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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการทาํงาน

ของพนักงานบริษทั เสริมสุข จาํกัด (มหาชน) ระดับสํานักงาน สาขาสํานักงานใหญ่ กลุ่ม Generation X และ 

Generation Y และเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

ระดับสํานักงาน สาขาสํานักงานใหญ่ ท่ีสามารถใช้ในการจําแนกความแตกต่างของกลุ่ม Generation X กับ 

Generation Y โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 140 คน และนาํ

ขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัเงินเดือน และประสบการณ์

ทาํงานภายในองคก์ร มีผลต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ในเร่ือง ตาํแหน่งงานท่ีท่านทาํอยู่

ในปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน ความพอใจต่อการเล่ือนตาํแหน่งท่ีเป็นระบบ และมีความเหมาะสม ความสะอาดและเป็นระเบียบของ

สถานท่ีทาํงาน และความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และโบนสัในปีท่ีผา่นมา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 

Abstract 

 

The purpose of this research were the factor of population which effected to employees’ contentment of  Sremsuk 

, and study the factor of contentment company, in area of bureau between generation x and generation y.  The 

research instrument were questionnaires, Sample group are employees, and there are 140 people. Then analyzed all 

information via SPSS program.The result of this study were as following the personal factors in the term of salaries, 

and works experiences, they effected to their works’  contentment in different ways . the vacancy which you were 

could help you build more portfolio up to get a better vacancy, the contentment of opportunity in  

of places such as tidy and the contentment in the term of up salaries ‘level and bonus as far, the statistic significantly 

at 0.05 level 
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1. บทนํา 
 
     ธุรกิจการผลิตเคร่ืองด่ืมถือเป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการจาํนวนมากและเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

สืบเน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นตวัสนับสนุนในการดาํเนินธุรกิจ ทั้งปัจจยัดา้นประชากร จาํนวนนักท่องเท่ียวท่ี

เพ่ิมข้ึน และสภาพอากาศของเมืองไทย เป็นตน้ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการบริโภคเคร่ืองด่ืมมากยิ่งข้ึน โดย

ผูป้ระกอบการต่างๆ ลว้นดาํเนินกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดาํเนินอยู่รอดและสร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2495 เป็นบริษทัท่ี

ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม เช่น เคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ นํ้าด่ืมคริสตลั และ

ชาเขียวโออิชิ ถือเป็นบริษทัรายแรกของประเทศท่ีมีการผลิตเคร่ืองด่ืมไร้แอลกอฮอลแ์บบครบวงจรและครองความ

เป็นผูน้าํในตลาดเมืองไทย ต่อมาในปี 2555 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จาํกดั ไดเ้ขา้มาร่วมถือหุน้ใหญ่ภายใน

บริษทัฯและผนวกรวมเอาบริษทัฯ เป็น 1 ใน 5 ของบริษทัหลกัในกลุ่มบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากนั้นบริษทัฯ จึงได้

ปรับเปล่ียนการดาํเนินธุรกิจเป็นดาํเนินการผลิต และจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพภายใตธุ้รกิจ 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มนํ้ าอดัลม กลุ่มเคร่ืองด่ืมไม่อดัลม กลุ่มนํ้ าด่ืม และการจดัจาํหน่าย อีกทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการ

ดาํเนินธุรกิจ ทั้งในเร่ืองของภาพลกัษณ์และวฒันธรรมขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

สภาพของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยมีวิสัยทศัน์ 2020 เป็นแนวทางกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือสร้าง

ความเป็นผูน้าํธุรกิจในกลุ่มอาเซียนอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ทั้งน้ีการท่ีบริษทัฯ จะสามารถสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ี

ไดก้าํหนดไวน้ั้น ส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งต่อความความสาํเร็จคือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นตวั

ขบัเคล่ือนองคก์รสู่ความสาํเร็จ แต่ปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ ตอ้งประสบปัญหาเก่ียวกบัพนกังานขาดความพึงพอใจในการ

ทาํให ้ส่งผลใหเ้กิดการลาออกของพนกังานเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะพนกังานช่วงอาย ุ22 – 52 ปี ทาํใหอ้งคก์รตอ้ง

สูญเสียตน้ทุนในหลายดา้น รวมถึงอาจสูญเสียเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้(ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์รองหวัหนา้แผนก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2559)  เพราะฉะนั้นองคก์รจึงจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างความ

พึงพอใจในการทาํงาน เพ่ือลดอตัราการลาออกของพนกังาน โดยตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองอายขุองพนกัดว้ย เน่ืองจากความ

แตกต่างทางดา้นอายขุองพนกังานยอ่มมีความแตกต่างของปัจจยัท่ีจะสร้างความพึงพอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
      
     2.1. ทฤษฎีลาํดบัขั้นความต้องการของมนุษย์  

     Maslow (อา้งใน อาํนาจ ธีระวนิช , 2553) อธิบายวา่ มนุษยทุ์กคนยอ่มมีความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีเหมือนกนั โดย

เม่ือความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองเรียบร้อยแลว้จะมีความตอ้งการอย่างอ่ืนเขา้มาแทนท่ี โดยความตอ้งการ

ของมนุษยจ์ะมีลาํดบัขั้นจากระดบัตํ่าไปยงัระดบัสูง ซ่ึงสามารถแบ่งลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ ไดเ้ป็น 5 ขั้น

ความตอ้งการ ไดแ้ก่ 

     1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)  เป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกายเพ่ือความอยู่รอด

เบ้ืองตน้ เช่น ความตอ้งการเร่ืองนํ้า อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ ความตอ้งการการพกัผ่อน เป็น

ตน้ ซ่ึงโดยปกติแลว้องคก์รต่างๆมกัจะตอบสนองความตอ้งการของพนกังานแต่ละคนดว้ยลกัษณะวิธีการทางออ้ม

คือ การจ่ายเงินค่าจา้ง 

     2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Security of Safety Needs)  เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการ

ตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึน นัน่คือความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั สําหรับความ



 

ตอ้งการความมัน่คง หมายถึงความตอ้งการความมัน่คงในการดาํเนินชีวิต เช่น ความมัน่คงเร่ืองหนา้ท่ีการงาน ความ

มัน่คงขององคก์ร ส่วนความปลอดภยั เก่ียวกบัการป้องกนัเพ่ือใหม้นุษยน์ั้นเกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ท่ี

จะเกิดข้ึนกบัร่างกาย 

     3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social or Belongingness Needs)  หลงัจากท่ีมีการตอบสนองในขั้นท่ี 2 แลว้นั้นก็

จะมีความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน นัน่คือ ความตอ้งการทางดา้นสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรมของ

มนุษย ์โดยความตอ้งการในดา้นน้ีเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัในสังคม การไดรั้บการยอมรับจาก

บุคคลอ่ืน และการมีความรู้สึกวา่ตวัเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสงัคม 

     4. ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นทางสังคม (Esteem or Status Needs)  สําหรับความตอ้งการในขั้นต่อมา เป็น

ความตอ้งการเก่ียวกบัการมีความมัน่ใจในตวัเองทั้งในเร่ืองของความรู้ ความสามารถ และการให้ความสาํคญัใน

ตวัเอง รวมถึงความตอ้งการท่ีจะมีฐานะหนา้ตาภายในสังคมและไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนหรือความตอ้งการท่ี

จะใหบุ้คคลอ่ืนยกยอ่งและสรรเสริญในเร่ืองการรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน การดาํรงตาํแหน่งสาํคญัภายในองคก์ร  

     5. ความตอ้งการความสาํเร็จภายในชีวิต (Self-actualization or Self-realization Needs)  เป็นลาํดบัความตอ้งการ

สูงสุดของมนุษย ์คือ ความตอ้งการท่ีอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต ความใฝ่ฝัน ความคาดหวงั และความ

ทะเยอทะยานท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จในส่ิงสูงสุดในทศันะของตน 

 

     2.2 ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) 

     Herzberg และคณะ (อา้งใน ธงชยั สมบูรณ์, 2549) พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานมี  ทั้งหมด 

2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

     1. ปัจจยัจูงใจ (ตวัสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน)  

     1.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ิน และประสบความสาํเร็จเป็นเป็น

อยา่งดี โดยเม่ือผลงานสาํเร็จแลว้กจ็ะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และปลาบปล้ืมในผลความสาํเร็จของผลงานนั้น 

     1.2 การไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ผูบ้งัคบับญัชา และบุคคลในหน่วยงาน 

ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกใดๆท่ีเป็นการ

แสดงออกวา่ยอมรับในความสามารถ ซ่ึงเม่ือไดท้าํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงบรรลุผลความสาํเร็จแลว้ การยอมรับนบัถือ

กจ็ะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานนั้นดว้ย 

     1.3  เน้ือหาและลกัษณะของงาน หมายถึง งานท่ีมีลกัษณะน่าสนใจ มีความทา้ทาย และตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

หรือเป็นงานท่ีลกัษณะท่ีสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้จนจบงานไดโ้ดยลาํพงัแต่เพียงผูเ้ดียว  

     1.4  ความรับผิดชอบ หมายถึง เป็นความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงาน 

และมีอาํนาจในการรับผิดชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

     1.5 โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน หมายถึง โอกาสในการพฒันาแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมหรือการไดรั้บการ

ฝึกอบรม รวมถึงการไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนภายในองคก์ร  

     2. ปัจจยัคํ้าจุน (Maintenance Factor) (ตวัสร้างความไม่พึงพอใจในการทาํงาน) 

     2.1 เงินเดือนหรือค่าจา้ง หมายถึง จาํนวนรายไดท่ี้เป็นผลตอบแทนจากการทาํงานของบุคคลในองคก์ร 

     2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสท่ีจะได้รับการเล่ือนตําแหน่ง และได้รับ

ความกา้วหนา้ในทกัษะวิขาชีพ 

     2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทาํงาน

ร่วมกนัได ้และมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  



 

     2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นอาชีพท่ีท่ีมีเกียรติ ศกัด์ิศรี และเป็นท่ียอมรับภายในสงัคม 

     2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การบริหาร การจดัการ และการติดต่อส่ือสารของภายในองคก์ร  

     2.6 สภาพการทาํงาน หมายถึง ลกัษณะสภาพทางกายภาพภายในท่ีทาํงาน เช่น แสง เสียง สภาพอากาศ ชัว่โมงใน

การทาํงาน รวมถึงลกัษณะแวดลอ้มอ่ืนๆดว้ย เช่น อุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังาน และเคร่ืองมือต่างๆ 

     2.7  ความเป็นส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลมาจากงานในหนา้ท่ีของเขา  

     2.8 ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร ทั้งเร่ืองของความมัน่คงในการทาํงาน ความ

ยัง่ยืนของอาชีพ รวมถึงความมัน่คงขององคก์ร 

     2.9 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการบริหารและดาํเนินการ หรือ

ความยติุธรรมท่ีใชใ้นการบริหาร 

 

     2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

     (ไพลิน คุณานพรัตน์, 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่า ขา้ราชการเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี มีความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความภาคภูมิใจในอาชีพมากทีสุด ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นความ

รับผิดชอบในการทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา และด้าน

สวสัดิการในการทาํงาน ตามลาํดบั นอกจากน้ีขา้ราชการเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีความแตกต่าง

กนัทางดา้นระดบัตาํแหน่ง รายไดห้ลกั รายไดร้อง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกัน ส่วนความ

แตกต่างทางดา้นอายุราชการ หน่วยงานท่ีปฏิบติังาน และสุขภาพส่วนตวั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีไม่

แตกต่างกนั 

     (จนัทร์แรม พุทธนุกูล, 2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยั

การอาชีพ จงัหวดัสระบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ดา้นนโยบายและการ

บริหาร 

     (สุธานิธ์ิ นุกลูอ้ึงอารี,  2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้จะมีระดบัความพึง

พอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั และในส่วนของปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นการประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการทาํงาน 

ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นโอกาสความกา้วหนา้  และในส่วน

ของปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารงานของบริษทั ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงของงาน และดา้นสถานภาพ

ในการทาํงาน และส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนันั้นมีผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

 

  

  



 

3. วธีิการศึกษา 
 

    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ระดบัสํานักงาน สาขา

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 140 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Generation X จาํนวน 60 คน และกลุ่ม Generation Y จาํนวน 80 

คน โดยในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะใชจ้าํนวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเลือกวิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบเจาะจง จากพนกังานงานบริษทั เสริมสุข (จาํกดั) มหาชน สาขา

สํานกังานใหญ่ จาํนวน 140 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Generation X จาํนวน 60 คน และGeneration Y จาํนวน 80 คน 

(จากประชากรจาํนวน 140 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Generation X จาํนวน 60 คน และGeneration Y 80 คน ซ่ึงในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะใชจ้าํนวนประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง) 

      

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

     1. การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละโดยวิเคราะห์จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

     2. หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความพึง

พอใจของกลุ่มตวัอยา่ง  

     3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ,การทดสอบ Chi-Square และ 

Discriminant Analysis เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานระหว่างพนักงาน

กลุ่ม Generation X และ Generation Y 

กรอบแนวคิด 

ตวัแปรต้นที่ต้องการใช้ในการเปรียบเทียบ        

ตวัแปรตาม:กลุ่มประชากร        

2 กลุ่มที่ต้องการเปรียบเทียบ 

 

 

 

  

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั 

เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ระดบัสาํนกังาน สาขา

สาํนกังานใหญ่ ตามทฤษฎีของ Herzberg 8 ดา้น 

ไดแ้ก่ 

ปัจจยัจูงใจ 

1. เน้ือหาและลกัษณะของงาน 

2. โอกาสความความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

ปัจจยัคํ้าจุน 

1. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. เงินเดือนและสวสัดิการ 

3. นโยบายขององคก์ร 

4. ความมัน่คงในงาน 

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

  

พนกังานบริษทั เสริมสุข จาํกดั 

(มหาชน) ระดบัสาํนกังาน สาขา

สาํนกังานใหญ่ กลุ่ม   

Generation Y 

พนกังานบริษทั เสริมสุข จาํกดั 

(มหาชน) ระดบัสาํนกังาน สาขา

สาํนกังานใหญ่ กลุ่ม   

Generation X 



 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท มีประสบการณ์ทาํงานภายในองคก์ร ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

ปฏิบติังานอยู่ในแผนกพฒันาระบบ และแผนกทรัพยากรบุคคล โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัเงินเดือน และ

ประสบการณ์ทาํงานภายในองคก์ร มีผลต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

     ผลการศึกษาของความพึงพอใจในการทาํงานพบว่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานกลุ่ม 

Generation X ไดแ้ก่ งานท่ีท่านทาํอยู่มีระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน ความพอใจต่อการเล่ือนตาํแหน่งท่ีเป็นระบบ มี

การจัดสถานท่ีทาํงานอย่างเป็นสัดส่วนในแต่ละแผนก สวสัดิการบริการโดยรวมของบริษทัมีความเหมาะสม 

นโยบายในการบริหารง่ายต่อการปฏิบติั ท่านรู้สึกมีความมัน่คงในตาํแหน่งงานท่ีทาํอยู่ ความพอใจต่อลกัษณะการ

ทาํงานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน และหวัหนา้งานของท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถตรงตามสายงาน ส่วนปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานกลุ่ม Generation Y ไดแ้ก่ งานท่ีท่านทาํอยูมี่ระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน 

ความพอใจต่อโอกาสในการก้าวหน้าในการทาํงาน มีการจัดสถานท่ีทาํงานอย่างเป็นสัดส่วนในแต่ละแผนก 

สวสัดิการบริการโดยรวมของบริษทัมีความเหมาะสม ความพอใจต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเหมาะสม กิจการ

ของบริษทัมีความมัน่คงในการดาํเนินงาน เพ่ือนร่วมงานทาํให้ท่านมีความสุขในการทาํงาน และการทาํงานของ

หัวหนา้งานแบบมีแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบ โดยปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสามารถใชใ้นการ

จาํแนกความแตกต่างของกลุ่มพนกังานทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตาํแหน่งงานท่ีท่านทาํอยู่ในปัจจุบนัสามารถสร้างผลงาน

เพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความพอใจต่อการเล่ือน

ตาํแหน่งท่ีเป็นระบบ และมีความเหมาะสม ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ีทาํงาน และความพอใจต่อการ

ปรับเงินเดือน และโบนสัในปีท่ีผา่นมา 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
      

     ผลการการศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) กลุ่ม Generation X 

และ Generation Y โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานทั้ง 2 กลุ่ม เม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ประสบการณ์ทาํงาน

ภายในองค์กร และแผนกงานภายในองค์กร พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันทางดา้นระดบั

เงินเดือน และดา้นประสบการณ์ทาํงานภายในองค์กร ทาํให้เกิดความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบิน

ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นรายได ้และดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน จะมี

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ผลการศึกษาเป็นดงัต่อไปน้ี 

     ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัความพึง

พอใจในการทาํงานเร่ือง ตาํแหน่งงานท่ีท่านทาํอยู่ในปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดับท่ี

สูงข้ึน, ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และความพอใจต่อการเล่ือนตาํแหน่งท่ีเป็นระบบ 

และมีความเหมาะสม ของกลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนัดา้นความพึงพอใจ โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มี

ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัตํ่า และพนักงานกลุ่ม Generation Y มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดงั



 

ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ Herzberg  (อา้งใน ธงชยั สมบูรณ์, 2549)  กล่าววา่ ดา้นปัจจยัจูงใจ เร่ือง 

โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน ถือเป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ (จนัทร์แรม พุทธนุกูล, 2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี พบว่าปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํงานของพนกังาน 

     ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัความพึงพอใจในการ

ทาํงานเร่ือง ความสะอาดและเป็นระเบียบของสถานท่ีทาํงาน ของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัดา้นความพึงพอใจ 

โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และพนกังานกลุ่ม Generation Y มีระดบั

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษา

ความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน 

     ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัความพึงพอใจในการ

ทาํงานเร่ือง ความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และโบนสัในปีท่ีผา่นมา ของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัดา้นความ

พึงพอใจ โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และพนกังานกลุ่ม Generation Y มี

ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ของ Maslow (อา้งใน อาํนาจ 

ธีระวนิช , 2553) กล่าวว่าความตอ้งการของมนุษยใ์นขั้นท่ี 1 คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ประกอบไปดว้ย 

ความตอ้งการเร่ืองนํ้า อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความตอ้งการการพกัผอ่น ซ่ึงปกติแลว้องคก์ร

มกัตอบสนองความตอ้งการของพนักงานแต่ละคนดว้ยวิธีการทางออ้มคือ การจ่ายค่าจา้ง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ (ไพลิน คุณานพรัตน์, 2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของขา้ราชการเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี พบว่าปัจจยัดา้นสวสัดิการในการทาํงาน มีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํงานของพนกังาน รวมถึง และงานวิจยัของ (สุธานิธ์ิ นุกลูอ้ึงอารี, 2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความ

พึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัดา้นเงินเดือน และสวสัดิการ มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงาน  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     1. ผลการวิจยัเร่ืองการจาํแนกความแตกต่างของปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั เสริม

สุข จาํกัด (มหาชน) ระหว่างกลุ่ม Generation X กับ Generation Y  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดบัความพึงพอใจท่ี

แตกต่างกนัมากท่ีสุดคือ ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในการทาํงาน โดยมีความแตกต่างกนัดว้ยขอ้คาํถามท่ีว่า 

ตาํแหน่งงานท่ีท่านทาํอยูใ่นปัจจุบนัสามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงพบว่าพนกังานกลุ่ม 

Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.43 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 

3.75 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.32 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจนอ้ยกว่าพนกังานกลุ่ม 

Generation Y อนัดบัถดัมาคือ ความพอใจต่อโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานสูงข้ึน ซ่ึงพบว่าพนกังานกลุ่ม 

Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.53 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 

3.78 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.25 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจนอ้ยกว่าพนกังานกลุ่ม 

Generation Y รวมถึงความพอใจต่อการเล่ือนตาํแหน่งท่ีเป็นระบบ และมีความเหมาะสม ซ่ึงพบว่าพนกังานกลุ่ม 

Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.62 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 

3.70 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.08 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจนอ้ยกว่าพนกังานกลุ่ม 



 

Generation Y ดงันั้นบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ควรกาํหนดมาตรฐานการประเมินโอกาสและความกา้วหนา้ใน

การทาํงานท่ีมีความเสมอภาค และเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยพิจารณาตามผลการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการส่งเสริม

และสร้างกาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน 

     2. ผลการวิจยัในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พบว่า ขอ้คาํถามท่ีกล่าวว่า ความสะอาดและเป็นระเบียบของ

สถานท่ีทาํงาน ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม โดยผลการวิจยั

พบว่า พนกังานกลุ่ม Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.24 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y มีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจเท่ากบั 3.47 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.77 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความพึงพอใจ

มากกว่าพนักงานกลุ่ม Generation Y ดังนั้นบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ควรรักษาระดับมาตรฐานของ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพราะสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานถือเป็นปัจจยัท่ีจะทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

     3. ผลการวิจยัในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พบว่า ขอ้คาํถามท่ีกล่าวว่า ความพอใจต่อการปรับเงินเดือน และ

โบนัสในปีท่ีผ่านมา ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดย

ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานกลุ่ม Generation X มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.73 ส่วนพนกังานกลุ่ม Generation Y 

มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.66 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 1.07 โดยพนกังานกลุ่ม Generation X มีความ

พึงพอใจมากกว่าพนกังานกลุ่ม Generation Y ควรปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน และระบบการจ่ายค่าตอบแทน ให้

เหมาะสมกบัพนกังานทั้ง 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานของพนกังาน รวมถึงพนกังานควรจะคาํนึงถึง

เน้ือหาของงานท่ีตนไดรั้บมอบหมาย รวมถึงผลงานและประสิทธิภาพในการทาํงานของตน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาแค่เพียงสองกลุ่มคือ พนกังานกลุ่ม Generation X และพนกังาน

กลุ่ม Generation Y ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นยงัมีพนกังานท่ีเป็นกลุ่ม Baby Boomer ดงันั้นจึงควรศึกษาความแตกต่าง

ของพนกังานกลุ่ม Generation X หรือพนกังานกลุ่มGeneration Y กบัพนกังานกลุ่ม Baby Boomer เพ่ิมเติม 

     2. เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะพนกังาน บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ระดบัสาํนกังาน 

สาขาสํานักงานใหญ่ จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 140 คน ซ่ึงอาจจะไม่สามารถท่ีจะสะทอ้นพฤติกรรมแทจ้ริงของ

ประชากรได ้ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไปควรจะขยายขอบเขตการศึกษาใหมี้ความครอบคลุมถึงกลุ่มตวัอยา่งในสาขา

อ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือท่ีจะสามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าเปรียบเทียบระหว่างพนักงาน บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

ระดบัสาํนกังาน สาขาสาํนกังานใหญ่ และสาขาอ่ืนๆ 
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