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บทคดัย่อ
 กำรศึกษำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1.) ปัจจัยส่วนบุคคล 2.) ปัจจัยในกำรธสำรงรักษำ 3.)กำรธสำรงรักษำ

บุคลำกร 4.) เปรียบเทียบกำรธสำรงรักษำบุคลำกร โดยจสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล และ 5.) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรธสำรง

รกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของอตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวจัิยเป็น

แบบสอบถำม จำกผูต้อบแบบสอบถำมจสำนวน 400 คน วเิครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชงิพรรณนำได้แก่ ควำมถี ่ร้อยละ 

และกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติเชิงอนุมำนใช้ ค่ำที  กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว  กำรเปรียบเทียบควำม

แตกต่ำงรำยคู่ โดยวิธีแอลเอสดี  กำรทดสอบปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มตัวแปร และกำรวิเครำะห์กำรถดถอย

เชิงพหุคูณ  

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) พนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยในอุตสำหกรรมพลำสติกไทย ในเขตภำคกลำง

ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ 18 – 22 ปี มีกำรศึกษำตส่ำกว่ำปริญญำตรี มีระยะเวลำกำรทสำงำน 1 – 3 

ปี และมีอัตรำเงินเดือน 10,001 – 30,000 บำท 2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรของพนักงำนบริษัทกลุ่ม

เจนเนอเรชั่นวำยในอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยในภำพรวม อยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำ

ในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรใช้แนวปฏิบัติ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูง มำเป็นอันดับแรก 

รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น ด้ำนกำรให้ทิศทำงในกำรทสำงำน ด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 

ด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด ด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ และด้ำนกำรปรับผลตอบแทนตำมลสำดับ 3) 

ปัจจัยกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยในภำพรวม อยู่
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ในระดับมำก  และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ มำเป็นอันดับแรก รองลงมำ ได้แก่ 

กำรดสำรงควำมเป็นพนักงำน และด้ำนกำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตำมลสำดับ 4) พนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำย

ในอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรธสำรงรักษำ

บุคลำกรแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.05 5) ปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญ

ฉลำด ด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนกำรให้ทิศทำงกำรทสำงำน ด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น ดำ้นกำรใช้

แนวทำงปฏิบัติ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนสูง  และด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำ 

มีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยอย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคญั :  กำรธสำรงรักษำบุคลำกร  อุตสำหกรรมพลำสติก  เจเนอเรชั่นวำย

Abstract
 This study aims to 1) study personal factors of employee retention 2) explore factors affecting employee 

retention 3) employees retention 4) compare personal retention classified by personal factors and 5) study factors 

affecting Gen Y employee retention of plastic industrial group in central region of Thailand. Questionnaire is used 

as a tool to collect data from 400 employees. The data is analyzed with descriptive statistics including frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics including independent t-test, one-way ANOVA, 

LSD, multicollinearity, and multiple regression analysis. 

 The research results show that, 1) The majority of Gen Y employees who work for plastic industrial group 

in central region of Thailand are male, aged between 18 to 22. Their educational level is below bachelor’s degree. 

They are working for 1 to 3 years and earn a salary of 10,001 to 30,000 baht. 2) In overall, the factors that affect 

personal Gen Y retention are at high level. As for individual aspects, human resources management practices on 

high performance employee was the first one to be considered, followed by working flexibility, working direction 

guidance, smart employment, career advancement discussion, offering of higher income, and income adjustment, 

respectively. 3) factors affecting Gen Y employee retention of plastic industrial group in central region of Thailand 

are at high level. As individual aspects, extensive performance was the first one to be considered, followed by main-

taining employee status, and having a positive attitude toward the organization, respectively. 4) When investigate 

personal aspect of Gen Y employees with different educational level, it reveals that the different of educational 

level significantly caused differences in level of commitment to the organization at 0.05 level of significance 

and 5) Gen Y employees retention factors including smart employment, career advancement discussion, working 

direction guidance, working flexibility, human resources management practices on high performance employee, 

and offering of higher income significantly affect personnel Gen Y retention of plastic industry in Central Region 

of Thailand, at 0.01 level of significance.

Keyword :  semployees retention,  plastic industry,  generation Y
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บทน�า
 ทุก ๆ องค์กรสสำหรับกำรเข้ำออกสับเปลี่ยนหมุนเวียนของพนักงำนน้ันถือเป็นเรื่องปกติ แต่หำกถ้ำมีอัตรำ

กำรเข้ำออกของพนักงำนที่มำกหรือมีควำมถี่มำกเกินไปถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ และจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร 

เพรำะอำจจะทสำให้กำรดสำเนินงำนขององค์กรนั้นๆไม่รำบรื่นได้ ปัจจุบันกลุ่มพนักงำนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ๆ  ในองค์กร

กสำลงัเป็นกสำลงัสสำคญัของกำรพฒันำองค์กร ซ่ึงรูจั้กและเรยีกกนัว่ำ เจนเนอเรชัน่วำยซึง่กค็อืคนท่ีเกดิอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 

2523 -2543 คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมำท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง และค่ำนิยมที่แตกต่ำงระหว่ำงรุ่นปู่ย่ำตำยำย กับ รุ่น

พ่อแม่ แต่ก็รับเอำควำมเจริญของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ำมำแทรกอยู่ในกำรดสำรงชีวิตประจสำวันด้วย ยุคนี้จะ

เป็นยุคท่ีเศรษฐกิจกสำลังเติบโตเป็นอย่ำงมำกทสำให้พ่อแม่ที่ค่อนข้ำงจะประสบควำมสสำเร็จในชีวิตและดูแลเอำใจใส่

ลูก ๆ เป็นอย่ำงดี เด็กที่เกิดในยุคนี้จึงมักจะถูกตำมใจตั้งแต่เด็ก ได้ในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ มีกำรศึกษำดีที่ดี มี

ลักษณะนิสัยชอบกำรแสดงออก มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข 

ชอบเสพข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ที่หลำกหลำย มีอิสระในควำมคิด กล้ำซัก กล้ำถำมในทุกเรื่องที่ตัวเองสนใจ ไม่

หวั่นกับคสำวิจำรณ์ มีควำมเป็นสำกลมำกและมองว่ำกำรนิยมชมชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่ำงชำติเป็นเรื่องธรรมดำ  

คนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียน และวัยทสำงำน และจำกกำรที่ยุคนี้เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้องจึงไม่น่ำแปลก

ใจที่คนกลุ่มนี้จะมีควำมสำมำรถในกำรทสำงำนที่เกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำร ชอบงำนด้ำนไอที ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์

สิ่งใหม่ๆ รวมทัง้สำมำรถทสำอะไรหลำยๆอย่ำงได้ในเวลำเดียวกนั เรียกได้ว่ำสำมำรถใช้เครื่องมอืกำรสือ่สำรต่ำงๆได้

อย่ำงคล่องแคล่ว อย่ำงที่เรำอำจจะเคยเห็นภำพคนยุคใหม่ที่นั่งเล่น iPad ไปด้วย คุยโทรศัพท์ไปด้วย แถมบำงคนยัง

กินข้ำวไปพร้อม ๆ กันด้วยอีกต่ำงหำก

 กำรทสำงำนของ คนกลุม่นีต้้องกำรควำมชดัเจนในกำรทสำงำนว่ำส่ิงทีท่สำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงำนอย่ำงไร 

และชอบทสำงำนเป็นทมี ต่ำงจำกกลุม่เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ทีช่อบวนัแมนโชว์มำกกว่ำ เพรำะคนในวยัเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์

จะถูกฝึกมำแบบนั้น ต่ำงจำกวัยเจนเนอเรชั่นวำย ที่เติบโตมำพร้อมกับกำรประชุม กำรระดมควำมคิดเห็น แต่ทว่ำคน

กลุ่มนี้จะไม่ค่อยอดทนเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เท่ำไหร่นัก หวังที่จะทสำงำนได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยำกเริ่มต้นจำก

กำรทสำงำนข้ำงล่ำงขึ้นไป มีควำมคำดหวังในกำรทสำงำนสูงต้องกำรคสำชม กลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยมักจะจัดสรรเวลำให้

งำนและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน พอหลังเลิกงำนอำจไปทสำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้ำงควำมสุขให้กับตัวเอง เช่น 

ไปเล่นฟิตเนส ไปพบปะสงัสรรค์กับเพือ่นฝงู จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยูก่บังำนเหมือนกบัคนรุน่ก่อน นอกจำกนี ้กลุม่เจน

เนอเรชั่นวำยจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีใจช่วยเหลือสังคมรักษำสิ่งแวดล้อม มีควำมสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับ

พ่อแม่

 ในองค์กรจะมีบุคคลที่ปฏิบัติงำนอยู่หลำยระดับที่รับผิดชอบหน้ำที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้

บริหำรระดับกลำง หัวหน้ำงำนระดับต้น และพนักงำนปฏิบัติกำรบุคคลดังกล่ำวจะมีขอบเขตหน้ำที่ต่ำงกันตำมท่ี

องค์กรกสำหนดไว้ ในองค์กรโดยท่ัวไปผู้บริหำรระดับสูงจะเป็นผู้กสำหนดนโยบำยขององค์กร  ส่วนผู้บริหำรระดับ

กลำงจะทสำหน้ำที่วำงแผนที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยให้มีประสิทธิภำพ และหัวหน้ำงำนระดับต้นจะเป็นผู้นสำนโยบำย

ไปปฏิบัติตำมแผนที่ได้วำงไว้ ซึ่งจะมอบหมำยสั่งกำรให้พนักงำนปฏิบัติกำรเป็นผู้ปฏิบัติตั้งแต่กระบวนกำรแรกถึง

กระบวนกำรสุดท้ำยซึ่ง จะเห็นว่ำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนจะมีคุณภำพมำกหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพ

ของกำรสั่งกำร กำรควบคุมกำรตรวจสอบกำรแก้ปัญหำและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน [1]

 สสำหรับอุตสำหกรรมพลำสติกไทย ก่อต้ังเริ่มจำกในช่วง 20 กว่ำปีท่ีแล้ว ผู้ผลิตสินค้ำพลำสติกในประเทศ

ประสบปัญหำภำษีนสำเข้ำเม็ดพลำสติก ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์พลำสติกทุกชนิด กำรประเมินรำคำเม็ด

พลำสติกท่ีนสำเข้ำและเกบ็ภำษีของกรมศุลกำกรเป็นอปุสรรคต่ออตุสำหกรรมพลำสติกอย่ำงมำกกรมศุลกำรกรประเมิน

รำคำตำมปริมำณของนสำเข้ำ ซึ่งบำงครั้งรำคำวัตถุดิบหลังเสียภำษีต่ำงกันระหว่ำงปริมำณมำกและน้อยถึง 100 เหรียญ
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ต่อตัน สถำนกำรณ์ดังกล่ำวทสำให้ผู้นสำเข้ำรำยย่อยต้องเลิกกิจกำร เหลือแต่เพียงผู้นสำเข้ำรำยใหญ่เพียง 3 รำย ปัญหำที่

ตำมมำก็คือรำคำวัตถุดิบไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมำณและเวลำที่นสำเข้ำของผู้นสำเข้ำทั้ง 3 รำย หำกนสำเข้ำมำพร้อมกัน

หรอืใกล้เคียงกนัรำคำจะตกตสำ่ แต่เม่ือวตัถดิุบจะหมดสต็อกรำคำจะสูงมำก ผูป้ระกอบอตุสำหกรรมพลำสติกจงึรวมตัว

กนัและคดิก่อต้ังสมำคมฯ กอปรกบัเมือ่ปี พ.ศ. 2524 เม่ือสมำคมอตุสำหกรรมพลำสติกประเทศมำเลเซียได้จดัประชมุ

สมำคมพลำสติกในกลุม่ประเทศอำเซียน และได้เชญิผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑ์พลำสติกรำยใหญ่ของไทยจสำนวนหนึง่

เข้ำร่วมประชุม ในที่ประชุมได้เสนอแนะว่ำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์พลำสติกของไทยน่ำจะร่วมกันจัดต้ังสมำคม

พลำสติกขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรมพลำสติกไทย และเพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจ

จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบโดยส่วนรวมต่อวงกำรพลำสติกไทย นอกจำกน้ียังเป็นแหล่งรวมควำมรู้ทำงเทคโนโลยี

ต่ำง ๆ ที่จะนสำไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงมีรูปแบบในอนำคต ทั้งนี้ในอุตสำหกรรมพลำสติกไทย จะแบ่งหมวดหมู่

ประเภทผู้ประกอบกำรเป็นดังนี้  ตัวแทนจสำหน่ำยเครื่องจักร, ตัวแทนจสำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก, ตัวแทนจสำหน่ำย

เม็ดพลำสติกและสำรเติมแต่ง, ผู้ประกอบกำรรีไซเคิล, ผู้ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลำสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักร, ผู้

ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลำส, ผู้ผลิตเม็ดพลำสติกคอมพำวด์

และเม็ดสีมำสเตอร์แบทช์, ผู้ผลิตแม่พิมพ์, อ่ืนๆ ซ่ึงในองค์กรของแต่ละผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมพลำสติกนี้

ทุกแห่งต้องมีกำรบริหำรงำนบุคลำกรที่สอดคล้องกับนโยบำยของแต่ละองค์กร  หำกองค์กรมีกำรบริหำรทรัพยำกร

มนุษย์ ที่มีประสิทธิภำพ มีกำรกสำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กำร ซึ่งหมำย

ถงึทรัพยำกรบุคคลทีเ่ป็นผูป้ฏบิติังำนอทิุศเวลำเพือ่ควำมสสำเรจ็ท่ียัง่ยนืตำมวตัถปุระสงค์ขององค์กำรก็จะทสำให้ได้ [2]

 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กรในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก ยังมีปัญหำกำรลำออกในกลุ่มคนเจน

เนอเรชั่นวำยเพื่อไปทสำงำนในองค์กรอื่นเพรำะได้เงินเดือนท่ีสูงกว่ำ ซ่ึงมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพมำกกว่ำ มีกำรจ้ำง

งำนท่ียำวนำน มีกำรเสนอผลตอบแทน สวัสดิกำรที่ดีกว่ำ และมีกำรปรรับผลตอบแทน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ดี

กว่ำ กำรธสำรงรักษำพนักงำนเป็นกลยุทธ์ของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่สสำคัญ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมจงรักภักดี

และผูกพันธ์ต่อองค์กรในระยะเวลำยำวนำน

 ดังนัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรในกลุม่เจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรม

พลำสติกไทย  เพื่อนสำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้เกิดผล

กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะนสำไปสู่ผลสสำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กร

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง 

ประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษำปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง 

ประเทศไทย

 3. เพือ่ศึกษำกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรช่ันวำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 4. เพื่อเปรียบเทียบกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง 

ประเทศไทย โดยจสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

 5. เพือ่ศึกษำปัจจยัทีมี่ผลต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำค

กลำง ประเทศไทย
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ขอบเขตของการวจิยั
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ พนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก

ไทย ในเขตภำคกลำง ประเทศไทย โดยประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่ทรำบจสำนวนประชำกรท่ีแน่นอน จสำนวนตัวอย่ำง

ท่ีใช้เท่ำกับจสำนวน 400 คนโดยกำรวิจัยในครั้งนี้ได้นสำทฤษฎีปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรของ Gary Dessler, 

2017 [3] และทฤษฎกีำรธสำรงรกัษำบคุลำกรในกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกไทยมำจำกกำรทบทวนมำจำกกำรทบทวน

วรรณกรรม เรื่องกำรธสำรงรักษำบุคลำกรของ Peter Carpelli, 2000 [4] และ Gary Desslr, 2017โดยมีตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรทสำงำน  และอัตรำเงินเดือนปัจจัยสสำคัญในกำร

ธสำรงรักษำบุคคลำกรของอุตสำหกรรมพลำสติกไทยในเขตภำคกลำง ได้แก่ กำรปรับผลตอบแทน, กำรจ้ำงงำนอย่ำง

ชำญฉลำด, กำรอภปิรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ, กำรให้ทศิทำงในกำรทสำงำน, กำรให้ควำมยดืหยุน่, ใช้แนวปฏบัิติด้ำน

กำรจดักำรทรพัยำกรบคุคลท่ีมีผลกำรปฏบัิติงำนสงู, กำรเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ และตัวแปรตำมคอืกำรดสำรงควำม

เป็นพนักงำน, กำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ, กำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กำรวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นมำจำกกำร

ศึกษำแนวควำมคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะของแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ส่วน

ที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

กำรธสำรงรักษำบุคลำกรของอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย และส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับ

กำรธสำรงรักษำบุคลำกรของอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย กำรอภิปรำยผลกำรวิจัยของลักษณะ

แบบสอบถำมที่ใช้นี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในกำรอภิปรำยผล 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ทสำกำรทดสอบคุณภำพของเครื่อง

มือ โดยได้นสำแบบสอบถำมที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน พิจำรณำตรวจสอบควำมเที่ยงตรงใน

เนื้อหำ (Content Validity) และภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี่ และแฮมเบอร์[5]จำกนั้นนสำผล

ของผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนนสำมำรวมกันคสำนวณหำค่ำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำโดยเลือกข้อที่มีค่ำต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป

มำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม และนสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try-out) กับพนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยที่

มีลักษณะเช่นเดียวกับประชำกรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 30 คน เมื่อได้แล้วนสำค่ำคะแนนที่ได้ไปคสำนวณหำค่ำ

ควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำร์ค[6]ได้

ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.928

 เม่ือได้แบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว จะนสำแบบสอบถำมดังกล่ำวมำทสำกำรวิเครำะห์และ

ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูปมำใช้คสำนวณเชิงสถิติดังนี้ ในด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม วิเครำะห์โดยใช้ค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) กำร

วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation S.D) นสำเสนอเป็นคสำประกอบกำรบรรยำยกำรวิเครำะห์กำรธสำรงรักษำ

บุคลำกรกลุม่ เจนเนอเรชัน่วำยวเิครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation S.D) 

ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยกำรธสำรงรักษำบุคลำกรในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ใช้สถิติค่ำ t-test และวิเครำะห์แปรปรวนทำงเดียว (One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ โดย

วิธLีeast Significant Difference test (LSD test) และกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรกลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวำย โดยกำรใช้สถิติกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และทสำกำรทดสอบ

ควำมสัมพันธ์กันเองระหว่ำงตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
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สรุปและอภปิรายผล
 ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผลสำมำรถแบ่งออกเป็นตอนตำมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยได้ ดังนี้

 ตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาค

กลาง ประเทศไทย

 กำรวเิครำะห์ข้อมูลส่วนบคุคลของกลุม่ตัวอย่ำง พบว่ำ พนกังำนบรษัิทกลุม่เจนเนอเรชัน่วำยในอตุสำหกรรม

พลำสติกไทย ในเขตภำคกลำง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ 18 – 22 ปี มีกำรศึกษำตส่ำกว่ำปริญญำตรี มีระยะ

เวลำกำรทสำงำน 1 – 3 ปี และมีอัตรำเงินเดือน 10,001 – 30,000 บำท ซึ่งคำดว่ำเกิดจำกอุตสำหกรรมพลำสติกมีควำม

ต้องกำรแรงงำนที่มีพละกสำลังสูงมำกกว่ำควำมละเอียดอ่อน ส่งผลให้แรงงำนชำยมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำแรงงำน

หญิง อีกทั้งแรงงำนท่ีอยู่ในช่วงอำยุดังกล่ำวยังมีกำรพัฒนำท่ีดีด้วย ส่วนในด้ำนกำรศึกษำเน่ืองจำกกำรทสำงำนส่วน

ใหญ่ไม่จสำเป็นต้องใช้ควำมรู้ในระดับท่ีสูง ส่งผลให้มีแรงงำนท่ีมีระดับกำรศึกษำตส่ำกว่ำปริญญำตรีเป็นจสำนวนมำก 

และเนื่องจำกเป็นงำนที่ใช้พละกสำลังมำก ทสำให้มีช่วงระยะเวลำกำรทสำงำนที่สั้นเพียง 1-3 ปี และเงินเดือนที่ได้เฉลี่ย 

10,001 – 30,000 บำท

 ตอนที ่2 การศึกษาปัจจยัในการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสตกิในภาค

กลาง ประเทศไทย

 1. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรปรับผลตอบแทน พบว่ำ ถึงแม้กลุ่มบริษัทอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย จะมีกำรปรับ

อตัรำผลตอบแทนเป็นประจสำทกุปี แต่ยงัมีข้อจสำกดัในด้ำนรปูแบบของผลตอบแทนท่ีให้กบัพนักงำน อีกท้ัง กำรปรบั

ผลตอบแทนในโอกำสอื่นๆ ที่เหมำะสมก็ยังมีเพียงในระดับปำนกลำงเท่ำน้ัน รวมไปถึง ผลตอบแทนเม่ือเทียบกับ

ตลำดแรงงำนแล้วยังมีระดับเพียงปำนกลำงเท่ำนั้น ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรปรับผลตอบแทนของพนักงำน โดยจำกกำร

ศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรปรับผลตอบแทนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศิริ

กำญจน์อำก๊ะ[7] ท่ีได้ศึกษำเรื่อง ควำมพึงพอใจในกำรทสำงำนของพนักงำนในนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือจังหวัด

ลสำพนู ซึง่พบว่ำ พนักงำนในนคิมอตุสำหกรรมภำคเหนือจงัหวัดลสำพนู มีควำมพงึพอใจต่อเงินเดือนหรอืค่ำตอบแทน

ในระดับปำนกลำง เช่นเดียวกัน

 2. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด พบว่ำ กำรจ้ำงงำนของบริษัทมีระบบกำรสรรหำและกำรจ้ำงงำนที่ดี สำมำรถจัด

พนกังำนให้เหมำะกับงำนทีถ่นัดและตรงกบัควำมสำมำรถของพนกังำน อกีทัง้ยงัมีระบบกำรจ้ำงงำนทีย่ดืหยุน่สสำหรับ

พนักงำนอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญ

ฉลำดมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย [8] ที่ได้ทสำกำรศึกษำ

เรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อกำรรักษำพนักงำนให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสำหกรรมกำรโรงแรมระดับ 5 ดำวใน

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ กำรบริหำรบุคลำกรหรือพนักงำนท่ีดีและเหมำะสมกับตสำแหน่งงำน มีควำมคิดเห็นอยู่

ในระดับมำก เช่นเดียวกัน 

 3. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ พบว่ำ บริษัทมีกำรสนับสนุนให้พนักงำนมีโอกำสปรับตสำแหน่งให้สูง

ขึ้น ตำมผลกำรดสำเนินงำน อีกทั้งกำรสนับสนุนพนักงำนให้มีโอกำสในกำรพัฒนำตนเองให้ก้ำวหน้ำ รวมไปถึงยังมี

กำรปรับขึ้นเงินเดือนตำมผลกำรปฏิบัติงำนด้วย ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำให้กับพนักงำน

อย่ำงชัดเจน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่ง

สอดคล้องกบักำรศึกษำของ รุง่ทิวำ อนิต๊ะใจ[9] ท่ีได้ทสำกำรศึกษำเร่ือง แรงจูงใจในกำรปฏบิติังำนของพนกังำนบรษัิท
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โรงพยำบำลปิยะเวท จสำกดั (มหำชน) ซ่ึงพบว่ำ ในด้ำนก้ำวหน้ำในกำรทสำงำนของพนักงำนบรษิทั โรงพยำบำลปิยเวท 

จสำกัด (มหำชน) มีควำมคิดเห็นต่อปัจจัยในด้ำนควำมก้ำวหน้ำในระดับมำก

 4. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรให้ทศิทำงในกำรทสำงำน พบว่ำ บรษัิทมีกำรกสำหนดเป้ำหมำยงำน ขอบเขตในกำรทสำงำน ระยะเวลำในกำร

ทสำงำน และรำยละเอยีดของงำนในแต่ละตสำแหน่งอย่ำงชดัเจน ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรให้ทศิทำงในกำรทสำงำนทีช่ดัเจนแก่

พนกังำน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรให้ทิศทำงในกำรทสำงำนมีควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำก ซ่ึงสอดคล้องกบั

กำรศึกษำของ เอกอนงค์ ศรสีสำอำง และปิยนุช เงินคล้ำย [10] ทีไ่ด้ทสำกำรศึกษำเรือ่ง กำรธสำรงรกัษำอำจำรย์ในสถำบนั

อุดมศึกษำไทย: กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ กำรกสำหนดเส้นทำงในกำรทสำงำนให้กับ

บุคลำกรมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 5. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรให้ควำมยดืหยุน่ พบว่ำ บรษัิทมีกำรรบัฟังและแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็ในกำรปฏบัิติงำนของพนกังำน เพือ่

นสำไปปรบัเปลีย่น ทัง้วธิกีำรปฏบิตังิำน วธิกีำรดสำเนนิงำน ระยะเวลำในกำรปฏบิตังิำน ให้มคีวำมเหมำะสมมำกยิง่ขึน้ 

อีกท้ัง ยังมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีหลำกหลำยให้กับพนักงำนอีกด้วย ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรให้ควำมยืดหยุ่นในกำร

ทสำงำนแก่พนกังำน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรให้ควำมยดืหยุน่ มีควำมคดิเหน็อยูใ่นระดับมำก ซ่ึงสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ เอกอนงค์ ศรีสสำอำง และปิยนุช เงินคล้ำย [10] กำรธสำรงรักษำอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำไทย: 

กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ กำรให้ควำมยืดหยุ่นในกำรทสำงำนให้กับบุคลำกรมีควำม

คิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 6. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรใช้แนวปฏบิติัด้ำนกำรจัดกำรทรพัยำกรบคุคลทีม่ผีลกำรปฏบิติังำนสงู พบว่ำ บรษัิทมีกำรคัดเลอืกบุคลำกร

ให้มีควำมเหมำะสมกับงำน อีกทั้งยังมีกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับพนักงำน รวม

ไปถึงกำรจัดกิจกรรมเพื่อสรำ้งควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของพนักงำนในระดับต่ำงๆ ซึ่งถือได้ว่ำ

เป็นกำรใช้แนวปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูง โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำร

ใช้แนวปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ สุภำพร ทรงสุจริตกุล, สุภัทรำ ชัยกิจ, ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล และกังวำล ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ [11] ที่

ได้ทสำกำรศึกษำเรื่องTalent Retention: กรณีศึกษำกลุ่มผู้บริหำร บริษัท ทรูวิชั่นส์ จสำกัด (มหำชน)ซึ่งพบว่ำ กำรจัดทสำ

แผนฝึกอบรมและพฒันำพนกังำนทีมี่ศักยภำพรำยบคุคล มีควำมสสำคัญมำกต่อกำรพฒันำพนักงำนและสร้ำงพนักงำน

ให้เก่งขึ้นได้

 7. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ พบว่ำ บริษัทมีแนวทำงในกำรปรับเงินเดือนของพนักงำนให้สูงข้ึน รวมไป

ถึงกำรปรับตสำแหน่งงำน และกำรเพิ่มสวัสดิกำรให้กับพนักงำน อีกทั้งยังมีกำรปรับโบนัสให้สูงข้ึนในทุกๆ ปี ซ่ึง

ถือได้ว่ำเป็นกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำให้กับพนักงำน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่

ดีกว่ำ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย [8] ที่ได้ทสำกำรศึกษำ

เรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อกำรรักษำพนักงำนให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสำหกรรมกำรโรงแรมระดับ 5 ดำวใน

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ ผลตอบแทนที่เหมำะสม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 ตอนที่ 3 การศึกษาการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง 

ประเทศไทย
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 1. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรดสำรงควำมเป็นพนักงำน พบว่ำ พนักงำนมีควำมพอใจ ทั้งต่อตสำแหน่งงำนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และกำร

ปฏบิติังำนในบรษัิท อกีท้ังยงัมีควำมสขุกบักำรทสำงำนด้วย ซึง่ถอืได้ว่ำพนักงำนมคีวำมต้องกำรในกำรดสำรงควำมเป็น

พนักงำนของบริษัท โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรดสำรงควำมเป็นพนักงำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่ง

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศศิภำ ฟูปลื้ม [12] ที่ทสำกำรศึกษำเรื่อง กำรธสำรงรักษำนักกำรตลำดมืออำชีพของบริษัท

เครือ่งด่ืมแห่งหนึง่ ซ่ึงพบว่ำ ในด้ำนของกำรดสำรงควำมเป็นพนกังำน นักกำรตลำดมืออำชพีของบรษัิทดังกล่ำวมคีวำม

คิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 2. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ พบว่ำ บริษัทมีกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนหรือบุคลำกรสำมำรใช้ควำมรู้ควำม

สำมำรถได้อย่ำงเต็มที่ อีกทั้งยังเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนวทำงกำรปฏิบัติงำนใหม่ๆ ได้ ส่งผลให้พนักงำน

ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่ำ

เป็นกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ 

มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศศิภำ ฟูปลื้ม [12] ที่ทสำกำรศึกษำเรื่อง กำรธสำรงรักษำ

นักกำรตลำดมืออำชีพของบริษัทเครื่องด่ืมแห่งหน่ึง ซ่ึงพบว่ำ ในด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถนักกำรตลำดมือ

อำชีพของบริษัทดังกล่ำวมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 3. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พบว่ำ พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนมีควำมสุขกับหน้ำท่ีของตนเองที่ทสำอยู่ในปัจจุบัน 

จึงมีควำมรู้สึกที่ดีต่อบริษัทหรือองค์กร รวมไปถึงเพื่อนร่วมงำน ในขณะเดียวกัน นโยบำยขององค์กรก็ชี้ให้เห็นเป้ำ

หมำยเดียวกัน และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันทุกฝ่ำยและทุกคนในองค์กร ซึ่งถือได้ว่ำพนักงำนบริษัทมีทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ ขนิษฐำ นิ่มแก้ว [13]ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยสภำพแวดล้อมท่ีมีควำมสัมพันธ์กับควำมผูกพันของ

บคุลำกรในองค์กำร: กรณศึีกษำ สสำนกับรหิำรโครงกำร กรมชลประทำน สำมเสน ซ่ึงพบว่ำ พนักงำนในสสำนักบรหิำร

โครงกำร ชลประทำน สำเสน มีควำมคิดเห็นในด้ำนของกำรมีทัศนคติที่ดีและมีควำมผูกพันต่อองค์กรในระดับมำก 

เช่นเดียวกัน

 ตอนที่ 4 เพือ่เปรียบเทียบการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาค

กลาง ประเทศไทย โดยจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำพนักงำนบรษิทักลุม่เจนเนอเรชัน่วำยในอตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

ทีมี่ระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกนั มีควำมคิดเหน็ต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที ่0.05 

โดยจำกกำรศึกษำยงัพบด้วยว่ำ พนกังำนท่ีมีระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปรญิญำตร ีมีควำมคดิเหน็ต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกร

ในด้ำนกำรมีทศันคติทีดี่ต่อองค์กรแตกต่ำงจำกพนกังำนท่ีมีระดับกำรศึกษำในระดับตสำ่กว่ำปรญิญำตรแีละปรญิญำตรี

ซ่ึงปัจจยัท่ีทสำให้พนักงำนทีมี่กำรศึกษำสงูกว่ำปริญญำตรมีีควำมคิดเหน็ต่อกำรธสำรงรกัษำบุคลำกรในด้ำนกำรมีทศันคติ

ท่ีดีต่อองค์กรแตกต่ำงจำกพนกังำนท่ีมีระดบักำรศึกษำในระดับอืน่ๆ อำจเกิดจำก กำรทีพ่นกังำนทีมี่กำรศึกษำสูงและ

มีควำมสำมำรถและควำมชสำนำญในงำนด้ำนดังกล่ำวสูง ซ่ึงอำจอยู่ในตสำแหน่งท่ีมีควำมกดดันต่อเป้ำหมำยในกำร

ทสำงำนสูง ดังนั้น จึงส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อองค์กำร อีกทั้ง พนักงำนที่มีกำรศึกษำและทักษะสูง ต่ำงก็เป็นที่ต้องกำร

ของบริษัทอื่นๆ ทสำให้เกิดกำรแก่งแย่งตัวพนักงำนอีกด้วย ทฤษฎีสนับสนุนที่ยกมำเป็นตัวอย่ำง คือ ทฤษฎีกำรจูงใจ

ของ เฟรเดอริกเฮิร์ซ เบิร์ก (Frederick Herzberg) สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) ของ 

เฟรเดอริกเฮิร์ซเบิรก์ (Frederick Herzberg) นิตพิล ภูตะโชต ิได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎกีำรจงูใจของ Frederick Herzberg เป็น 
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ที่รู้จักและนิยมกันอย่ำงแพร่หลำย ซึ่งทฤษฎีดังกล่ำวมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไป เช่น Dual-Factor theory, TwoFactor 

theory, Motivation-Maintence theory, Motivation-Hygiene theory ในทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) นี้ มี

ปัจจยัทีส่สำคัญ 2 อย่ำงท่ีทสำให้คนมคีวำมพอใจและไม่ พอใจในกำรทสำงำน จำกกำรทีเ่ขำได้ทสำกำรศึกษำและสสำรวจควำม

คิดเห็นของนักบัญชีและวิศวกร จสำนวน 200 คน ในโรงงำนอุตสำหกรรม 11 แห่ง ที่เมือง Pittsburgh เป็นกำรสสำรวจ

ควำมพึงพอใจแบบดั้งเดิมคือ ควำมพึงพอใจ และควำมไม่พอใจในกำรทสำงำน และผลของกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ 

มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ทสำให้พนักงำนมีควำมรู้ สึกพอใจและไม่พอใจในกำรทสำงำน ปัจจัยดังกล่ำวสำมำรถแยกออกได้

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1.ปัจจัยสุขอนำมัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันและลดควำมรู้สึกไม่พอใจในกำรท 

ำงำนของพนักงำนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรท ำงำนถ้ำ ไม่มีปัจจัยดังกล่ำวจะทสำให้พนักงำนเกิดควำมรู้สึกไม่พอใจใน

กำรทสำงำน ถึงแม้ว่ำปัจจัยนี้จะไม่ใช่ปัจจัยจูงใจในกำร ท ำงำนโดยตรงก็ตำม ปัจจัยสุขอนำมัยประกอบด้วย นโยบำย

กำรบริหำรของบริษัท กำรบังคับบัญชำ ควำมสัมพันธ์ กับผู้บังคับ บัญชำ เงื่อนไขกำรทสำงำน ควำมสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงำน ชีวิตส่วนตัว สถำนภำพ ควำมมั่นคงในงำน 2.ปัจจัยจูงใจ (Motivator factor) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร

ทสำงำน เพรำะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้พนักงำนทุ่มเทควำมสำมำรถและควำม พยำยำมทสำงำนให้ได้ดีที่สุด ปัจจัยจูงใจ

จะมีผลต่อควำมสสำเร็จของงำน พนักงำนจะเกิดควำมพึงพอใจในงำน ปัจจัย ดังกล่ำวจะมีผลต่อประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนของพนักงำนโดยตรง เช่น ควำมสสำเร็จ กำรยอมรับนับถือ ลักษณะ ของงำน ควำมรับผิดชอบ ควำมก้ำวหน้ำ 

ควำมเจริญ เติบโต 

 ตอนที ่5 เพือ่ศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสตกิ

ในภาคกลาง ประเทศไทย

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของ

กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย มีปัจจัยทั้งหมด 6 ด้ำน ดังนี้

 ด้ำนแรก ปัจจัยด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด ประกอบด้วย กำรมีระบบสรรหำและจ้ำงงำนท่ีดี กำรมอบหมำย

พนกังำนให้ทสำงำนทีถ่นัดและมีควำมชสำนำญ โดยพนกังำนได้ทสำงำนตรงกบัควำมรูค้วำมสำมำรถและมีกำรจ้ำงงำนที่

ยืดหยุ่นมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนท่ีสอง ปัจจยัด้ำนกำรอภปิรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ประกอบด้วย กำรสนบัสนุนให้โอกำสปรบัตสำแหน่ง

สงูขึน้หรอืโอนย้ำยตสำแหน่ง กำรรบัเงินเดือนตำมผลกำรปฏบิติังำน กำรพฒันำงำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำข้ึนไป และผล

กำรปฏบิติังำนท่ีดีจะนสำไปสู่กำรปรบัเลือ่นขัน้มผีลต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรม

พลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนท่ีสำม ปัจจยัด้ำนกำรให้ทศิทำงกำรทสำงำน ประกอบด้วย กำรกสำหนดขอบเขตกำรปฏบัิติงำนท่ีชดัเจน กำร

กสำหนดเป้ำหมำยทีชั่ดเจน กำรกสำหนดระยะเวลำเพือ่ให้งำนบรรล ุและ กำรระบุรำยละเอยีดงำนในแต่ละตสำแหน่งอย่ำง

ชัดเจนมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนที่สี่ ปัจจัยด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น ประกอบด้วย กำรรับฟังแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน 

ขอบเขตระยะเวลำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ วิธีกำรสำมำรถปรับปรุงได้ให้เหมำะสม และมีวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีหลำก

หลำยมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกร เจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนทีห้่ำ ปัจจยัด้ำนกำรใช้แนวทำงปฏบิติัด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลทีมี่ผลต่อกำรปฏบิติังำนสูง ประกอบ

ด้วย องค์กรมีกำรสนับสนุนเรื่องกำรเรียนรู้และกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำตนเอง กำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำม

สัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ มีกำรกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหลังจำกได้รับกำรอบรม

แล้ว และมีกำรกำรเลือกบุคลำกรให้เหมำะสมกับงำนมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่ม

อุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย
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 ด้ำนสุดท้ำย ปัจจัยด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำ ประกอบด้วย กำรเสนออัตรำเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่ำเดิม 

กำรปรบัตสำแหน่งงำนในตสำแหน่งท่ีสูงกว่ำเดิม กำรเพิม่สวัสดิกำรให้ และกำรปรบัโบนสัสูงขึน้ในทุกๆ ปีมผีลต่อกำร

ธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

 โดยปจัจัยทัง้หมด 6 ด้ำน มผีลต่อกำรธสำรงรักษำบคุลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสตกิใน

ภำคกลำง ประเทศไทยอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.01

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน์
 1.ด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด เป็นปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบักำรธสำรงรกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของ

กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรสนับสนุนให้มีระบบกำรสรรหำพนักงำนที่เหมำะ

สม รวมถึงกำรจัดงำนที่เหมำะกับควำมถนัดกับพนักงำน จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดี

ยิ่งขึ้น

 2.ด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ เป็นปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอ

เรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรสนับสนุนให้พนักงำนมีโอกำสปรับ

ตสำแหน่งให้สูงขึ้น รวมไปถึงกำรปรับเงินเดือนตำมผลกำรปฏิบัติงำน จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอ

เรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น

 3.ด้ำนกำรให้ทิศทำงกำรทสำงำน เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของ

กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรกสำหนดขอบเขต เป้ำหมำย และระยะเวลำของงำน

ให้ชัดเจน รวมถึงกำรอธิบำยให้พนักงำนได้เข้ำใจ จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น

 4.ด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่ม

อุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรรับฟังและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงหัวหน้ำงำน

และผู้ปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำในกำรทสำงำน และวิธีกำรรวมกัน จะช่วย

ให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น

 5.ด้ำนกำรใช้แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนสูง เป็นปัจจัยที่มีควำม

สัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดัง

นั้น กำรสนับสนุนพนักงำนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำตนเอง  จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้

ดียิ่งขึ้น

 6.ด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำ เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำย

ของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนัน้ กำรต้ังเป้ำหมำยให้กบัพนักงำน ด้วนกำรเสนออตัรำ

เงินเดือนท่ีสงูข้ึน หรอืกำรปรบัตสำแหน่งให้กบัพนกังำน รวมไปถงึสวสัดกิำรและโบนสั จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำ

บุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น
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