไทยยูเนี่ยนโฟร
เซ่น โปรดักส์ จากัด(มหาชน), รายงานประจาปี 2553: 56)
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แนวคิดเรื่ อง เจนเนอเรชัน่ วาย หรื อ Generation Y มีการแบ่งกลุ่มคนออกเป็ นรุ่ นตามช่วง
อายุ ต่างๆกันออกไป เช่น Chester E. (Grout & Perrin,2002) ได้แบ่งกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 19771994 (พ.ศ.2520-2537) อายุระหว่าง 18-35 ปี ได้ให้คานิยามว่า คนที่เกิดในช่วงปี ดังกล่าวเห็นว่า แลปท็
อป (Laptops) โทรศัพท์มือถือ (Call Phone) ไม่ใช่เรื่ องแปลกในชี วติ มีความสามารถในการปรับตัว มี
ความคิ ดสร้ างสรรค์ คุ น้ เคยกับเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่น เฉลี ยวฉลาด มี ความรอบรู ้ และยึดมัน่ ใน
ขณะเดียวกันมีความไม่อดทน และถูกมองว่าไม่มีสัมมาคารวะต่อผูท้ ี่อาวุโสกว่ามีความตรงไปตรงมา
และเป็ นคนช่างสงสัย
ส าหรั บ ประเทศไทยได้แบ่ งกลุ่ ม คนที่ เกิ ดในช่ วงปี ค.ศ. 1980-1994 (พ.ศ.2523-2537)
อายุระหว่าง 18-32 ปี ได้ให้คานิยามว่าเป็ นกลุ่มที่เกิดขึ้นท่ามกลางความแตกต่างระหว่าง Baby Boomer
กับ Generation X กลุ่มคน เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) จะมีความเป็ นตัวของตัวเองและท้าทายสิ่ ง
ที่เป็ นอยูเ่ ดิม มีความต้องการที่จะได้รับความสาเร็ จในทุกอย่างที่ตนสนใจอย่างรวดเร็ ว เป็ นคนใจร้อน
และเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง (กานต์พิชชา เก่งการช่าง,2556)
เมื่ อคนกลุ่มนี้ เข้ามาอยู่ในองค์กร ทาให้องค์กรมีบุคลากรที่ทางานร่ วมกันถึ ง 3 ช่ วง คื อ
กลุ่ม Baby Boomer กลุ่ม Generation X และกลุ่ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y)ซึ่ งองค์กรส่ วนใหญ่
มักประสบปั ญหาในการทางานร่ วมกัน โดยมีสาเหตุมาจากความแตกต่างด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม
และการสื่ อสาร ด้วยบุ คลิ กของตนกลุ่ม เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ซึ่ งมีความเป็ นตัวเองสู ง มี
ความอดทนต่ า อยากรู ้ อยากเห็ น ท้าทาย กฎระเบี ยบ ชอบการเปลี่ ย นแปลง คุ ้นเคยกับ เทคโนโลยี
กระตื อรื อร้ น ทะเยอทะยาน มี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มองโลกในแง่ดีมาก มัน่ ใจในตนเองสู ง ไม่
เคารพผูอ้ าวุโส และมีความจงรักภักดีต่อองค์การต่า (เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร,2550 : 21-26)
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2551 บริ ษ ัท ไทยรวมสิ นพัฒ นาอุ ต สาหกรรม จ ากัด มี ก ารรั บ สมัค ร
พนักงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และทางบริ ษทั ได้ประสบปั ญหาเช่ นเดี ยวกับองค์การอื่นๆ ในขณะที่
นักศึ กษาที่ จบการศึ กษาใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาดแรงงานและเป็ นสมาชิ กใหม่ขององค์การจานวนมาก ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ เป็ นคนกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วาย (Generation Y) จากการเก็ บ สถิ ติข องพนัก งานที่ ล าออก
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่านมา ทางบริ ษทั พบว่ามี อตั ราการลาออกสู ง คิ ดเป็ นอัตราส่ วนที่ พนักงาน
ลาออกร้อยละ 78.17 โดยพบว่าที่ลาออกส่ วนใหญ่เป็ นพนักงาน เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) และ
จากปั ญ หาดังกล่ าว ทางบริ ษ ทั จึ งจาเป็ นรั บ พนัก งานใหม่ อย่างต่อเนื่ องทุ ก ปี ท าให้ บ ริ ษ ัท มี ต้นทุ น
เพิ่มขึ้น มาจากการคัดสรรพนักงาน การฝึ กอบรม ส่ งผลกระทบต่อการบริ หารการผลิ ต (บริ ษทั ไทย
รวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด,สถิติรายปี อัตราการลาออก 2556.[ระบบออนไลน์])
ดังนั้นทางบริ ษทั จึงให้ความสาคัญกับการดูแลและบารุ งรักษาพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
ทางานอยู่กบั องค์การนานขึ้น โดยเฉพาะพนักงานในกลุ่ ม เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ซึ่ งเป็ น
กลุ่มที่เป็ นแรงขับเคลื่ อนผลักดันให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จ โดยพยายามมุ่งเน้นในด้านปั จจัยจูงใจ
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ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน รวมถึงบรรยากาศในการทางาน ทาให้ผศู ้ ึกษา
สนใจศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วาย
(Generation Y) ซึ่ งพนักงานกลุ่มนี้ เป็ นผูบ้ ริ หารระดับต้นที่มีสัดส่ วนร้ อยละ 70 (บริ ษทั ไทยรวมสิ น
พัฒนาอุตสาหกรรม จากัด,2556) ของพนักงานกลุ่ มผูบ้ ริ หารระดับต้นทั้งหมดที่ มีอยู่ใน บริ ษทั ไทย
รวมสิ นพัฒ นาอุ ตสาหกรรม จากัด ที่ เป็ นแรงขับ เคลื่ อนองค์ก รให้ไ ปสู่ เป้ าหมายตามนโยบายของ
องค์กร ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการวิจยั จะนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1) ทาให้ทราบปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่ วาย บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
2) สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
1.4 นิยำมศัพท์
ปัจจัย หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบตั ิ
เป็ นการกระตุน้ ความพึงพอใจแก่บุคคล และเกิดแรงจูงใจในการทางาน
พนักงำน หมายถึง บุคคลที่ทางานอยูใ่ นบริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม ทีมีอายุ
ระหว่าง 21-32 ปี
เจนเนอเรชั่ น วำย (Generation Y) หมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ เกิ ด ในช่ ว ง ค.ศ. 1980 – 1994
(พ.ศ.2523 – 2537) อายุระหว่าง 18–32 ปี มีบุคลิกภาพเป็ นตัวของตัวเองสู ง ต้องการได้รับความสาเร็ จ
จากงานที่ทาอย่างรวดเร็ ว มีความอดทนต่า อยากรู ้อยากเห็น ท้าทายกฎระเบียบ ชอบการเปลี่ยนแปลง
คุ น้ เคยกับ เทคโนโลยี กระตื อรื อร้ น ทะเยอทะยาน มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มองโลกในแง่ดีมาก
มัน่ ใจในตนเองสู ง ถูกมองว่าไม่เคารพผูอ้ าวุโส และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่า
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