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การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.) ปัจจัยส่วนบุคคล 2.) ปัจจัยในการธ�ำรงรักษา 3.)การธ�ำรงรักษา
บุคลากร 4.) เปรียบเทียบการธ�ำรงรักษาบุคลากร โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 5.) ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ำรง
รักษาบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็น
แบบสอบถาม จากผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติเชิงอนุมานใช้ ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธีแอลเอสดี การทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18 – 22 ปี มีการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี มีระยะเวลาการท�ำงาน 1 – 3
ปี และมีอัตราเงินเดือน 10,001 – 30,000 บาท 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรของพนักงานบริษัทกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายในอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่า ด้านการใช้แนวปฏิบัติ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานสูง มาเป็นอันดับแรก
รองลงมาได้แก่ ด้านการให้ความยืดหยุ่น ด้านการให้ทิศทางในการท�ำงาน ด้านการอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้า
ด้านการจ้างงานอย่างชาญฉลาด ด้านการเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า และด้านการปรับผลตอบแทนตามล�ำดับ 3)
ปัจจัยการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทยในภาพรวม อยู่
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ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการท�ำงานเต็มความสามารถ มาเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่
การด�ำรงความเป็นพนักงาน และด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตามล�ำดับ 4) พนักงานบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
ในอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธ�ำรงรักษา
บุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 5) ปัจจัยในการธ�ำรงรักษาบุคลากรด้านการจ้างงานอย่างชาญ
ฉลาด ด้านการอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้า ด้านการให้ทิศทางการท�ำงาน ด้านการให้ความยืดหยุ่น ด้านการใช้
แนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสูง และด้านการเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า
มีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทยอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค�ำส� ำคัญ : การธ�ำรงรักษาบุคลากร อุตสาหกรรมพลาสติก เจเนอเรชั่นวาย

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 maintaining 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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ทุก ๆ องค์กรส�ำหรับการเข้าออกสับเปลี่ยนหมุนเวียนของพนักงานนั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่หากถ้ามีอัตรา
การเข้าออกของพนักงานที่มากหรือมีความถี่มากเกินไปถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ และจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร
เพราะอาจจะท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรนั้นๆไม่ราบรื่นได้ ปัจจุบันกลุ่มพนักงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ ๆ ในองค์กร
ก�ำลังเป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาองค์กร ซึง่ รูจ้ กั และเรียกกันว่า เจนเนอเรชัน่ วายซึง่ ก็คอื คนทีเ่ กิดอยูใ่ นช่วงปี พ.ศ.
2523 -2543 คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่น
พ่อแม่ แต่ก็รับเอาความเจริญของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทรกอยู่ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันด้วย ยุคนี้จะ
เป็นยุคที่เศรษฐกิจก�ำลังเติบโตเป็นอย่างมากท�ำให้พ่อแม่ท่ีค่อนข้างจะประสบความส�ำเร็จในชีวิตและดูแลเอาใจใส่
ลูก ๆ เป็นอย่างดี เด็กที่เกิดในยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแต่เด็ก ได้ในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ มีการศึกษาดีที่ดี มี
ลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข
ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีอิสระในความคิด กล้าซัก กล้าถามในทุกเรื่องที่ตัวเองสนใจ ไม่
หวั่นกับค�ำวิจารณ์ มีความเป็นสากลมากและมองว่าการนิยมชมชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องธรรมดา
คนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียน และวัยท�ำงาน และจากการที่ยุคนี้เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจึงไม่น่าแปลก
ใจที่คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการท�ำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ รวมทัง้ สามารถท�ำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เครื่องมือการสือ่ สารต่างๆได้
อย่างคล่องแคล่ว อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ที่นั่งเล่น iPad ไปด้วย คุยโทรศัพท์ไปด้วย แถมบางคนยัง
กินข้าวไปพร้อม ๆ กันด้วยอีกต่างหาก
การท�ำงานของ คนกลุม่ นีต้ อ้ งการความชัดเจนในการท�ำงานว่าสิง่ ทีท่ ำ� มีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร
และชอบท�ำงานเป็นทีม ต่างจากกลุม่ เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ทชี่ อบวันแมนโชว์มากกว่า เพราะคนในวัยเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
จะถูกฝึกมาแบบนั้น ต่างจากวัยเจนเนอเรชั่นวาย ที่เติบโตมาพร้อมกับการประชุม การระดมความคิดเห็น แต่ทว่าคน
กลุ่มนี้จะไม่ค่อยอดทนเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เท่าไหร่นัก หวังที่จะท�ำงานได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยากเริ่มต้นจาก
การท�ำงานข้างล่างขึ้นไป มีความคาดหวังในการท�ำงานสูงต้องการค�ำชม กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมักจะจัดสรรเวลาให้
งานและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน พอหลังเลิกงานอาจไปท�ำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น
ไปเล่นฟิตเนส ไปพบปะสังสรรค์กบั เพือ่ นฝูง จะไม่คอ่ ยหมกมุน่ อยูก่ บั งานเหมือนกับคนรุน่ ก่อน นอกจากนี้ กลุม่ เจน
เนอเรชั่นวายจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีใจช่วยเหลือสังคมรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับ
พ่อแม่
ในองค์กรจะมีบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่หลายระดับที่รับผิดชอบหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้
บริหารระดับกลาง หัวหน้างานระดับต้น และพนักงานปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวจะมีขอบเขตหน้าที่ต่างกันตามที่
องค์กรก�ำหนดไว้ ในองค์กรโดยทั่วไปผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายขององค์กร ส่วนผู้บริหารระดับ
กลางจะท�ำหน้าที่วางแผนที่จะปฏิบัติตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ และหัวหน้างานระดับต้นจะเป็นผู้น�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งจะมอบหมายสั่งการให้พนักงานปฏิบัติการเป็นผู้ปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการแรกถึง
กระบวนการสุดท้ายซึ่ง จะเห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจะมีคุณภาพมากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ของการสั่งการ การควบคุมการตรวจสอบการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานของพนักงาน [1]
ส�ำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ก่อตั้งเริ่มจากในช่วง 20 กว่าปีที่แล้ว ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกในประเทศ
ประสบปัญหาภาษีน�ำเข้าเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด การประเมินราคาเม็ด
พลาสติกทีน่ ำ� เข้าและเก็บภาษีของกรมศุลกากรเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมพลาสติกอย่างมากกรมศุลการกรประเมิน
ราคาตามปริมาณของน�ำเข้า ซึ่งบางครั้งราคาวัตถุดิบหลังเสียภาษีต่างกันระหว่างปริมาณมากและน้อยถึง 100 เหรียญ
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ต่อตัน สถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้ผู้น�ำเข้ารายย่อยต้องเลิกกิจการ เหลือแต่เพียงผู้น�ำเข้ารายใหญ่เพียง 3 ราย ปัญหาที่
ตามมาก็คือราคาวัตถุดิบไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณและเวลาที่น�ำเข้าของผู้น�ำเข้าทั้ง 3 ราย หากน�ำเข้ามาพร้อมกัน
หรือใกล้เคียงกันราคาจะตกตำ�่ แต่เมือ่ วัตถุดบิ จะหมดสต็อกราคาจะสูงมาก ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมพลาสติกจึงรวมตัว
กันและคิดก่อตัง้ สมาคมฯ กอปรกับเมือ่ ปี พ.ศ. 2524 เมือ่ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกประเทศมาเลเซียได้จดั ประชุม
สมาคมพลาสติกในกลุม่ ประเทศอาเซียน และได้เชิญผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ของไทยจ�ำนวนหนึง่
เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้เสนอแนะว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยน่าจะร่วมกันจัดตั้งสมาคม
พลาสติกขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบโดยส่วนรวมต่อวงการพลาสติกไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่จะน�ำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมีรูปแบบในอนาคต ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จะแบ่งหมวดหมู่
ประเภทผู้ประกอบการเป็นดังนี้ ตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่องจักร, ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก, ตัวแทนจ�ำหน่าย
เม็ดพลาสติกและสารเติมแต่ง, ผู้ประกอบการรีไซเคิล, ผู้ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักร, ผู้
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์
และเม็ดสีมาสเตอร์แบทช์, ผู้ผลิตแม่พิมพ์, อื่นๆ ซึ่งในองค์กรของแต่ละผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกนี้
ทุกแห่งต้องมีการบริหารงานบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละองค์กร หากองค์กรมีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพ มีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ ซึ่งหมาย
ถึงทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ านอุทศิ เวลาเพือ่ ความส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืนตามวัตถุประสงค์ขององค์การก็จะท�ำให้ได้ [2]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ยังมีปัญหาการลาออกในกลุ่มคนเจน
เนอเรชั่นวายเพื่อไปท�ำงานในองค์กรอื่นเพราะได้เงินเดือนที่สูงกว่า ซึ่งมีความก้าวหน้าในอาชีพมากกว่า มีการจ้าง
งานที่ยาวนาน มีการเสนอผลตอบแทน สวัสดิการที่ดีกว่า และมีการปรรับผลตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ดี
กว่า การธ�ำรงรักษาพนักงานเป็นกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส�ำคัญ เพื่อให้บุคลากรมีความจงรักภักดี
และผูกพันธ์ต่อองค์กรในระยะเวลายาวนาน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการธำ� รงรักษาบุคลากรในกลุม่ เจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรม
พลาสติกไทย เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง
ประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษาการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
4. เพื่อเปรียบเทียบการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง
ประเทศไทย โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
5. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาค
กลาง ประเทศไทย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ขอบเขตของการวิจยั

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
ไทย ในเขตภาคกลาง ประเทศไทย โดยประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ�ำนวนประชากรทีแ่ น่นอน จ�ำนวนตัวอย่าง
ที่ใช้เท่ากับจ�ำนวน 400 คนโดยการวิจัยในครั้งนี้ได้น�ำทฤษฎีปัจจัยในการธ�ำรงรักษาบุคลากรของ Gary Dessler,
2017 [3] และทฤษฎีการธ�ำรงรักษาบุคลากรในกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกไทยมาจากการทบทวนมาจากการทบทวน
วรรณกรรม เรื่องการธ�ำรงรักษาบุคลากรของ Peter Carpelli, 2000 [4] และ Gary Desslr, 2017โดยมีตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท�ำงาน และอัตราเงินเดือนปัจจัยส�ำคัญในการ
ธ�ำรงรักษาบุคคลากรของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในเขตภาคกลาง ได้แก่ การปรับผลตอบแทน, การจ้างงานอย่าง
ชาญฉลาด, การอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้า, การให้ทศิ ทางในการท�ำงาน, การให้ความยืดหยุน่ , ใช้แนวปฏิบตั ดิ า้ น
การจัดการทรัพยากรบุคคลทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านสูง, การเสนอผลตอบแทนทีด่ กี ว่า และตัวแปรตามคือการด�ำรงความ
เป็นพนักงาน, การท�ำงานเต็มความสามารถ, การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการ
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ส่วน
ที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การธ�ำรงรักษาบุคลากรของอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การธ�ำรงรักษาบุคลากรของอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะ
แบบสอบถามที่ใช้นี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบคุณภาพของเครื่อง
มือ โดยได้น�ำแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงใน
เนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี่ และแฮมเบอร์[5]จากนั้นน�ำผล
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านน�ำมารวมกันค�ำนวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป
มาสร้างเป็นแบบสอบถาม และน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับพนักงานบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่
มีลักษณะเช่นเดียวกับประชากรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เมื่อได้แล้วน�ำค่าคะแนนที่ได้ไปค�ำนวณหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาร์ค[6]ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.928
เมื่อได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว จะน�ำแบบสอบถามดังกล่าวมาท�ำการวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปมาใช้ค�ำนวณเชิงสถิติดังนี้ ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการธ�ำรงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D) น�ำเสนอเป็นค�ำประกอบการบรรยายการวิเคราะห์การธ�ำรงรักษา
บุคลากรกลุม่ เจนเนอเรชัน่ วายวิเคราะห์โดยใช้คา่ เฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D)
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการธ�ำรงรักษาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ใช้สถิติค่า t-test และวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดย
วิธLี east Significant Difference test (LSD test) และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวาย โดยการใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และท�ำการทดสอบ
ความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลสามารถแบ่งออกเป็นตอนตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาค
กลาง ประเทศไทย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า พนักงานบริษทั กลุม่ เจนเนอเรชัน่ วายในอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย ในเขตภาคกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18 – 22 ปี มีการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี มีระยะ
เวลาการท�ำงาน 1 – 3 ปี และมีอัตราเงินเดือน 10,001 – 30,000 บาท ซึ่งคาดว่าเกิดจากอุตสาหกรรมพลาสติกมีความ
ต้องการแรงงานที่มีพละก�ำลังสูงมากกว่าความละเอียดอ่อน ส่งผลให้แรงงานชายมีความเหมาะสมมากกว่าแรงงาน
หญิง อีกทั้งแรงงานที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าวยังมีการพัฒนาที่ดีด้วย ส่วนในด้านการศึกษาเนื่องจากการท�ำงานส่วน
ใหญ่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ในระดับที่สูง ส่งผลให้มีแรงงานที่มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีเป็นจ�ำนวนมาก
และเนื่องจากเป็นงานที่ใช้พละก�ำลังมาก ท�ำให้มีช่วงระยะเวลาการท�ำงานที่สั้นเพียง 1-3 ปี และเงินเดือนที่ได้เฉลี่ย
10,001 – 30,000 บาท
ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยในการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาค
กลาง ประเทศไทย
1. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการปรับผลตอบแทน พบว่า ถึงแม้กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย จะมีการปรับ
อัตราผลตอบแทนเป็นประจำ� ทุกปี แต่ยงั มีขอ้ จำ� กัดในด้านรูปแบบของผลตอบแทนทีใ่ ห้กบั พนักงาน อีกทัง้ การปรับ
ผลตอบแทนในโอกาสอื่นๆ ที่เหมาะสมก็ยังมีเพียงในระดับปานกลางเท่านั้น รวมไปถึง ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ
ตลาดแรงงานแล้วยังมีระดับเพียงปานกลางเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับผลตอบแทนของพนักงาน โดยจากการ
ศึกษาพบว่า ในด้านการปรับผลตอบแทนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริ
กาญจน์อาก๊ะ[7] ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัด
ลำ� พูน ซึง่ พบว่า พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล�ำพูน มีความพึงพอใจต่อเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน
2. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการจ้างงานอย่างชาญฉลาด พบว่า การจ้างงานของบริษัทมีระบบการสรรหาและการจ้างงานที่ดี สามารถจัด
พนักงานให้เหมาะกับงานทีถ่ นัดและตรงกับความสามารถของพนักงาน อีกทัง้ ยังมีระบบการจ้างงานทีย่ ดื หยุน่ สำ� หรับ
พนักงานอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจ้างงานอย่างชาญฉลาด โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการจ้างงานอย่างชาญ
ฉลาดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย [8] ที่ได้ท�ำการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า การบริหารบุคลากรหรือพนักงานที่ดีและเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
3. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้า พบว่า บริษัทมีการสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสปรับต�ำแหน่งให้สูง
ขึ้น ตามผลการด�ำเนินงาน อีกทั้งการสนับสนุนพนักงานให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า รวมไปถึงยังมี
การปรับขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน
อย่างชัดเจน โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ รุง่ ทิวา อินต๊ะใจ[9] ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั
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โรงพยาบาลปิยะเวท จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ พบว่า ในด้านก้าวหน้าในการท�ำงานของพนักงานบริษทั โรงพยาบาลปิยเวท
จ�ำกัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในด้านความก้าวหน้าในระดับมาก
4. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการให้ทศิ ทางในการท�ำงาน พบว่า บริษทั มีการกำ� หนดเป้าหมายงาน ขอบเขตในการทำ� งาน ระยะเวลาในการ
ท�ำงาน และรายละเอียดของงานในแต่ละต�ำแหน่งอย่างชัดเจน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการให้ทศิ ทางในการทำ� งานทีช่ ดั เจนแก่
พนักงาน โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการให้ทศิ ทางในการทำ� งานมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เอกอนงค์ ศรีสำ� อาง และปิยนุช เงินคล้าย [10] ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง การธ�ำรงรักษาอาจารย์ในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า การก�ำหนดเส้นทางในการท�ำงานให้กับ
บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
5. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการให้ความยืดหยุน่ พบว่า บริษทั มีการรับฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพือ่
น�ำไปปรับเปลีย่ น ทัง้ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน วิธกี ารด�ำเนินงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
อีกทั้ง ยังมีแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้กับพนักงานอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความยืดหยุ่นในการ
ท�ำงานแก่พนักงาน โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการให้ความยืดหยุน่ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เอกอนงค์ ศรีส�ำอาง และปิยนุช เงินคล้าย [10] การธ�ำรงรักษาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า การให้ความยืดหยุ่นในการท�ำงานให้กับบุคลากรมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
6. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการใช้แนวปฏิบตั ดิ า้ นการจัดการทรัพยากรบุคคลทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านสูง พบว่า บริษทั มีการคัดเลือกบุคลากร
ให้มีความเหมาะสมกับงาน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน รวม
ไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพนักงานในระดับต่างๆ ซึ่งถือได้วา่
เป็นการใช้แนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานสูง โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการ
ใช้แนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานสูง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุภาพร ทรงสุจริตกุล, สุภัทรา ชัยกิจ, ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล และกังวาล ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ [11] ที่
ได้ท�ำการศึกษาเรื่องTalent Retention: กรณีศึกษากลุ่มผู้บริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ�ำกัด (มหาชน)ซึ่งพบว่า การจัดท�ำ
แผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพรายบุคคล มีความส�ำคัญมากต่อการพัฒนาพนักงานและสร้างพนักงาน
ให้เก่งขึ้นได้
7. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า พบว่า บริษัทมีแนวทางในการปรับเงินเดือนของพนักงานให้สูงขึ้น รวมไป
ถึงการปรับต�ำแหน่งงาน และการเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน อีกทั้งยังมีการปรับโบนัสให้สูงขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับพนักงาน โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการเสนอผลตอบแทนที่
ดีกว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย [8] ที่ได้ท�ำการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสาหกรรมการโรงแรมระดับ 5 ดาวใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
ตอนที่ 3 การศึกษาการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง
ประเทศไทย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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1. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการด�ำรงความเป็นพนักงาน พบว่า พนักงานมีความพอใจ ทั้งต่อต�ำแหน่งงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และการ
ปฏิบตั งิ านในบริษทั อีกทัง้ ยังมีความสุขกับการทำ� งานด้วย ซึง่ ถือได้วา่ พนักงานมีความต้องการในการดำ� รงความเป็น
พนักงานของบริษัท โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการด�ำรงความเป็นพนักงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิภา ฟูปลื้ม [12] ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การธ�ำรงรักษานักการตลาดมืออาชีพของบริษัท
เครือ่ งดืม่ แห่งหนึง่ ซึง่ พบว่า ในด้านของการดำ� รงความเป็นพนักงาน นักการตลาดมืออาชีพของบริษทั ดังกล่าวมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
2. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการท�ำงานเต็มความสามารถ พบว่า บริษัทมีการเปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคลากรสามารใช้ความรู้ความ
สามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ ส่งผลให้พนักงาน
ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานทำ� งานเต็มความสามารถ โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการท�ำงานเต็มความสามารถ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิภา ฟูปลื้ม [12] ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การธ�ำรงรักษา
นักการตลาดมืออาชีพของบริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง ซึ่งพบว่า ในด้านการท�ำงานเต็มความสามารถนักการตลาดมือ
อาชีพของบริษัทดังกล่าวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
3. จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ในด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานมีความสุขกับหน้าที่ของตนเองที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน
จึงมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทหรือองค์กร รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน ในขณะเดียวกัน นโยบายขององค์กรก็ชี้ให้เห็นเป้า
หมายเดียวกัน และสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทุกฝ่ายและทุกคนในองค์กร ซึ่งถือได้ว่าพนักงานบริษัทมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร โดยจากการศึกษาพบว่า ในด้านการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ขนิษฐา นิ่มแก้ว [13]ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของ
บุคลากรในองค์การ: กรณีศกึ ษา สำ� นักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน ซึง่ พบว่า พนักงานในส�ำนักบริหาร
โครงการ ชลประทาน สาเสน มีความคิดเห็นในด้านของการมีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
ตอนที่ 4 เพือ่ เปรียบเทียบการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาค
กลาง ประเทศไทย โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานบริษทั กลุม่ เจนเนอเรชัน่ วายในอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธำ� รงรักษาบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยจากการศึกษายังพบด้วยว่า พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากร
ในด้านการมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กรแตกต่างจากพนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาในระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี
ซึง่ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้พนักงานทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี วามคิดเห็นต่อการธำ� รงรักษาบุคลากรในด้านการมีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ่ องค์กรแตกต่างจากพนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาในระดับอืน่ ๆ อาจเกิดจาก การทีพ่ นักงานทีม่ กี ารศึกษาสูงและ
มีความสามารถและความช�ำนาญในงานด้านดังกล่าวสูง ซึ่งอาจอยู่ในต�ำแหน่งที่มีความกดดันต่อเป้าหมายในการ
ท�ำงานสูง ดังนั้น จึงส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อองค์การ อีกทั้ง พนักงานที่มีการศึกษาและทักษะสูง ต่างก็เป็นที่ต้องการ
ของบริษัทอื่นๆ ท�ำให้เกิดการแก่งแย่งตัวพนักงานอีกด้วย ทฤษฎีสนับสนุนที่ยกมาเป็นตัวอย่าง คือ ทฤษฎีการจูงใจ
ของ เฟรเดอริกเฮิร์ซ เบิร์ก (Frederick Herzberg) สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) ของ
เฟรเดอริกเฮิร์ซเบิรก์ (Frederick Herzberg) นิตพิ ล ภูตะโชติ ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการจูงใจของ Frederick Herzberg เป็น
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ที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น Dual-Factor theory, TwoFactor
theory, Motivation-Maintence theory, Motivation-Hygiene theory ในทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) นี้ มี
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญ 2 อย่างทีท่ ำ� ให้คนมีความพอใจและไม่ พอใจในการท�ำงาน จากการทีเ่ ขาได้ทำ� การศึกษาและส�ำรวจความ
คิดเห็นของนักบัญชีและวิศวกร จ�ำนวน 200 คน ในโรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่ง ที่เมือง Pittsburgh เป็นการส�ำรวจ
ความพึงพอใจแบบดั้งเดิมคือ ความพึงพอใจ และความไม่พอใจในการท�ำงาน และผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
มีปัจจัยหลายอย่างที่ท�ำให้พนักงานมีความรู้ สึกพอใจและไม่พอใจในการท�ำงาน ปัจจัยดังกล่าวสามารถแยกออกได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1.ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันและลดความรู้สึกไม่พอใจในการท
างานของพนักงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการท างานถ้า ไม่มีปัจจัยดังกล่าวจะท�ำให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่พอใจใน
การท�ำงาน ถึงแม้ว่าปัจจัยนี้จะไม่ใช่ปัจจัยจูงใจในการ ท างานโดยตรงก็ตาม ปัจจัยสุขอนามัยประกอบด้วย นโยบาย
การบริหารของบริษัท การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ กับผู้บังคับ บัญชา เงื่อนไขการท�ำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว สถานภาพ ความมั่นคงในงาน 2.ปัจจัยจูงใจ (Motivator factor) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท�ำงาน เพราะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้พนักงานทุ่มเทความสามารถและความ พยายามท�ำงานให้ได้ดีที่สุด ปัจจัยจูงใจ
จะมีผลต่อความส�ำเร็จของงาน พนักงานจะเกิดความพึงพอใจในงาน ปัจจัย ดังกล่าวจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานโดยตรง เช่น ความส�ำเร็จ การยอมรับนับถือ ลักษณะ ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
ความเจริญ เติบโต
ตอนที่ 5 เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
ในภาคกลาง ประเทศไทย
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย มีปัจจัยทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
ด้านแรก ปัจจัยด้านการจ้างงานอย่างชาญฉลาด ประกอบด้วย การมีระบบสรรหาและจ้างงานทีด่ ี การมอบหมาย
พนักงานให้ทำ� งานทีถ่ นัดและมีความช�ำนาญ โดยพนักงานได้ทำ� งานตรงกับความรูค้ วามสามารถและมีการจ้างงานที่
ยืดหยุ่นมีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ด้านทีส่ อง ปัจจัยด้านการอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้า ประกอบด้วย การสนับสนุนให้โอกาสปรับต�ำแหน่ง
สูงขึน้ หรือโอนย้ายต�ำแหน่ง การรับเงินเดือนตามผลการปฏิบตั งิ าน การพัฒนางานให้มโี อกาสก้าวหน้าขึน้ ไป และผล
การปฏิบตั งิ านทีด่ จี ะนำ� ไปสูก่ ารปรับเลือ่ นขัน้ มีผลต่อการธำ� รงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของกลุม่ อุตสาหกรรม
พลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ด้านทีส่ าม ปัจจัยด้านการให้ทศิ ทางการทำ� งาน ประกอบด้วย การกำ� หนดขอบเขตการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน การ
กำ� หนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน การกำ� หนดระยะเวลาเพือ่ ให้งานบรรลุ และ การระบุรายละเอียดงานในแต่ละต�ำแหน่งอย่าง
ชัดเจนมีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ด้านที่สี่ ปัจจัยด้านการให้ความยืดหยุ่น ประกอบด้วย การรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ วิธีการสามารถปรับปรุงได้ให้เหมาะสม และมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลาก
หลายมีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากร เจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
ด้านทีห่ า้ ปัจจัยด้านการใช้แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการจัดการทรัพยากรบุคคลทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านสูง ประกอบ
ด้วย องค์กรมีการสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากได้รับการอบรม
แล้ว และมีการการเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงานมีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

246

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 237-247 (2019) Vol.9 No.3

ด้านสุดท้าย ปัจจัยด้านการเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า ประกอบด้วย การเสนออัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิม
การปรับตำ� แหน่งงานในต�ำแหน่งทีส่ งู กว่าเดิม การเพิม่ สวัสดิการให้ และการปรับโบนัสสูงขึน้ ในทุกๆ ปีมผี ลต่อการ
ธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย
โดยปัจจัยทัง้ หมด 6 ด้าน มีผลต่อการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกใน
ภาคกลาง ประเทศไทยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01

ข้ อเสนอแนะและการน�ำไปใช้ ประโยชน์

1.ด้านการจ้างงานอย่างชาญฉลาด เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การธำ� รงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายของ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย ดังนั้น การสนับสนุนให้มีระบบการสรรหาพนักงานที่เหมาะ
สม รวมถึงการจัดงานที่เหมาะกับความถนัดกับพนักงาน จะช่วยให้เกิดการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายได้ดี
ยิ่งขึ้น
2.ด้านการอภิปรายเส้นทางความก้าวหน้า เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอ
เรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย ดังนั้น การสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสปรับ
ต�ำแหน่งให้สูงขึ้น รวมไปถึงการปรับเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน จะช่วยให้เกิดการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอ
เรชั่นวายได้ดียิ่งขึ้น
3.ด้านการให้ทิศทางการท�ำงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย ดังนั้น การก�ำหนดขอบเขต เป้าหมาย และระยะเวลาของงาน
ให้ชัดเจน รวมถึงการอธิบายให้พนักงานได้เข้าใจ จะช่วยให้เกิดการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายได้ดียิ่งขึ้น
4.ด้านการให้ความยืดหยุ่น เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย ดังนั้น การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้างาน
และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการท�ำงาน และวิธีการรวมกัน จะช่วย
ให้เกิดการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายได้ดียิ่งขึ้น
5.ด้านการใช้แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสูง เป็นปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย ดัง
นั้น การสนับสนุนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง จะช่วยให้เกิดการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายได้
ดียิ่งขึ้น
6.ด้านการเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการธ�ำรงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย
ของกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง ประเทศไทย ดังนัน้ การตัง้ เป้าหมายให้กบั พนักงาน ด้วนการเสนออัตรา
เงินเดือนทีส่ งู ขึน้ หรือการปรับตำ� แหน่งให้กบั พนักงาน รวมไปถึงสวัสดิการและโบนัส จะช่วยให้เกิดการธำ� รงรักษา
บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายได้ดียิ่งขึ้น
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