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Abstract

 The objectives of this study were study an overview of operators in automotive 

manufacturing	of	PP	(Thailand)	Company	in	Amata	Nakhon	Industrial	Chonburi	Province	

for	 study	 to	 factors	 affecting	 job	 satisfaction	 .The	 primary	 data	were	 obtained	 from	

questionnaire	 surveyed	 from	400	 operators	who	worked	 at	 PP	 (Thailand)	Company	

Limited.	The	 analytical	 tools	 employed	were	 percentage,	 arithmetic	mean,	 standard	 

deviation	and	logit	model.

	 The	 result	 according	 to	 logit	model	 showed	 that	 factors	which	 significantly	

explained	job	satisfaction	of	operators	from	PP	(Thailand)	Company	Limited	at	a	statistical	

significance	level	of	0.10	were	age,	education,	average	monthly	income,	disease	condition	

behavior	 and	 job	 characteristics	 at	 a	 statistical	 significance	 level	 of	 0.10.	Moreover,	 

the	organization	factors	which	significantly	affected	job	satisfaction	of	operator	were	income,	

welfare,	working	environment,	safety,	relationship	with	peers	and	job	stability.

Keywords: Work	Behavior,	Job	Characteristics,	Job	Satisfaction,	Organization	Factors

บทน�า

	 ภาคอุตสาหกรรมไทยก�าลงัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมยานยนต	์แต่ในความเป็นจริงแลว้มีจ�านวนผูว้า่งงานในประเทศไทยเพิ่มข้ึน	

เน่ืองจากมีการจา้งงานแรงงานต่างชาติภายในประเทศเพิ่มข้ึน	 ปัญหาดงักล่าวสะทอ้นถึง

โครงสร้างและค่านิยมการศึกษาของไทยท่ีไม่ตอบสนองความตอ้งการภาคอุตสาหกรรม	

เน่ืองจากคนไทยนิยมเรียนสูงข้ึน	หากพิจารณาจ�านวนผูว้า่งงานแบ่งตามระดบัการศึกษา	

ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมานั้น	 ก�าลงัแรงงานไทยนิยมเรียนสูงข้ึนในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป	 

แต่กลบัมีสดัส่วนการวา่งงานเพ่ิมข้ึนมาก	ขณะท่ีก�าลงัแรงงานในระดบั	ปวช.-ปวส.	มีอตัรา

การวา่งงานนอ้ยท่ีสุด	นอกจากน้ี	อีกปัจจยัท่ีท�าใหข้าดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม	เป็น

เพราะวา่ค่าจา้งภาคบริการดึงดูดแรงงานมากกวา่	 ซ่ึงในปี	2556	ภาคบริการมีอตัราค่าจา้ง

เฉล่ีย	 17,623	บาท/เดือน	ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีอตัราค่าจา้งเฉล่ีย	 10,968	บาท/เดือน	 

อีกทั้งประเทศไทยก�าลงักา้วสู่สังคมสูงอายุ	 ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยเป็นสังคมผูสู้งอาย	ุ
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(Ageing	Society)	และในปี	 2573	ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์	

(Aged	Society)	

	 จากขอ้มลูส�านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	กระทรวงอุตสาหกรรม	พบวา่

ในปี	2557	ประเทศไทยมีจ�านวนก�าลงัแรงงานท่ีมีอาย	ุ15	ปีข้ึนไป	ประมาณ	38.4	ลา้นคน	

หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	59	ของจ�านวนประชากรไทยทั้งหมด	ซ่ึงในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา	

(นบัจากปี	2547)	ก�าลงัแรงงานไทยไดเ้พ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ	7.64	ทั้งน้ี	ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา 

อตัราผูมี้งานท�าหรือสดัส่วนผูมี้งานท�าต่อก�าลงัแรงงานไดเ้พิ่มข้ึน	ซ่ึงในปี	2547	มีสดัส่วน

ผูมี้งานท�าต่อก�าลงัแรงงานคิดเป็นอตัราร้อยละ	97.23	และไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นอตัราร้อยละ	98.35	

ในปี	 2557	ขณะเดียวกนั	 ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา	อตัราการว่างงานหรือสัดส่วนผูว้่างงาน 

ต่อก�าลงัแรงงาน	กไ็ดป้รับตวัลดลง	จากอตัราร้อยละ	2.07	เป็นร้อยละ	0.95	สะทอ้นใหเ้ห็นวา่	

ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา	ตลาดแรงงานของไทยปรับตวัดีข้ึน	แต่เม่ือพิจารณาในปัจจุบนั	พบวา่

ตลาดแรงงานไทยในปี	2557	ไดเ้ร่ิมประสบปัญหาการวา่งงานเพิม่ข้ึน	โดยเพิม่ข้ึนร้อยละ	28.17 

เม่ือเทียบกบัปี	2556	

	 ส�าหรับปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบนั	พบว่ามีการโยกยา้ย

แรงงานไปโรงงานอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัมากท่ีสุด	รองลงมา	คือปัญหาค่าจา้งแรงงาน

สูงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของผูผ้ลิต	แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ	และแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมโยกยา้ยไปสู่ภาคบริการ	 อีกทั้งปัญหาอ่ืนๆ	 เช่น	แรงงานลาออก	 เพื่อไป

เรียนต่อ	หรือท�ากิจการส่วนตวั	 แรงงานไม่มีความอดทน	แรงงานไม่มีความตั้งใจ	 ไม่มี 

ความกระตือรือร้นในการท�างาน	แรงงานไม่มีความพร้อมในการท�างานไม่คุม้ค่ากบัค่าจา้ง

ท่ีไดรั้บ	และปัญหาการส่ือสารกบัแรงงานต่างดา้ว	ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบนั	

ท�าใหผู้ป้ระกอบการ	พยายามท่ีจะรักษาก�าลงัแรงงานของตนไว	้โดยการปรับคา่จา้ง	สวสัดิการ	

หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ	เพ่ือลดปัญหาการลาออกใหไ้ดม้ากท่ีสุด	เพราะการลาออกเป็นภาระ

และตน้ทุนดา้นบุคลากรของบริษทั	

	 บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(PP	(Thailand)	Co.,	Ltd.;	PPT)	เป็นผูป้ระกอบ

การผลิตช้ินส่วนยานยนต	์ส่งมอบใหก้บัผูป้ระกอบรถยนต	์ทั้งภายในประเทศและส่งออก

ไปยงัต่างประเทศ	ก�าลงัประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นกนั	โดยเฉพาะ	แรงงานระดบั

ปฏิบติัการ	ท�าใหมี้ก�าลงัคนไม่เพียงพอต่อการผลิต	ส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตช้ินงาน

ออกจ�าหน่ายใหล้กูคา้ไดต้รงตามเป้าหมายได	้ท�าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสเป็นอยา่งมาก	ทั้งท่ี

มีก�าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัร	และวตัถุดิบท่ีเพียงพอกต็าม	บริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั  

(PP	 (Thailand)	Co.,	Ltd.;	 PPT)	ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ละ
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อะไหล่ทดแทน	 เพ่ือส่งมอบให้กับผูป้ระกอบรถยนต์ทั้ งในประเทศและส่งออกไป 

ต่างประเทศ	เช่น	โตโยตา้	ฮอนดา้	นิสสนั	มิสซูบิชิ	เจเนอร์รอลมอเตอร์	อีซูซุ	ภายใตน้โยบาย

การสนบัสนุนการลงทุนการผลิตช้ินส่วนยานยนตข์องประเทศไทย	ดว้ยการสนบัสนุน 

จากภาครัฐและศกัยภาพของบริษทั	ท�าให้บริษทัพีพีเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ปัจจุบนัมี 

บริษทัพีพีในประเทศไทยทั้งส้ิน	9	บริษทั	รวมเรียกวา่	"กลุ่มบริษทัพีพีประเทศไทย"

	 บริษทั	พีพี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เป็นบริษทัแรกของกลุ่มบริษทัพีพีประเทศไทย

ในประเทศไทย	โดยมีบริษทัแม่ก่อตั้งข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือปี	2492	ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะ

สร้างสรรค์อุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต์เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้	 และพฒันา

เทคโนโลยกีารผลิตอยา่งต่อเน่ือง	จึงท�าใหธุ้รกิจมีการขยายตวัและเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว	

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั	พีพี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	คือผลิตแอร์รถยนต	์และช้ินส่วนระบบ

ไฟฟ้าในรถยนต	์ใหก้บักลุ่มลกูคา้หลกั	ไดแ้ก่	โตโยตา้มอเตอร์	(ประเทศไทย)	และส่งออก

ไปเอเชีย	 และอเมริกายอดขายบริษทัของปีงบประมาณ	 33,105	 ลา้นบาท	 โดยจ�าแนก 

สายผลิตภณัฑอ์อกเป็น	 2	ประเภท	 คือ	 ช้ินส่วนแอร์ความร้อนของรถยนต	์และช้ินส่วน

ระบบไฟฟ้าของรถยนต	์

	 ผลิตภณัฑข์องบริษทั	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ไดแ้ก่

		 1)	 ประเภทช้ินส่วนแอร์	ความร้อนรถยนต	์ไดแ้ก่	 อีวาโปเรเตอร์	 (Evaporator)	

หมอ้น�้า	(Radiator)	คอนเดนเซอร์หรือคอยลร้์อน	(Condenser)	ออยลคู์ลเลอร์	(Oil	cooler)	

	 2)	 ประเภทช้ินส่วนระบบไฟฟ้า	ไดแ้ก่	ไดชาร์จ	(Alternator)	ไดสตาร์ท	(Starter)	

แมกเนโต	(Magneto)	หวัเผา	(Glow	Plug)	

ตารางที ่1 สถิติลาออกจากงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

ทีม่า: ฝ่ายบุคคลบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(2557)	

	 จากตารางท่ี	1	จะเห็นไดว้า่	บริษทัฯ	มีจ�านวนพนกังานระดบัปฏิบติัการเพิม่มาก

ข้ึนทุกปี	แปรผนักบัจ�านวนพนกังานท่ีลาออกในทิศทางเดียวกนั	 คืออตัราการลาออกกเ็พ่ิม

ข้ึนทุกปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	ถึงปี	พ.ศ.	2557
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ภาพที ่1 อตัราการลาออกจากงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทั	 พี	 พี	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	พ.ศ.	2552-2557

ทีม่า:	ฝ่ายบุคคลบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(2557)

	 จากภาพท่ี	1	จะเห็นไดว้า่สถิติการลาออกของบริษทั	ฯ	จะมีอตัราท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี	

จนในปี	พ.ศ.2557	อตัราการลาออกของพนกังานสูงถึงร้อยละ	11.32	ถือเป็นอตัราท่ีสูงมาก	

ซ่ึงสาเหตุการลาออกยงัสรุปไม่ไดว้า่	เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเงิน	หรือรายไดท้ั้งหมด	อาจจะมาจาก

ปัจจยัอยา่งอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงิน	 เช่น	สภาพแวดลอ้มการท�างาน	ความปลอดภยัในงาน	

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้งาน	ความมัน่คง	ความกา้วหนา้	หรืออ่ืนๆ	 

ท่ีท�าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงาน	จนท�าใหพ้นกังานไม่มีความสุขในการท�างาน	จนไม่อยาก

ร่วมงานกบัองคก์ารต่อไป	องคก์ารจึงควรทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการท�างาน

ของพนกังาน	และพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของพนกังานให้พนกังานเกิด 

ความรู้สึกพึงพอใจเกิดทศันคติความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร

	 ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจ	 ท่ีจะท�าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

ในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	 โดยจะท�าการศึกษาดา้นปัจจยัต่างๆ	 โดยอา้งอิง 

จากนโยบายบริษทัท่ีก�าหนดไว	้วา่มีผลต่อความพึงพอใจงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ

มากนอ้ยเพียงใด	ส�าหรับใชเ้ป็นขอ้มลู	ในการแกปั้ญหาระยะยาว	และแนวทางในการบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย	์ อีกทั้งยงัสามารถป้องกนั	และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะมีการลาออก 

ของพนกังานได	้อนัน�าไปสู่การลดปัญหาการลาออกจากองคก์ารท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	

แลว้ยงัเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพต่างๆ	 ในการท�างานใหเ้หมาะสม	

ส่งผลใหก้ารพฒันาบริหารงานทรัพยากรบุคคลในองคก์รมีประสิทธิภาพ	ซ่ึงเป็นการส่งเสริม

และสนบัสนุนการบริหารงานขององคก์าร	ใหบ้รรลุส�าเร็จตามนโยบายและวตัถุประสงค์

ไดต่้อไป
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วตัถุประสงค์การวจิยั

	 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบติัการ	 

บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี

นิยามศัพท์

 1. พนักงานระดับปฏิบัติการ	 หมายถึง	 ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 

ช้ินงานโดยตรง	ไม่มีอ�านาจหนา้ท่ีในการบริหารงาน	การตดัสินใจ	การวางแผนและไม่มี 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีท�างาน	ใชเ้ฉพาะบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	

 2. ความพงึพอใจในงาน หมายถึงความรู้สึก	ทศันคติ	หรือความคิดในเชิงบวก	 

ท่ีมีต่องานท่ีพนกังานปฏิบติัอยู	่โดยแสดงออกมาเป็นความสนใจ	กระตือรือร้น	เตม็ใจและ

สนุก	ร่าเริง	เป็นตน้	เม่ือพนกังานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานแลว้	จะส่งผลใหพ้นกังาน

มีความพยายาม	อุตสาหะ	มีความสุขในการท�างานและมุ่งมัน่จนงานนั้นส�าเร็จลุล่วง

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล	หมายถึง	 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน	บริษทั	พี	พี	

(ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ไดแ้ก่	 เพศ	อาย	ุสถานภาพ	การศึกษา	รายได	้ประเภทการจา้งงาน	 

อายงุาน	เป็นตน้	

 4. ลักษณะงาน	 หมายถึง	 รูปแบบ	 ขั้นตอน	 วิธีการท�างานท่ีพนักงานตอ้งท�า 

โดยใชท้กัษะ	ความรู้	ความสามารถในการท�าเพ่ือใหง้านเสร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 5. ปัจจัยด้านองค์การ หมายถึง	 ลกัษณะเฉพาะแต่ละองค์การของโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	ไดแ้ก่	ค่าจา้ง	สวสัดิการ	

ลกัษณะงานสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	ความปลอดภยัในการท�างาน	ความสัมพนัธ์

ระหวา่งหวัหนา้งาน	ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน	ความมัน่คงในงานและความกา้วหนา้

ในงาน	

สมมตฐิานการศึกษา

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	 

บริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 จงัหวดัชลบุรี	 

โดยใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression)	ในรูปแบบของแบบจ�าลอง

โลจิต	(Logit	Model)	ไดก้�าหนดสมมติฐานไวด้งัน้ี
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 สมมติฐานหลกั	 (H0)	 :	 ปัจจยัส่วนบุคคล	พฤติกรรมและลกัษณะการท�างาน 

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	และปัจจยัดา้นองคก์ารไม่มีผลต่อความพึงพอใจของพนกังาน

	 สมมติฐานรอง	 (H1)	 :	 ปัจจยัส่วนบุคคล	พฤติกรรมและลกัษณะการท�างาน 

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	และปัจจยัดา้นองคก์ารมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังาน

กรอบแนวความคดิในการศึกษา

	 ตวัแปรตน้	(Independent	Variable)	

ภาพที ่2   กรอบแนวความคิดในการศึกษา
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา	ประกอบดว้ย	ขอ้มูลปฐมภมิู	(Primary	Data)	และขอ้มูล

ทุติยภมิู	(Secondary	Data)

	 1.	 ขอ้มูลปฐมภมิู	(Primary	Data)	ท�าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล	โดยใชแ้บบสอบถาม	

เก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีก�าหนด	จ�านวน	 400	ตวัอยา่ง	 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ	บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	

จงัหวดัชลบุรี	 โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากพนักงานจ�านวน	 1,875	 คน	 เป็นการ 

สุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น	(Non-Propability	Sampling)	เป็นการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ	 (Accidential	Sampling)	การค�านวณกลุ่มตวัอยา่ง	ดว้ยวธีิของทาโร่	 ยามาเน่	

(Taro	Yamane)	รายละเอียดท่ีใชใ้นการสอบถาม	ประกอบดว้ยขอ้มลูดา้น	ประชากรศาสตร์	

ขอ้มูลพฤติกรรมการท�างาน	ขอ้มูลลกัษณะการท�างาน	ขอ้มูลปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีผล 

ต่อความพึงพอใจในการท�างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี

	 2.	 ขอ้มูลทุติยภมิู	(Secondary	Data)	โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก	ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลของบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	รวมจากเอกสารวชิาการ	วารสาร	องคค์วามรู้

ต่างๆ	ท่ีมีท่ีเก่ียวขอ้ง	รวมทั้งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	และเอกสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

	 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร	

	 ปรมะ	สตะเวทิน	 (2546)	 ไดอ้ธิบายว่าลกัษณะประชากรแบ่งเป็น	 5	ประการ	 

ซ่ึงอธิบายไดช้ดัเจนข้ึนคือ

 1. เพศ บุคคลจะมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นกายภาพบุคลิกและลกัษณะนิสยั	ใจคอ	

ในเร่ืองเพศกเ็ช่นกนั	ผูห้ญิงและผูช้ายจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด	 ค่านิยม

และ	ทศันคติ	เน่ืองจากสงัคม	และวฒันธรรมก�าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศ

ไวต่้างกนั	ผูห้ญิงมกัจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจา้อารมณ์	 (Emotional)	 โอนอ่อน

ผอ่นตามและเป็นแม่บา้น	แม่เรือน	และผูห้ญิงถกูชกัจูงใจง่ายกวา่ผูช้าย	ลกัษณะดา้นอ่ืนๆ	

ได้แก่	 ผูช้ายใช้เหตุผลมากกว่า	 ผูห้ญิง	 และสามารถจดจ�าข่าวได้มากกว่าผูห้ญิงด้วย	 

แต่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีหยัง่ถึงจิตใจของคนไดดี้กวา่	ผูช้าย
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 2. อายุ ผูรั้บข่าวสารเป็นลกัษณะประการหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์	 

ความเป็นเหตุเป็นผล	 อายุเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท�าให้คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 

ในเร่ืองความคิด	และพฤติกรรม	โดยทัว่ไปแลว้คนท่ีมีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม	 

ในขณะท่ีคนท่ีมีอายมุาก	มกัจะมีความคิดอนุรักษนิ์ยมมากกว่า	นอกจากความแตกต่าง 

ในเร่ืองของความคิดแลว้	 อายุ	 ยงัเป็นส่ิงก�าหนดความแตกต่างในเร่ืองความยากง่าย 

ในการชกัจูงใจดว้ย	 เม่ือคนมีอายมุากข้ึนโอกาสท่ีคนจะเปล่ียนใจหรือถูกจูงใจจะนอ้ยลง	

นอกจากนั้นในปกติแลว้คนท่ีมีวยัต่างกนั	 มกัจะมีความตอ้งการในส่ิงต่างๆ	 แตกต่าง 

กนัไปดว้ย	 เช่น	คนวยักลางคน	และคนสูงอาย	ุมกัจะคิดถึงเร่ืองความปลอดภยัในชีวิต 

และทรัพยสิ์น	ในขณะท่ีคนหนุ่มสาวอาจจะสนใจในเร่ืองการศึกษาความยติุธรรม	เป็นตน้	

ซ่ึง	 ปริญ	 ลกัษิตานนท์	 (2536)	 กล่าวเสริมว่าช่วงอายุสามารถแบ่งไดเ้ป็น	 5	 ช่วง	 คือ	 

ช่วงวยัทารก	ช่วงเดก็	ช่วงวยัผูใ้หญ่	และช่วงวยัชรา	แต่ละวยันั้นมีความนึกคิด	ความคิดริเร่ิม	

สภาพร่างกายท่ีแตกต่างกนั

 3. รายได้ รายไดข้องคนยอ่มเป็นเคร่ืองก�าหนดความตอ้งการตลอดจนความคิดเห็น

ของคนเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ	 และพฤติกรรมของคน	 คนท่ีมีฐานะหรือรายไดสู้งข้ึนจะใช้

ส่ือมวลชนมากข้ึนดว้ย	ซ่ึงมกัจะเป็นการใชเ้พ่ือแสวงหาข่าวสารส�าหรับน�าไปใชป้ระโยชน์

ในโอกาสต่อไป

 4. ระดับการศึกษา	 คนท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีแตกต่างกนั	 ในต่างยคุกนั	 

ในระบบการศึกษาท่ีต่างกนั	ในสาขาวชิาท่ีต่างกนั	ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด	รสนิยม	ค่านิยม	

และความตอ้งการ	 ท่ีแตกต่างกนัไป	คนท่ีมีการศึกษาสูง	หรือมีความรู้ดี	 จะไดเ้ปรียบ 

อยา่งมากในการท่ีจะเป็นผูรั้บสารท่ีดี	ทั้งน้ีเพราะคนเหล่าน้ีมีความรู้กวา้งขวางในหลายเร่ือง	

โดยทัว่ไปคนท่ีมีการศึกษาสูงมกัใช	้ส่ือมวลชนมากกวา่คนท่ีมีการศึกษาต�่า	คนท่ีมีการศึกษา

สูงมกัใชส่ื้อประเภทส่ิงพิมพ	์ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาต�า่มกัใชส่ื้อประเภทวทิยกุระจายเสียง	

โทรทศัน์

 5. อาชีพ คนท่ีมีอาชีพต่างกนัย่อมมีแนวคิด	 ค่านิยมท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ	 แตกต่าง 

กนัออกไป	ผูท่ี้รับราชการมกัค�านึงถึงยศถาบรรดาศกัด์ิ	สวสัดิการ	ศกัด์ิศรี	และเกียรติภมิู

ของความเป็นราชการ	 ในขณะท่ีคนท�าธุรกิจเอกชนอาจค�านึงถึงรายไดแ้ละสถานภาพ 

ในสังคมของตนแมแ้ต่คนท่ีรับราชการดว้ยเช่นกนัก็มีความคิดเห็นและค่านิยมตลอดจน

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัทั้งทหาร	ต�ารวจ	แพทย	์พยาบาล	ผูพิ้พากษา	ครู	นกัธุรกิจ	พนกังาน	

เป็นตน้
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจในการท�างาน

 1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) เป็นทฤษฎี 

ท่ีพฒันาข้ึนโดยอบัราฮมั	มาสโลว	์ (Abrahum	Maslow)	นกัจิตวิทยาแห่ง	มหาวิทยาลยั 

แบรนดีส์เป็นทฤษฎีท่ีรู้จกักนัมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึง	 ซ่ึงระบุว่า	 บุคคลมีความตอ้งการ	 

เรียงล�าดบัจากระดบัพ้ืนฐานท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด	กรอบความคิดท่ีส�าคญัของทฤษฎีน้ี 

มีสามประการคือ	 บุคคลเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการ	 ความตอ้งการมีอิทธิพลหรือ 

เป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรมความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการสนองตอบเท่านั้นท่ีเป็นเหตุจูงใจ	

ส่วนความตอ้งการท่ีไดรั้บการสนองตอบแลว้จะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป	ความตอ้งการ

ของบุคคลเป็นล�าดบัชั้นเรียงตาม	ความส�าคญัจากความตอ้งการพ้ืนฐาน	ไปจนถึงความ

ตอ้งการท่ีซับซ้อนเม่ือความตอ้งการล�าดบัต�่า	 ไดรั้บการสนองตอบอย่างดีแลว้	 บุคคล 

จะกา้วไปสู่ความตอ้งการล�าดบัท่ีสูงข้ึนสูงต่อไป	มาสโลวเ์ห็นวา่	ความตอ้งการของบุคคล

มี	 5	 กลุ่ม	 จดัแบ่งไดเ้ป็นระดบัจากระดบัต�่าไปสูง	 เพ่ือความเขา้ใจ	 มกัจะแสดงล�าดบั 

ของความตอ้งการเหล่าน้ี

	 1)	 ความตอ้งการดา้นทางร่างกาย	 (Physiological	Needs)	 เป็นความตอ้งการ 

ตามล�าดบัต�่าสุดและเป็นพื้นฐานของชีวติ	เป็นแรงผลกัดนัทางชีวภาพ	เช่น	ความตอ้งการ 

อาหาร	น�้า	อากาศ	ท่ีอยูอ่าศยั	หากพนกังานมีรายไดจ้ากการปฏิบติังานเพียงพอ	กจ็ะสามารถ

ด�ารงชีวติอยูไ่ดโ้ดยมีอาหารและท่ีพกัอาศยั	เขาจะมีก�าลงัท่ีจะท�างานต่อไป	และการมีสภาพ

แวดลอ้มการท�างานท่ีเหมาะสม	 เช่น	 ความสะอาด	 ความสว่าง	 การระบายอากาศท่ีดี	 

การบริการสุขภาพ	เป็นการสนองความตอ้งการในล�าดบัน้ีได้

	 2)	 ความตอ้งการความปลอดภยั	 (Safety	Needs)	 เป็นความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึน

หลงัจากท่ีความตอ้งการความทางร่างกายไดรั้บการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแลว้	 

หมายถึงความตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดจากอนัตรายทั้งทางกายและจิตใจ	ความมัน่คง

ในงาน	ในชีวติ	และสุขภาพ	การตอบสนองความตอ้งการน้ีต่อพนกังานท�าไดห้ลายอยา่ง	

เช่น	การประกนัชีวติและสุขภาพ	กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ียติุธรรม	การใหมี้สหภาพแรงงาน	

ความปลอดภยั	ในการปฏิบติังาน	เป็นตน้	

	 3)	 ความตอ้งการดา้นทางสังคม	 (Social	Needs)	 เม่ือมีความปลอดภยัในชีวิต 

และมัน่คงในการงานแลว้	คนเราจะตอ้งการความรัก	มิตรภาพ	ความใกลชิ้ดผกูพนั	ตอ้งการเพ่ือน 

การมีโอกาสเขา้สมาคมสงัสรรคก์บัผูอ่ื้นไดรั้บการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

หรือหลายกลุ่ม
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	 4)	 ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง	(Esteem	Needs)	เม่ือความตอ้งการทางสงัคม

ไดรั้บการตอบสนองแลว้	คนเราจะตอ้งการสร้างสถานภาพของตวัเองใหสู้งเด่น	มีความภมิูใจ

และสร้างการนบัถือตนเอง	 ช่ืนชมในความส�าเร็จของงานท่ีท�า	ความรู้สึกมัน่ใจในตวัเอง

และเกียรติยศ	ความตอ้งการเหล่าน้ีไดแ้ก่	ยศ	ต�าแหน่ง	ระดบัเงินเดือนท่ีสูง	งานท่ีทา้ทาย 

ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้น	 มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในงาน	โอกาสแห่งความกา้วหนา้ 

ในงานอาชีพ	เป็นตน้	

	 5)	 ความตอ้งการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต	 (Self-actualization	Needs)	 เป็น 

ความตอ้งการระดบัสูงสุด	คือตอ้งการจะเติมเตม็ศกัยภาพของตนเอง	ตอ้งการความส�าเร็จ

ในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุดของตวัเอง	ความเจริญกา้วหนา้	 การพฒันาทกัษะความสามารถ 

ใหถึ้งขีดสุดยอด	มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและการคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ	การกา้วสู่

ต�าแหน่งท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน	เป็นตน้	มาสโลวแ์บ่งความตอ้งการเหล่าน้ีออกเป็น

สองกลุ่ม	คือ	ความตอ้งการท่ีเกิดจากความขาดแคลน	(Deficiency	Needs)	เป็นความตอ้งการ

ระดบัต�่าไดแ้ก่	 ความตอ้งการทางกายและความตอ้งการความปลอดภยัอีกกลุ่มหน่ึงเป็น	

ความตอ้งการความกา้วหนา้และพฒันาตนเอง	(Growth	Needs)	ไดแ้ก่	ตอ้งการทางสงัคม	

เกียรติยศช่ือเสียงและตอ้งการความเติมความสมบูรณ์ใหชี้วติ	 ถือเป็นความตอ้งการระดบั

สูงสุด	 และอธิบายว่าตอ้งการความระดบัต�่าจะไดรั้บการสนองตอบจากปัจจยัภายนอก 

ตวับุคคล	ส่วนตอ้งการความระดบัสูงจะไดรั้บการสนองตอบ	จากปัจจยัภายในตวับุคคลเอง	

ตามทฤษฎีของมาสโลวต์อ้งการความท่ีรับการตอบสนองอย่างดีแลว้	 จะไม่สามารถ 

เป็นเง่ือนไขจูงใจบุคคลไดอี้กต่อไป	แมผ้ลวจิยัในเวลาต่อมาไม่สนบัสนุนแนวคิดทั้งหมด

ของมาสโลว	์แต่ทฤษฎีล�าดบัความตอ้งการของเขา	กเ็ป็นทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานในการอธิบาย

องคป์ระกอบของแรงจูงใจ	ซ่ึงมีการพฒันาในระยะหลงั

 2. ทฤษฎสีองปัจจยั (Two-Factor Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์กเบิร์ก	

(Herzberg's	Theory	of	Motivation)	 เป็นทฤษฎีการจูงใจภายนอก	(External	Motivation)	

เพราะการควบคุมปัจจยัต่างๆท่ีจะท�าให	้คนมีความพอใจหรือไม่พอใจในงาน	แยกไดเ้ป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจในงาน	(Motivators)	กบัปัจจยัท่ีส่งผลถึงความไม่พึงพอใจ

ในงาน	(Hygiene)	จึงเรียก	ทฤษฎีน้ีวา่	ทฤษฎีสองปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน	ศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท�างานของบุคลากรในองคก์าร	โดยศึกษาถึงทศันคติของบุคคล

ท่ีมีต่อการท�างานเพ่ือหาทางท่ีจะลดความไม่พอใจในการท�างาน	 เพ่ือท่ีจะท�าใหค้นงานมี

ความรู้สึกท่ีดีในการท่ีจะพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานให้มากข้ึน	พบว่าปัจจยัท่ีมี 

ผลกระทบต่องานแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ
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	 1)	 ปัจจยัจูงใจ	(Motivates	Factors)	เป็นปัจจยักระตุน้ใหค้นท�างาน	โดยเก่ียวขอ้ง

กบัเหตุการณ์ท่ีดีท่ีจะเกิดข้ึนกบัพนกังานอนัจะท�าให้พนกังานมีความพึงพอใจเก่ียวกบั 

งานท่ีจะท�าไดแ้ก่	ความส�าเร็จในชีวติ	 (Achievement)	การเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป	 

(Recognition)	 งานท่ีมีความรับผิดชอบ	 (Responsibility)	 งานท่ีท�าแลว้มีโอกาสกา้วหนา้	

(Advancement)	ต�าแหน่งงานท่ีดี	(Work	Itself)	งานมีความสุข	(Growth)

	 2)	 ปัจจยัอนามยั	 (Hygiene	 or	Maintenance	 Factors)	 ไดแ้ก่	 นโยบายและ 

การบริหารท่ีดี	การควบคุมงาน	ความสมัพนัธ์กบัหนา้ท่ี	เง่ือนไขการท�างานท่ีดี	เงินเดือนดี	

ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตร	 การมีชีวิตส่วนตวัท่ีดี	 ความสัมพนัธ์แวดลอ้มอ่ืน	สถานภาพ 

ของตนเองในงาน	ความมัน่คงปลอดภยั

  

ผลการวจิยั

การวเิคราะห์สมการแบบจ�าลองโลจติ 

	 การทดสอบสมมติฐานว่าปัจจยัส่วนบุคคล	พฤติกรรมและลกัษณะการท�างาน	 

และปัจจยัดา้นองค์การท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ	 

บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	โดยอาศยั

การวเิคราะห์	 ในรูปแบบของแบบจ�าลองโลจิต	 (Logit	Model)	 เพ่ือศึกษาความน่าจะเป็น

ของความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	 ซ่ึงเป็นตวัแปรตามข้ึนกบัปัจจยั

ส่วนบุคคล	 ไดแ้ก่	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	ภูมิล �าเนา	 จ�านวนสมาชิกในครอบครัว	 

โรคประจ�าตวั	 ระดบัการศึกษา	 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	ตวัแปรตามดา้นพฤติกรรม 

และลกัษณะการท�างานของกลุ่มตวัอย่าง	 ไดแ้ก่	 ประเภทการจา้งงาน	 อายุงานปัจจุบนั	 

เวลาการท�างาน	ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาท�างาน	ลกัษณะการท�างาน	รวมทั้งปัจจยั

ด้านองค์การ	 ได้แก่	 รายได้	 สวสัดิการ	 สภาพแวดล้อมการท�างาน	 ความปลอดภัย 

ในการท�างาน	ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้งาน	ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน	 

ความมัน่คงในงาน	และ	ความกา้วหนา้ในงาน
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ	ประกอบดว้ย	

	 ปัจจยัส่วนบุคคล	ปัจจยัดา้นองคก์าร	พฤติกรรมแลลกัษณะการท�างาน
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ	ประกอบดว้ย	

	 ปัจจยัส่วนบุคคล	ปัจจยัดา้นองคก์าร	พฤติกรรมแลลกัษณะการท�างาน	(ต่อ)
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ	ประกอบดว้ย	

	 ปัจจยัส่วนบุคคล	ปัจจยัดา้นองคก์าร	พฤติกรรมแลลกัษณะการท�างาน	(ต่อ)

หมายเหตุ: *	แสดงถึงมีนยัส�าคญั	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10

ทีม่า: จากการส�ารวจและการค�านวณ

	 เม่ือพิจารณาค่า	LR	Chi-Square	=	63.60	อธิบายไดว้า่แบบจ�าลองน้ี	สามารถอธิบาย

ความพึงพอใจไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั	 0.10	นัน่คือสามารถใชแ้บบจ�าลองน้ี	ประมาณ

การหรือพยากรณ์ความน่าจะเป็นท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)จ�ากดั	

จะมีความพึงพอใจในงาน	นอกจากน้ี	พิจารณา	Overall	Percentage	Correct	เท่ากบั	78.68	

อธิบายไดว้า่แบบจ�าลองน้ีสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ

บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	ไดถ้กูตอ้ง

คิดเป็นร้อยละ	78.68

	 จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยในตารางท่ี	 2	สามารถเขียนสมการถดถอย	

ระหว่างท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ	 กบั	 เพศ	 อาย	ุ 

ระดบัการศึกษา	รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	ประเภทการจา้งงาน	โรคประจ�าตวั	ลกัษณะการท�างาน	

ดา้นรายได	้ดา้นสวสัดิการ	ดา้นสภาพแวดลอ้มการท�างาน	ดา้นความปลอดภยัในการท�างาน	

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน	และดา้นความกา้วหนา้ในงาน	
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	 สรุปความสมัพนัธ์ได	้ดงัน้ี

หมายเหตุ:  ตวัเลขในวงเลบ็คือค่า	Z-stat

	 *	หมายถึง	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.10

	 จากผลการศึกษาแบบจ�าลองโลจิต	พบวา่ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดัไดแ้ก่	 ปัจจยั	 ดา้นเพศ	 

ปัจจัยด้านประเภทการจ้างงาน	 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน	 และ	 ปัจจัยท่ีมีผล 

ต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน	ไดแ้ก่	ปัจจยัดา้นอาย	ุระดบัการศึกษา	รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน	โรคประจ�าตวั	ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน	รายได	้สวสัดิการ	ความปลอดภยัในการท�างาน	

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน	ความมัน่คงในงาน	โดยปัจจยัต่างๆ	แยกเป็นรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี	 	

ปัจจยัส่วนบุคคล 

	 1.	 ปัจจยัดา้นอายุ	 สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนักงานระดบั 

ปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	

ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	ในทิศทางเดียวกนั	โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอาย	ุ35	ปีข้ึนไป	

จะมีแนวโน้มท่ีพึงพอใจในงาน	 มากกว่าเปรียบเทียบกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ท่ีมีอาย	ุ19	–	25	ปี	

	 2.	 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงาน	ของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	ในทิศทางตรงกนัขา้ม	โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการ

ท่ีมีการศึกษาขั้น	ปวส.หรือสูงกวา่	จะมีโอกาสท่ีพนกังานจะไม่พึงพอใจในงาน	มากกวา่

เปรียบเทียบกบัพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาขั้นมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า
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	 3.	 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	

จงัหวดัชลบุรี	 ท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.10	 ในทิศทางเดียวกนั	 โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า	 25,000	บาท	 มีแนวโนม้ท่ีพนกังานจะพึงพอใจในงาน	

มากกวา่เปรียบเทียบกบัพนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	9,000	–	15,000	บาท

พฤตกิรรมและลกัษณะการท�างาน

	 1.	 ปัจจยัดา้นโรคประจ�าตวั	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	มีโอกาสท่ีพนกังานจะไม่พึงพอใจในงานมากกวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการ

ท่ีมีโรคประจ�าตวั

	 2.	 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานการท�างาน	 สามารถอธิบายความพึงพอใจในงาน 

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	ในทิศทางตรงกนัขา้ม	โดยพนกังานระดบัปฏิบติั

การท่ีท�างานในแต่ละวนัเป็นการท�างานแบบเดิมซ�้าๆไม่มีขั้นตอนท่ีสลบัซบัซอ้น	มีโอกาส

ท่ีพนกังานจะมีไม่พึงพอใจในงาน	

	 3.	 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	 ท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.10	 ในทิศทางเดียวกนั	 โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ท่ีท�างานไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร	มีแนวโนม้ท่ีพนกังานจะมีความพึงพอใจในงาน

	 4.	 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	 ท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.10	 ในทิศทางเดียวกนั	 โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ท่ีตอ้งใชพ้นกังานมากกวา่	 2	คนท�างานร่วมกนั	 มีแนวโนม้ท่ีพนกังานจะมีความพึงพอใจ

ในงาน

	 5.	 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	 ท่ีระดบันยัส�าคญั	 0.10	 ในทิศทางเดียวกนั	 โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ท่ีท�างานตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร	 เช่น	 เครน	รถโฟร์คลิฟต	์ เคร่ืองจกัรผลิตช้ินงาน	 มีแนวโนม้ 

ท่ีพนกังานจะมีความพึงพอใจในงาน
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ปัจจยัด้านองค์การ

	 1.	 ปัจจยัดา้นรายได	้ในดา้นนโยบายการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสัประจ�าปี 

สามารถอธิบายความพึงพอใจการงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	

จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	ในทิศทางเดียวกนั	

มีแนวโนม้ท่ีพนกังานจะมีความพึงพอใจในงาน

	 2.		 ปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงิน	เช่นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินสมทบ

ค่างานบวช	งานแต่ง	งานศพ	และอ่ืนๆ	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	 ท่ีระดบันัยส�าคญั	 0.10	 ในทิศทางเดียวกนั	 มีแนวโน้มท่ีพนักงานจะมี 

ความพึงพอใจในงาน

	 3.	 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท�างาน	 ในการจดัเตรียมอุปกรณ์	 เคร่ืองมือ 

การท�างานมีเพียงพอ	และมีการจดัเกบ็เบิกจ่ายอยา่งเป็นระบบ	สามารถอธิบายความพึงพอใจ

ในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	พี	 พี	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคอุตสาหกรรม

อมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	ในทิศทางเดียวกนั	มีแนวโนม้ท่ีพนกังาน

มีความพึงพอใจในงาน

	 4.	 ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 ในด้านการฝึกอบรมเก่ียวกับ 

ความปลอดภยัในการท�างานอยา่งสม�า่เสมอ	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	ในทิศทางเดียวกนั	มีแนวโนม้ท่ีมีความพึงพอใจในงาน

	 5.	 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน	 ในความใส่ใจ	 ช่วยเหลือ	 

และความมีน�้าใจต่อกนัทั้งในเวลางานและนอกเวลาท�างาน	สามารถอธิบายความพึงพอใจ

ในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	ในทิศทางตรงกนัขา้ม	มีโอกาสท่ีพนกังาน

จะไม่พึงพอใจในงาน	

	 6.	 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน	ในการวางแผนและก�าหนดเป้าหมายการท�างาน

อยา่งชดัเจน	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	 

พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	

0.10	ในทิศทางเดียวกนั	มีแนวโนม้ท่ีพนกังานจะมีความพึงพอใจในงาน
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สรุปผลการศึกษา

	 ผูศึ้กษาไดท้�าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการ	บริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	

เพ่ือน�าไปใชเ้ป็นขอ้มูล	น�าไปสู่การวางแผนการด�าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 รวมไปถึงศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล	 ปัจจยั 

ดา้นองคก์าร	พฤติกรรม	และลกัษณะการท�างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	อนัจะก่อ 

ใหเ้กิดความเขา้ใจสภาพทัว่ไปท่ีแทจ้ริงของการท�างานของบริษทั	และสามารถไปปรับใช้

ใหส้อดคลอ้งในระยะยาวไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ

	 จากการศึกษาคร้ังน้ี	พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งท่ีท�าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุ

ระหวา่ง	19	–	25	ปี	สถานภาพโสด	ภมิูล�าเนาอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี	จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

ของกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีจ�านวน	 2	 คน	 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�าตวั	 มีการศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า	มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	มากกวา่	25,000	บาทข้ึนไป	

ส่วนมากเป็นพนกังานประจ�า	โดยมีอายงุาน	1-3	ปี	ซ่ึงท�างานกะกลางวนั	(8.00	น.–17.00	น.)	

เดินทางมาท�างานโดยรถจกัรยานยนตเ์ป็นส่วนใหญ่	ซ่ึงพฤติกรรมและลกัษณะการท�างาน

ทัว่ไป	พบว่า	 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่	 มีลกัษณะการท�างานในแต่ละวนัเป็นการท�างาน 

แบบเดิมซ�้ าๆ	ไม่มีขั้นตอนท่ีสลบัซบัซอ้น	ท�างานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย

ของกระบวนการผลิต	 อาจจะตอ้งใชค้วามช�านาญในแต่ละดา้นเป็นพิเศษเช่น	 การใช ้

เคร่ืองมือวดัต่างๆ	การทดสอบคา่มาตรฐาน	การตั้งค่าเคร่ืองจกัร	การบรรจุภณัฑ	์แต่ไม่จ�าเป็น

ตอ้งมีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน	 แต่พนักงานตอ้งท�างานร่วมกนั	 2	 คน	

ลกัษณะงานท่ีท�างานไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร	และไม่ไดท้�างานบริเวณ	ท่ีมีมลพิษ	เช่น	เสียงดงั	

ฝุ่ น	ควนั	หรือความร้อน

	 ส่วนปัจจยัดา้นองค์การท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน	พบว่า	 กลุ่มตวัอย่าง 

ให้ความส�าคญัจากมากไปนอ้ย	ดงัน้ี	 ปัจจยัดา้นรายได	้ ปัจจยัดา้นสวสัดิการ	 ปัจจยัดา้น 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท�างาน	 ปัจจัยด้าน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งาน	 ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน	 ปัจจยั

ดา้นความมัน่คงในงาน	และปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน	มีค่าเฉล่ีย	ดงัตารางท่ี	3
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ตารางที ่3 สรุประดบั	และค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน

ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ	บริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี

ทีม่า: จากการส�ารวจ

 

	 การวิเคราะห์แบบจ�าลองโลจิต	 (Logit	Model)	พบว่า	 ปัจจยัดา้นอาย	ุสามารถ

อธิบายความพึงพอใจการงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	โดยพนกังานระดบั

ปฏิบติัการท่ีมีอาย	ุ 35	 ปีข้ึนไป	 มีแนวโนม้ท่ีจะพึงพอใจในงาน	มากกวา่เปรียบเทียบกบั

พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายใุนช่วง	19	 –	 25	 ปี	อาจเป็นไปไดว้า่พนกังานมีอายมุาก

ตอ้งการความมัน่คงในชีวติ	

	 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	

ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีการศึกษาขั้น	ปวส.	หรือสูงกวา่	

จะมีโอกาสท่ีพนักงานไม่พึงพอใจในงาน	มากกว่าเปรียบเทียบกบัพนักงานท่ีมีระดบั 

การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า	อาจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา

สูงกวา่ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้หรือต�าแหน่งงานท่ีสูงกวา่

	 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดั

ชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	โดยพนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
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มากกวา่	25,000	บาท	มีความพึงพอใจในดา้นรายไดเ้ฉล่ียท่ีไดรั้บต่อเดือนทั้งน้ีอาจรวมถึง	

ค่าจา้งล่วงเวลา	เงินค่าครองชีพ	และสวสัดิการท่ีไดรั้บเป็นตวัเงินต่างๆ

	 ปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงิน	เช่น	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินสมทบ

ค่างานบวช	งานแต่ง	งานศพ	และอ่ืนๆ	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการบริษทั	 พี	 พี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 

จงัหวดัชลบุรี	 ท่ีระดบันัยส�าคญั	 0.10	 ในทิศทางเดียวกนั	 มีแนวโน้มท่ีพนักงานจะมี 

ความพึงพอใจในงาน	พนกังานไดค้วามส�าคญัสวสัดิการดา้นตวัเงินมากกว่าสิทธิ	หรือ 

ความคุม้ครองท่ีไม่เป็นตวัเงิน

	 ปัจจยัดา้นความปลอดภยัในการท�างาน	 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ในการท�างานอยา่งสม�่าเสมอ	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการบริษทั	พี	พี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	

ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	 ในทิศทางเดียวกนั	 มีแนวโนม้ท่ีมีความพึงพอใจในงาน	พนกังาน 

ไดใ้หค้วามส�าคญัเร่ืองความปลอดภยัในการท�างานมากข้ึน

	 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน	 การวางแผนและก�าหนดเป้าหมายการท�างาน 

อยา่งชดัเจน	สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ	บริษทั	พี	พี	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จงัหวดัชลบุรี	ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.10	

ในทิศทางเดียวกนั	มีแนวโนม้ท่ีพนกังานจะมีความพึงพอใจในงาน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

	 จากการศึกษาพบวา่	ปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการใหค้วามส�าคญั

มากท่ีสุด	 คือปัจจยัดา้นรายได	้และสวสัดิการ	ดงันั้นองคก์ารควรมีการทบทวน	 พิจารณา	

และปรับปรุงนโยบายต่างๆ	ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหดี้	โดยเฉพาะการบริหาร

ค่าจา้งและค่าตอบแทน	อาจจะเป็นการเพ่ิมเป้าหมายในการท�างาน	และใหผ้ลตอบแทน 

ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไวห้รือการเพิ่มสวสัดิการอ่ืนๆ	 เน่ืองจากรายไดจ้ากเงินเดือน	และ

ค่าล่วงเวลาอาจจะยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพนักงาน	หากพนักงานพบว่า 

องคก์ารอ่ืนมีนโยบายหรือผลตอบแทนท่ีดีกวา่ปัจจุบนั	อาจจะส่งผลใหพ้นกังานยา้ยองคก์าร	

หรือลาออกได	้รวมถึงความมัน่คงในงานดว้ย	ซ่ึงความมัน่คงเกิดจากการพิจารณาเล่ือนขั้น

หรือการปรับต�าแหน่งงานตามอายงุานหรือผลการปฏิบติังานของพนกังานประจ�าปี	ควรมี

การจดัท�าเป็นระเบียบการพิจารณาอยา่งเป็นทางการและเปิดเผยต่อพนกังาน	เพราะจะท�าให้

พนกังานไดเ้ขา้รูปแบบและมาตรฐานการประเมินท่ีชดัเจน	 สุดทา้ยบริษทัควรค�านึงถึง 

ความปลอดภยัในการท�างานของพนกังานดว้ย
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