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บทคัดย่อ

ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร  
เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร 2) ผลของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รุ่นของคน และต�ำแหน่งงาน ที่มีต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
อายุ  อายุงาน กับความพึงพอใจในงานแต่ละด้านกับความพึงพอใจในงานด้านอืน่ ๆ ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โลหะในจังหวัดสมุทรสาคร   กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
จ�ำนวน 42 คน แบ่งออกเป็นพนักงานช่างอุตสาหกรรม 20 คน พนักงานฝ่ายเสมียน/ธุรการ 18 คน พนักงานฝ่ายขาย 2 คน
พนักงานด้านอุตสาหกรรมโลหะและฝ่ายเสมียน/ธุรการ 1 คน และเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย 1 คน เครือ่ งมือวิจยั เป็น
แบบสอบถามประกอบด้วยจ�ำนวนข้อค�ำถาม 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และสหสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า 1) พนักงานชายและ
พนักงานหญิง มีความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2) พนักงานเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และพนักงาน
เจนเนอเรชั่นวาย มีความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) พนักงานที่มีต�ำแหน่งงานต่างกัน
มีความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4) พบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานในด้านอื่นๆ เพียงบางส่วน
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ

* นักศึกษาคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
** อาจารย์คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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Abstract

“Personal Factors and Job Satisfaction of the Employees in a Metal Industrial Factory in
Samut Sakhon Province” was a survey research. The objectives of this study were to study1) job
Satisfaction of the employees in a metal industrial factory in Samut Sakhon Province. 2) the effects
of personal factors (gender, generation and work position) on Job Satisfaction among of the employees
in a metal industrial factory in Samut Sakhon Province and 3) To study the relationship between
age, work experience, and the subscales of job satisfaction among of the employees in a metal
industrial factory in Samut Sakhon Province.The sample for this research consisted of total 42
employee including 20 factory employees, 18 administrative employees, 2 sales officers, 1 employee
who works in both factory and administrative officer and 1 security guard. The sample were
selected by the method of sample random sampling. The questionnaire was a 20-item questionnaire
which had a reliability of 0.91. The statistics used to analyze the data were arithmetic mean,
standard deviation, t-test and Pearson’s correlation. The results of this study indicated that 1) there
was not a statistically significant difference in job satisfaction between male workers and female
workers. 2) there was not a statistically significant difference in job satisfaction between generation
X and Y workers. 3) there was not a statistically significant difference in job satisfaction between
factory workers and administrative workers and 4) the results showed that there were significantly
positive correlated among some of the subscales of job satisfaction.
Keyword: Personal Factors, Job Satisfaction, Employees in a Metal Industrial Factory

บทน�ำ

ความพึงพอใจในงานส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การเป็นอย่างมากความพึงพอใจในงานที่
เกิดขึ้นจะสร้างความรู้สึกรักภักดีต่อองค์การ และเมื่อ
บุคลากรเกิดความรักในองค์กรแล้วก็จะรักในงานที่ท�ำ
และพร้อมที่จะตั้งใจ ทุ่มเทท�ำงานอย่างเต็มความรู้ ความ
สามารถ ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การ อ้างอิงจากรายงาน Happy Meter โดย jobsDB
ประเทศไทยจัดท�ำขึ้นระหว่างเดือน เมษายน 2558 เป็น
งานวิจยั เชิงส�ำรวจโดยมีผตู้ อบแบบสอบถามจ�ำนวนทัง้ สิน้
1,452 คน ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบุคคล
ธุรการ และฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขาย
และบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายการตลาด จาก
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หลากหลายประเภทธุ ร กิ จ เช่ น ภาคบริ ก ารการเงิ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และจัดส่งสินค้า ผูต้ อบ
แบบสอบถามจ�ำนวน 83 เปอร์เซ็นต์ท�ำงานอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และทีเ่ หลือ 17 เปอร์เซ็นต์มาจาก
ภาคกลางและภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่ามี 5 ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลให้คนท�ำงานมีความสุขกับการท�ำงาน ประกอบไปด้วย
1) บทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ความสัมพันธ์ที่ดี
ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 3) เงินเดือน
ทีไ่ ด้รบั 4) ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการท�ำงาน และ 5)
สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ หากพนักงานท�ำงาน
ด้วยความสุข มีความพึงพอใจในงานแล้วย่อมจะช่วยให้
ผลงานทีอ่ อกมามีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลประกอบการของ
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องค์การให้ดขี นึ้ ตามล�ำดับ และยิง่ พนักงานมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ี
กับเพือ่ นร่วมงานก็จะส่งผลดีตอ่ องค์การ/สถานประกอบการ
ด้วยเช่นกัน
ดังนัน้ ความพึงพอใจในงานของบุคคลทีม่ ตี อ่ งานใน
หน้าทีห่ รือกิจกรรมทีท่ ำ� จะส่งผลให้ตวั บุคคลเกิดความรูส้ กึ
กระตือรือร้น มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำงาน มีขวัญและก�ำลังใจ
ในการท� ำ งานสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพของการท�ำงาน ซึง่ จะส่งผลต่อความส�ำเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดัง
กล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ จะ
ได้น�ำผลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงและ
สร้ า งเสริ ม ระดั บ ความพึ ง พอใจในงานของพนั ก งาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2. มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุ  อายุงาน  กับความ
พึงพอใจในงานแต่ละด้านกับความพึงพอใจในงานด้านอืน่ ๆ
ของพนั ก งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมโลหะในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกดี
หรือมีเจตคติทางบวกต่อการท�ำงาน อันเนื่องมาจากการที่
บุคคลท�ำงานแล้วได้รับการตอบสนองความต้องการใน
ระดับที่บุคคลคาดหวังไว้ ที่เป็นความต้องการภายในของ
บุคคลเอง โดยสามารถแบ่งความพึงพอใจในงานเป็น 5 มิติ
ได้แก่ 1) บทบาทและหน้าทีใ่ นการท�ำงาน 2) ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน 3) เงินเดือน 4) สมดุล
ระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงาน และ 5) สิทธิประโยชน์
และผลตอบแทนอื่นๆ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมโลหะในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุงาน กับความพึงพอใจ
ในงานแต่ ล ะด้ า นกั บ ความพึ ง พอใจในงานด้ า นอื่ น ๆ
ของพนั ก งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมโลหะในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมโลหะแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน
42 คน ได้จากการสุม่ อย่างง่าย ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562   
สมมติฐานของการวิจัย
แบ่งออกเป็นพนักงานช่างอุตสาหกรรม 20 คน พนักงาน
1. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ ทีม่ ี เพศ ฝ่ายเสมียน/ธุรการ 18 คน พนักงานฝ่ายขาย 2 คน
รุน่ ของคน และต�ำแหน่งงานต่างกัน มีความพึงพอใจในงาน พนักงานด้านอุตสาหกรรมโลหะและฝ่ายเสมียน/ธุรการ
ในรายด้านและภาพรวมต่างกัน
1 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 คน

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจในงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร  
2. เพื่อศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
รุ่นของคน และต�ำแหน่งงาน ที่มีต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนั ก งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมโลหะในจั ง หวั ด
สมุทรสาคร และ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุงาน
กับความพึงพอใจในงานแต่ละด้านกับความพึงพอใจในงาน
ด้ า นอื่ น ๆ ของพนั ก งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมโลหะ
ในจังหวัดสมุทรสาคร
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประกอบด้วยจ�ำนวนข้อค�ำถาม 20 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.91 ซึง่ ปรับใช้จากแบบวัด
Employee Satisfaction Inventory (ESI) ของ
Koustelios AD, Bagiatis K. (1997) และแบบวัด Generic
Job Satisfaction Scale (GJSS) ของ McDonald and
McIntyre (1997) และแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง
(Happinometer) ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรายงาน Happy Meter
โดย jobsDB ประเทศไทย ซึง่ จัดท�ำขึน้ ระหว่างเดือนเมษายน
2558 ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วยข้อค�ำถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อายุงานใน
การท�ำงานที่บริษัทแห่งนี้ รายได้จากเงินเดือน
ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือแบบวัดความพึงพอใจใน
งาน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทและหน้าทีใ่ น
การท�ำงาน 2) ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและหัวหน้างาน
3) เงินเดือน 4) สมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงาน
และ 5) สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอืน่ ๆโดยมีรปู แบบ
ของค�ำถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
6 ระดับ คือ พอใจมากทีส่ ดุ พอใจมาก พอใจค่อนข้างมาก
ไม่พอใจค่อนข้างมาก ไม่พอใจมาก ไม่พอใจมากทีส่ ดุ
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ได้ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดย
การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
จากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่านได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Consistency: IOC) จากการประเมินความ
สอดคล้องของข้อค�ำถามของแบบสอบถามฉบับนี้ มีความ
ตรงตามเนื้อหาตั้งแต่ 0.67-1.0   และ น�ำแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั จ�ำนวน 30 คน ได้คา่ ความเทีย่ ง

36

(Reliability) เท่ากับ 0.91 น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการ

ทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้วน�ำไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งหนังสือ
แนะน�ำตัวผู้วิจัยและขออนุญาตด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลถึงเจ้าของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
โลหะที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อขอความอนุเคราะห์ด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลวิจัยโดยแนบก�ำหนดการนัดหมาย
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างและข้อมูลความพึงพอใจในงานในรายด้าน
และภาพรวมและใช้สถิติ t-test และ Pearson Correlation
วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของความแปรปรวนระหว่าง
พนักงานตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รุน่ ของคน และ
ต�ำแหน่งงาน และน�ำมาเปรียบเทียบกับสมมติฐานการทดสอบ
สมมติฐาน

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โลหะในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยพนักงานเพศชาย
22 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 และเพศหญิงจ�ำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.6 พนักงานจ�ำนวน 12 คน เกิดในปี พ.ศ. 2511
– 2520 คิดเป็นร้อยละ 28.6 และเกิดในปี พ.ศ. 2521 – 2530
มีจำ� นวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 พนักงานทีส่ ำ� เร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจำ� นวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
28.6 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และไม่มวี ฒุ ิ
การศึกษา มีจำ� นวนระดับละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19 พนักงาน
ส่วนใหญ่มอี ายุงาน 1-5 ปี จ�ำนวน 17 คน และคิดเป็นร้อย
ละ 40.5 รองลงมา คือ มีอายุงาน 11-15 ปี จ�ำนวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 19 เป็นพนักงานด้านช่างอุตสาหกรรม จ�ำนวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมาคือ พนักงานด้านเสมียน
/ ธุรการ จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2
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2. ความพึงพอใจในงานของพนักงานพบว่าในด้าน
สมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงานบทบาทและหน้าที่
ในการท�ำงาน มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เรียงตาม
ล�ำดับค่าเฉลี่ยดังนี้   คือ 4.41 และ 4.40 ส่วนด้านสิทธิ
ประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ   ความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงานและหัวหน้างาน และเงินเดือน ความพึงพอใจอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก เรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ  
4.30, 4.24 และ 3.62 และพนักงานมีระดับความพึงพอใจ
ในงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 (ดังตารางที่ 1 )

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
X

SD

ล�ำดับ

ระดับ

1. บทบาทและหน้าที่ในการท�ำงาน

4.40

0.97

2

มาก

2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน

4.24

0.87

4

ค่อนข้างมาก

3. เงินเดือน

3.62

1.17

5

ค่อนข้างมาก

4. สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน

4.41

0.79

1

มาก

5. สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ

4.30

0.92

3

ค่อนข้างมาก

     ภาพรวม

4.31

.72

ความพึงพอใจในงาน

3.  ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย  ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1
3.1 พนักงานทีม่ เี พศต่างกันจะมีความพึงพอใจ

ค่อนข้างมาก

ในงานต่างกัน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พนักงานชายและพนักงานหญิงมี
ความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน (ดังตารางที่ 2 )

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวมของพนักงานชายและหญิง
ชาย (n = 22)
X

SD

หญิง (n = 20)
X

SD

1. บทบาทและหน้าที่ในการท�ำงาน

4.49

0.97

4.30

2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน

4.34

0.83

3. เงินเดือน

3.50

4. สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน

t

p-value

0.98

0.624

0.536

4.14

0.93

0.748

0.459

1.10

3.75

1.25

-0.689 0.495

4.39

0.82

4.44

0.78

-0.232 0.818

5. สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ

4.12

0.82

4.50

0.82

-1.347 0.185

     ภาพรวม

4.30

0.73

4.32

0.72

0.081

ความพึงพอใจในงาน

0.936
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3.2 พนักงานที่มีรุ่นของคน (Generation)
ต่างกันจะมีความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวม
ต่างกันโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) คณะผู้วิจัยใช้
การแบ่งรุ่นของคน (Dries, Pepermans, & De Kerpel,
2008) ออกเป็นเจนเนอเรชั่น Baby Boomer เจนเนอ
เรชั่น X และเจนเนอเรชั่นวาย แต่เนื่องจากพนักงานเจน
เนอเรชั่น Baby Boomer ในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ
แห่งนีม้ จี ำ� นวน 7 คน และมีสดั ส่วนเป็นจ�ำนวนน้อย ดังนัน้

คณะผู้วิจัยจึงไม่สามารถน�ำพนักงานเจนเนอเรชั่น Baby
Boomer มาร่วมศึกษาได้ คณะผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษา
เปรี ย บเที ย บเฉพาะพนั ก งานพนั ก งานเจนเนอเรชั่ น
X จ�ำนวน16 คน และพนักงานเจเนอเรชั่น Y จ�ำนวน
19 คน  เท่านั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พนักงาน
เจนเนอเรชั่น X และพนักงานเจเนอเรชั่น Y มีความพึง
พอใจในงานในรายด้ า นและภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น
(ดังตารางที่ 3 )             

ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในงานในรายด้ า นและภาพรวมของพนั ก งานที่ มี รุ ่ น ของคน
(Generation) ต่างกัน
เจนเนอเรชั่น X

เจนเนอเรชั่น Y

1. บทบาทและหน้าที่ในการท�ำงาน

4.61

0.66

4.49

2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน

4.14

0.98

3. เงินเดือน

3.69

4. สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน

t

p-value

0.98

0.42

0.67

4.54

0.81

-1.54

0.132

1.14

3.63

1.26

0.14

0.892

4.34

0.69

4.55

0.78

-0.80

0.43

5. สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ

4.21

0.92

4.42

0.97

-0.66

0.51

     ภาพรวม

4.24

0.91

4.47

0.82

-0.54

0.42

ความพึงพอใจในงาน

(n = 16)
SD
X

3.3 พนักงานทีม่ ตี ำ� แหน่งงานต่างกัน จะมีความ
พึงพอใจในงานต่างกันโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารด้าน
ช่างอุตสาหกรรม จ�ำนวน 20 คน มีค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจในงานทุกด้านไม่แตกต่างจากพนักงานระดับปฏิบัติ
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(n = 19)
SD
X

การด้านเสมียนธุรการ จ�ำนวน 18 คน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 คือความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ด้านช่างอุตสาหกรรมและงานด้านเสมียนธุรการ ไม่แตก
ต่างกัน (เนื่องจากค่า p > .05) (ดังตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวมของพนักงานที่มีต�ำแหน่งงานต่างกัน
ความพึงพอใจในงาน
1. บทบาทและหน้าที่ในการท�ำงาน

งานด้านช่างอุตสาหกรรม งานด้านเสมียนธุรการ
(n = 20)
SD
X

(n = 18)
SD
X

t p-value

4.31

1.04

4.30

0.91

2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน 4.25

0.81

4.13

0.96 -0.43 0.67

3. เงินเดือน

3.40

1.10

3.67

1.28

4. สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน

4.34

0.77

4.37

0.75 -0.23 0.82

5. สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ

4.05

0.97

4.46

0.86 -01.39 0.18

     ภาพรวม

4.20

0.69

4.28

0.72 -01.39 0.18

สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 มีความสัมพันธ์ระหว่าง
อายุ อายุงาน กับความพึงพอใจในงานแต่ละด้านกับความ
พึงพอใจในงานด้านอื่นๆ ของพนักงาน   ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า
1. บทบาทและหน้าที่ในการท�ำงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน และ
สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 (r = .76, .59 และ .52 ตามล�ำดับ)
2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวส่วน
ตัวและการท�ำงานและสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอย่าง

0.65 0.95
0.69 0.50

มีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับระดับ .01 (r = .65 และ .59
ตามล�ำดับ)
3. เงิ น เดื อ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์และผลตอบแทนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .45)
4. สมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงานมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .53)
ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ 2 เพียงบางส่วน (ดังตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุงาน ความพึงพอใจในงานแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงานในด้านอื่นๆ
ความพึงพอใจในงาน

อายุ

2. ความ 3. เงินเดือน
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2. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
3. เงินเดือน
4. สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน
5. สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ

       1

** มีนัยส�ำคัญแบบ 2 ทาง (2 –tailed significant) p<.05, **p<.01

อภิปรายผลการวิจัย

1. ความพึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวม
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ ที่มี
เพศ รุ่นของคน และต�ำแหน่งงาน
พนักงานชายและพนักงานหญิง  มีความพึงพอใจ
ในงานในรายด้านและภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผลการวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ซึง่ สอดคล้องกับ
Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) ซึง่ พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
เรื่องรุ่นของคน ในงานวิจัยนี้พบว่า  พนักงานเจน
เนอเรชั่นเอ็กซ์และพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย มีความพึง
พอใจในงานในรายด้านและภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนัน้
ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2  ซึ่งแตกต่าง
จากข้อค้นพบในงานวิจัยหลายชิ้นซึ่งพบว่า พนักงาน
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เจนเนอเรชัน่ วาย มีความคาดหวังสูงเกีย่ วกับเรือ่ งการเลือ่ น
ขั้นเลื่อนต�ำแหน่งและการได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าในที่
ท�ำงาน (Ng et al., 2010) ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานเจนเนอ
เรชั่นวาย ยังให้คุณค่าความส�ำคัญกับงานที่มีความหมาย
และเติมเต็มศักยภาพของตนเอง   และพนักงานเจนเนอ
เรชั่นวาย จะไม่ทนอยู่กับงานที่จ�ำเจน่าเบื่อขาดความ
ท้าทาย (Corporate Leadership Council, 2006;
Lancaster & Stillman, 2002).

พนักงานทีม่ ตี ำ� แหน่งงานต่างกัน  ระหว่างพนักงาน
ช่างอุตสาหกรรม กับพนักงานฝ่ายเสมียน/ธุรการ มีความ
พึงพอใจในงานในรายด้านและภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ซึง่ พนักงานช่างอุตสาหกรรมกับพนักงานฝ่ายเสมียน/ธุรการ
ในโรงงานแห่ ง งนี้ มี บ ริ บ ทเน้ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
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พนักงานระดับล่างในฐานะปัจจัยส�ำคัญในกระบวนการผลิต
ในระบบดั่ ง เดิ ม ที่ เ น้ น แรงงานแบบเข้ ม ข้ น (Labour
Intensive) มากกว่าการให้ความส�ำคัญในทางเทคโนโลยี
ความทันสมัย ผลการวิจยั จึงมีความสอดคล้องบางส่วนกับ
ข้ อ ค้ น พบในงานวิ จั ย ของของชู ศั ก ดิ์ ประยู ร (2547)
ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณี
ศึกษาบริษทั ซิมเทค อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด พบว่า ค่าจ้าง
ที่ได้รับ เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นิ ส รา รอดนุ ช (2559) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานตรวจสอบบัญชี
ในส�ำนักงานสอบบัญชี ขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย  
พบว่า ระดับพนักงานตรวจสอบบัญชีทมี่ รี ะดับเงินเดือนต�ำ่
จะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยเฉลีย่ สูงกว่า
ระดับเงินเดือนที่สูงกว่า
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ อายุงาน ความพึงพอใจ
ในงานแต่ละด้านกับความพึงพอใจในงานด้านอืน่ ๆ
ของพนักงาน
ความพึงพอใจในงานแต่ละด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงานในด้านอืน่ ๆ เพียงบางส่วน  
ในลักษณะของปัจจัยย่อยที่ส่งเสริมและเกื้อกูลกันในแบบ
ภาพรวม  เป็นต้นว่า  บทบาทและหน้าที่ในการท�ำงานของ
พนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมดุลระหว่างชีวติ ส่วน
ตัวและการท�ำงาน และสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน  
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานมีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวก กั บ สมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต ส่ ว นตั ว และ
การท�ำงาน และสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน และเงินเดือน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน  
ซึ่งภาพรวมพบว่า เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานการวิจัยของ
ชูศักดิ์ ประยูร (2547) และพบว่า เงินเดือนมีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์มิติย่อยอื่นๆ ของความพึงพอใจ
ในงานของพนักงาน

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
การบริหารจัดการความหลากหลายในที่ท�ำงาน
(Diversity Management) ส�ำหรับบริบทของโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งงนี้ ที่เน้นการใช้แรงงานแบบเข้มข้น
(Labour Intensive) อาจไม่พบความแตกต่างหลากหลาย
มากนักในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี  ้ ในปัจจัยส่วนบุคคล  
อันได้แก่ เพศ รุน่ ของคน (Generation) และต�ำแหน่งงาน  
แต่ข้อค้นพบในการวิจัยนี้ ถือเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร/เจ้าของ
สถานประกอบการที่ไม่อาจละเลยในประเด็นของการจัด
โครงการ/โปรแกรม/กิจการการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม
ตามล�ำดับความส�ำคัญและความเร่งด่วนเพื่อตอบสนอง
ความพึ ง พอใจในงานของพนั ก งาน ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและหัวหน้างานและด้านสิทธิ
ประโยชน์และผลตอบแทนอืน่ ๆ  เนือ่ งจากพนักงานมีระดับ
ความพึงพอใจในงานในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  
เพื่อยกระดับความพึงพอใจในงานให้สูงมากขึ้นกว่าเดิม  
เนือ่ งจากเป็นมิตยิ อ่ ยทีม่ ลี กั ษณะส่งเสริมและเกือ้ กูลกับมิติ
ของความพึงพอใจในงานในมิตอิ นื่ ๆ  โดยผูบ้ ริหารและหรือ
เจ้าของโรงงานสถานประกอบการแห่งนี  ้ พึงให้ความส�ำคัญ
พร้อมปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน และจัดกิจกรรมเสริม
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและหั ว หน้ า งาน  
ตลอดจนปรับปรุงเพิม่ ด้านสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน
อื่นๆ เพื่อธ�ำรงรักษาพนักงานที่ประจ�ำการอยู่ในปัจจุบัน
ซึง่ ถือเป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากทีส่ ดุ ขององค์การให้คงอยู่
อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในงานและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถและตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพให้กบั องค์การ
ในอีกนัยหนึ่งก็อาจถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสู่ความส�ำเร็จ
ในการสร้างความผูกพันให้กบั พนักงานรุน่ ใหม่ๆ ขององค์การ
ซึง่ ความพยายามเหล่านีจ้ ะเป็นสิง่ สนับสนุนให้พนักงานทุก
คนให้มีความผูกพันในงานมีขวัญก�ำลังใจที่ดี และในทาง
กลับกันก็จะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในการดึงดูด
พนักงานรุน่ ใหม่ๆ เข้ามาร่วมงานกับองค์การในอนาคตด้วย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท� ำ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) กับตัวแทนของพนักงานในประเด็น
ของความพึงพอใจในงานในด้านเงินเดือน  ความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน และด้านสิทธิประโยชน์
และผลตอบแทนอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมีความเฉพาะ
เจาะจงมากยิ่งขึ้นและเป็นการตรวจสอบและต่อยอดจาก
ผลงานวิจัยเชิงส�ำรวจในครั้งนี้
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