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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในสวสัดกิารกบัความ

ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงาน

บรษิทัเอกชนจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า 

 พนักงานมคีวามพงึพอใจในสวสัดิการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ความพงึพอใจในสวสัดกิารด้านความ

ปลอดภยั ดา้นความมัน่คง และดา้นค่าตอบแทนวนัลาอยู่ในระดบัมาก และพนักงานมคีวามพงึพอใจในสวสัดกิารดา้น

สขุภาพ ดา้นการศกึษา ดา้นเศรษฐกจิ และ ดา้นนันทนาการอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนัน้พนักงานมคีวามผูกพนั

ต่อองคก์รในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองในระดบัสงูมาก และมคีวามผูกพนั

ต่อองคก์รดา้นความรูส้กึและความต่อเน่ืองในระดบัสงู  

 พนกังานทีม่อีายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ อายุในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้น

ความรูส้กึ และ ดา้นความต่อเน่ืองแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.1 และ 0.5  

 ความพงึพอใจในสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึ โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ปานกลาง และ ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิี ่0.1 

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ สวสัดกิาร ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to study the relationship between fringe benefit satisfaction and 

organization commitment among private company employees in Bangkok. The data was collected by 

questionnaire, with 400 samples. The result of this study shown that: 

 Overall fringe benefit satisfaction of employees is high as are risk, security and leave benefits. 

However, employees have moderate satisfaction on health, education, economic and recreation benefits. 

Moreover, employees have high overall commitment to their organization, as are affective and normative 

commitment. Employees have the highest continuance commitment to their organization 
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 Affective and continuance commitments vary according to age, monthly salary and years of service 

at .01 and .05 statistical significance level.  

 Fringe benefit satisfaction is highly positively correlated to affective commitment while have 

moderately correlated to normative commitment and have low correlation to continuance commitment 

statistical significance at level .01.  

 

Keywords: Satisfaction, Fringe Benefit, Commitment  

 

บทนํา   

 ในการดาํเนินธุรกจิใหป้ระสบความสาํเรจ็นัน้มปีจัจยัหลากหลายทีเ่ป็นตวัช่วยขบัเคลื่อน หน่ึงในปจัจยัทีเ่ป็น

แรงผลกัดนัสาํคญัคอืปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคล เน่ืองดว้ยบุคลากรคอืผูด้าํเนินงานใหป้ระสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่องค์กรตัง้ไว้ ดังนัน้หากองค์กรปราศจากบุคลากรที่มีคุณภาพ องค์กรก็จะไม่สามารถประสบ

ความสาํเรจ็ได ้ 

 ในการดาํเนินธุรกจิ ณ ปจัจุบนัน้ีไม่เพยีงองคก์รจะตอ้งแขง่ขนัแย่งชงิบุคลากรทีม่คีวามสามารถใหเ้ขา้มาร่วม

งานกบัองคก์รแต่ยงัต้องวางแผนในการรกัษาบุคลากรให้ยงัคงทํางานกบัองค์กรอกีดว้ย แม้องค์กรจะมนีโยบายการ

ปฏบิตังิานหรอืใหค้วามสาํคญักบัพนกังานมากเพยีงใดแต่กไ็ม่สามารถทาํใหพ้นกังานอยู่กบัองคก์รได ้ทัง้น้ีอาจมสีาเหตุ

มาจากความไม่พงึพอใจในสวสัดกิารหรอืการไม่มคีวามรูส้กึผูกพนัต่อองคก์รส่งผลใหพ้นักงานตดัสนิใจทีจ่ะลาออกจาก

องคก์ร  

 การจดัระบบสวสัดกิารทีด่ทีี่ตอบสนองความต้องการของพนักงานนัน้เป็นอกีหน่ึงแนวทางที่สามารถสร้าง

ความพงึพอใจใหก้บัพนกังาน เน่ืองจากสวสัดกิารสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเอาใจใสข่ององคก์ร ดงันัน้หากองคก์รสามารถ

จดัสวสัดกิารใหต้รงตามความตอ้งการของพนกังานได ้กจ็ะเป็นแรงจงูใจใหพ้นกังานเกดิขวญักาํลงัใจและสามารถทุ่มเท

ใหก้บัการทาํงานไดอ้ย่างเตม็ที ่ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิความผกูพนัในทีส่ดุ  

 ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นเรื่องทีม่คีวามสาํคญัต่อองคก์รเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากความผูกพนัคอืผลสะทอ้น

ของความพงึพอใจโดยรวมของพนกังาน ซึง่สามารถนํามาคาดการณ์อตัราการเขา้-ออกของพนกังานได ้หากพนักงานมี

ความรูส้กึรกัและภกัดต่ีอองคก์ร พนักงานกจ็ะทํางานใหก้บัองคก์รอย่างสุดความสามารถ มคีวามภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็น

สว่นหน่ึงขององคก์ร และมคีวามปรารถนาทีจ่ะทาํงานกบัองคก์รต่อไป  

 ดงันัน้องคก์รเอกชนควรทาํการศกึษาความตอ้งการในสวสัดกิารเพื่อนํามาปรบัปรุงและจดัระบบสวสัดกิารที่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของพนักงาน เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจในสวสัดกิารจนนําไปสู่ความผูกพนัต่อองคก์ร 

ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษา “ความพงึพอใจในสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบรษิัท 

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อทราบถงึความพงึพอใจของพนกังานในสวสัดกิารทีอ่งคก์รมอบให ้เพื่อนําผลวจิยัน้ี

มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการจดัสรรระบบสวสัดกิารทีม่คีุณภาพและมคีุณค่าต่อทัง้พนกังานและองคก์ร 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนโดยจําแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพสมรส รายได ้และ อายุงาน 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวสัดกิารพนักงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังาน 

 

 



 3 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี  

1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 

1.1.1.2 หญงิ 

1.1.2 อายุ 

1.1.2.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

1.1.2.2 21 – 30 ปี  

1.1.2.3 31 – 40  ปี  

1.1.2.4 41 – 50  ปี 

1.1.2.5 มากกว่าหรอืเท่ากบั 51 ปี 

1.1.3 การศกึษา 

1.1.3.1 ตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าอนุปรญิญา  

1.1.3.2 ปรญิญาตร ี

1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.1.4 สถานภาพสมรส 

1.1.4.1 โสด 

1.1.4.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

1.1.4.3 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

1.1.5 รายได ้

1.1.5.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

1.1.5.2 10,001 – 20,000 บาท 

1.1.5.3 20,001 – 30,000 บาท 

1.1.5.4 30,001 – 40,000 บาท 

1.1.5.5 40,001 บาทขึน้ไป 

1.1.6 อายุงาน 

1.1.6.1 ตํ่ากว่า 1 ปี 

1.1.6.2 1 - 3  ปี 

1.1.6.3 4 – 6  ปี 

1.1.6.4 7 – 9  ปี 

1.1.6.5 10 ปีขึน้ไป   

 1.2 ประเภทของสวสัดกิารพนกังาน 

1.2.1 สวสัดกิารดา้นสขุภาพ 

1.2.2 สวสัดกิารดา้นความปลอดภยั 

1.2.3 สวสัดกิารดา้นความมัน่คง 

1.2.4 สวสัดกิารค่าตอบแทนในวนัลาทีไ่ดร้บัอนุญาตตามระเบยีบบรษิทั 

1.2.5 สวสัดกิารดา้นการศกึษา 

1.2.6 สวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ 
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1.2.7 สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 

  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แบ่งเป็นดงัน้ี  

  ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

1. พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

2. ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบรษิทัเอกชน 

  

ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

 คอตเลอร์ (ธนพร วรศกัดิ.์ 2552: 18; อ้างอิงจาก Kotler 1997: 211) กล่าวว่า โครงสร้างทาง

ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยคุณลกัษณะหลายประการ ดงัน้ี 

 1. ด้านเพศ เพศชายและหญงิมคีวามแตกต่างกนัทัง้ดา้นการศกึษา อาชพี รายได ้ และคุณลกัษณะอื่นๆ 

ทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม  

  2. ด้านอายุ อายุเป็นตวัเลขพืน้ฐานทีส่าํคญัทีสุ่ดของคุณลกัษณะส่วนบุคคล สดัส่วนของประชากรในแต่ละ

กลุ่มอายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่ออตัราการเกดิ การตาย สมรส และยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ 

 3. ด้านสถานภาพ การทราบถงึสดัส่วนของประชากรทีเ่ป็นโสดหรอืสมรส สามารถใชเ้ป็นเครื่องวดัความ

แตกต่างทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมไดใ้นระหว่างประเทศ 

 4. ด้านการศึกษา ระดบัการศกึษาเป็นดชันีแสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 5. ด้านอาชีพ กจิกรรมทีบุ่คคลประกอบเพื่อเลีย้งชพี สถานะดา้นอาชพีของประชากรเป็นเรื่องทีต่้องศกึษา

อย่างละเอยีด ทัง้น้ีเพราะตวัเลขด้านอาชพีจะแสดงถึงการมีงานทํา การว่างงาน รวมถึงสถานะด้านอาชพีเป็น

องคป์ระกอบอย่างสาํคญัต่อฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

 6. ด้านรายได้ แสดงถงึคุณลกัษณะในเชงิเศรษฐกจิของประชากร 

  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดิการ 

สวสัดกิารคือผลประโยชน์ที่นายจ้างมีการจดัให้ลูกจ้างนอกเหนือจากค่าแรง เพื่อให้พนักงานมชีีวิตความ

เป็นอยู่ทีด่แีละเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  

สมพงษ์ เกษมสนิ (พเิชษฐ ์สอนสริ ิ2553: 11-12) กล่าวว่าสวสัดกิารเป็นการตอบแทนในการปฏบิตังิานอนั

เป็นสว่นนอกเหนือจากเงนิเดอืน ทีอ่งคกร์มอบใหพ้นักงานทัง้ทางตรงและทางออ้มซึง่เป็นส่วนทีเ่พิม่เตมิจากเงนิเดอืน 

หรอืค่าจา้งประจาํ เพื่อใหพ้นกังานมกีาํลงักาย มกีาํลงัใจ ปฏบิตังิานใหเ้ป็นผลดแีก่องคก์ร 

 ในการกาํหนดสวสัดกิารพนกังานนัน้ สามารถแบ่งสวสัดกิารออกไดเ้ป็นสองประเภทหลกัคอื การจดัสวสัดกิาร

พนักงานตามทีก่ฎหมายกําหนด และ การจดัสวสัดกิารทีน่อกเหนือจากทีก่ฎหมายกําหนด (กระทรวงแรงงาน. 2553: 

ออนไลน์) 

1. สวสัดิการพนักงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 สวสัดกิารขัน้พืน้ฐานทีน่ายจา้งหรอืองคก์รจะต้องจดัเตรยีมใหก้บัพนักงาน ซึง่มกีารกําหนดกฎระเบยีบ

และขอ้บงัคบัตามกฎหมาย ทัง้น้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานทุกคนจะไดร้บัสวสัดกิารพืน้ฐานทีส่าํคญัดงัน้ี  

  1. จดัใหม้น้ํีาสะอาดสาํหรบัดื่ม หอ้งน้ําอนัถูกตอ้งตามสขุลกัษณะและมปีรมิาณเพยีงพอกบัลกูจา้ง 

  2. จดัใหม้บีรกิารการปฐมพยาบาลหรอืการรกัษาพยาบาลเพื่อช่วยเหลอืลูกจา้งเมื่อประสบอนัตราย

หรอืเจบ็ปว่ยจากการปฎบิตังิาน  
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  3. นายจา้งอาจทาํความตกลงเพื่อสง่ลกูจา้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาลกบัสถานพยาบาลทีเ่ปิดบรกิาร

ตลอด 24 ชัว่โมงและเป็นสถานพยาบาลทีน่ายจา้งอาจนําลูกจา้งส่งเขา้รบัการรกัษาไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็แทนการ

จดัใหม้แีพทยโ์ดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจากอธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย  

2. สวสัดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนด 

  สวสัดกิารที่องค์กรจดัเพิม่เติมให้กบัพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้

พนกังานทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามพงึพอใจในสวสัดกิารจนเกดิความผกูพนัต่อองคก์ร โดยสวสัดกิารสามารถ

แบ่งออกเป็นไดส้องประเภทดงัน้ี 

 1. สวสัดิการท่ีเป็นตวัเงิน เช่น ค่าครองชพี เบีย้ขยนั โบนสั ค่าเช่า ค่าตําแหน่ง และ เงนิบาํเหน็จ 

 2. สวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงิน จากการศกึษารูปแบบการจดัสวสัดกิารของนายจา้ง (สุชาวด ีพูลทรพัย์. 

2536 : 22-25) สามารถจดัสรรสวสัดกิารออกมาไดส้บิประเภท คอื สวสัดกิารดา้นสขุภาพ สวสัดกิารดา้นความปลอดภยั 

สวสัดกิารดา้นความมัน่คง สวสัดกิารค่าตอบแทนในวนัลาทีไ่ดร้บัอนุญาตตามระเบยีบบรษิทั สวสัดกิารดา้นการศกึษา 

สวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ สวสัดกิารดา้นนนัทนการ สวสัดกิารใหค้ําปรกึษา สวสัดกิารดา้นโบนัสและเงนิสวสัดกิาร  และ 

สวสัดกิารอื่นๆ 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 เชลดอน (นิยม สีสุ่วรรณ. 2554:143; อ้างองิจาก Sheldon. 1971) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็น

ทศันคตทิีเ่ชื่อมโยงระหว่างบุคคลกบัองคก์ร หรอืความรูส้กึทีส่มาชกิมต่ีอองคก์รในลกัษณะทีส่อดคลอ้งต้องกนั ซึง่จะทํา

ใหบุ้คคลเกดิความยดึตดิกบัองคก์รและทาํใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 อลนั และ เมเยอร ์(ปารชิาต ิบงัเป็ง. 2554: 9-10 ;อา้งองิจาก Allen และ Meyer 1990 710-720) ไดก้ล่าวว่า 

พนกังานทีม่คีวามผกูพนัต่อองคก์รจะมลีกัษณะเป็นบุคคลทีอ่ยู่กบัองคก์รไม่ว่าองคก์รจะเป็นอย่างไร เป็นบุคคลทีทุ่่มเท

ใหก้บัการทํางาน และมเีป้าหมายร่วมกบัองคก์ร Allen และ Meyer ไดส้รุปแนวคดิในเรื่องของความผูกพนัต่อองคก์ร 

โดยแบ่งออกมาเป็น 3 องคป์ระกอบดงัน้ี  

 1. ความผกูพนัต่อองคก์รด้านความรู้สึก (Affective Commitment) ซึง่เป็นความผูกพนัทีเ่กดิขึน้จาก

ทศันคตหิรอืความรูส้กึภายในส่วนบุคคล เป็นความรูส้กึทีเ่ชื่อว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มคีวามเชื่ออย่างแรง

กลา้และยอมรบัค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทในการทํางานและอุทศิตนใหก้บัองคก์รอย่าง

เตม็ความสามารถ  

 2. ความผกูพนัต่อองคก์รด้านความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) เป็นความผูกพนัทีแ่สดง

ออกมาในรูปของความสมํ่าเสมอของการปฏบิตัิงาน โดยพนักงานได้มกีารคดิคํานวณการลงทุนที่พนักงานได้ลงทุน

ใหก้บัองคก์รรวมถงึผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากองคก์ร ความต่อเน่ืองนัน้จะแสดงออกมาผ่านพฤตกิรรมที่

ต่อเน่ืองหรอืคงเสน้คงวาในการทาํงาน โดยไม่โยกยา้ยเปลีย่นแปลงทีท่าํงาน 

 3. ความผกูพนัต่อองคก์รด้านบรรทดัฐานทางสงัคม (Normative Commitment) เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้

จากค่านิยมหรอืบรรทดัฐานทางสงัคมว่าความผกูพนัต่อองคก์รเป็นสิง่ทีถู่กต้องและสมควรทีจ่ะทํา โดยจะแสดงออกมา

ในรปูแบบของความจงรกัภกัดขีองบุคคลต่อองคก์ร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ พนักงานเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ทํางานใน

บรษิทัเอกชน ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานเพศชายและเพศหญงิในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีท่าํงานใบรษิทัเอกชน ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนทีแ่น่นอน จงึไดก้ําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก

สตูรการคํานวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีไม่ทราบสดัส่วนประชากรทีแ่น่นอน  ในระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และ ค่า
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ความคลาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 คน และเพิม่จํานวนตวัอย่าง 15 คน รวมเป็นขนาดของ

ตวัอย่าง 400 คน โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างดงัน้ี 

1. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะทําการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากพนักงานเพศ

ชาย และ เพศหญงิทีท่ํางานในย่านธุรกจิกลางกรุงเทพมหานคร (Central Business District) โดยบรษิทั ซอีารบ์อี ี

บรษิทัทีป่รกึษาดา้นอสงัหารมิทรพัยไ์ดก้าํหนดย่านธุรกจิกลางกรุงเทพมหานครดงัน้ี ถนนสลีม ถนนสาทร ถนนพระราม

4 ถนนเพลนิจติ ถนนวทิยุ ถนนอโศกมนตร ีและ ถนนสขุมุวทิ (CRBE.ออนไลน์) [10]  

2. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างพนกังานย่านถนนสลีม ถนน

สาทร ถนนพระราม4 ถนนเพลนิจติ ถนนสขุมุวทิ และ ถนนอโศกมนตร ีพืน้ทีล่ะ 58 คน และกาํหนดกลุ่มตวัอย่างทีถ่นน

วทิยไุวท้ี ่52 คน 

3. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 

โดยจะทําการสุ่มตวัอย่างดว้ยการเลอืกพนักงานบรษิัทเอกชนในย่านธุรกจิกลางกรุงเทพมหานครทีเ่ตม็ใจและยนิดใีห้

ขอ้มลูจนครบ 400 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั 

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในสวสัดกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 291 คน คดิเป็นร้อยละ 72.75 สถานภาพโสดจํานวน 

319 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.75 อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี จํานวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 ระดบัการศกึษา

เทยีบเท่าหรอืตํ่ากว่าปรญิญาตรจีํานวน 297 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.25 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท

จาํนวน 139 คนคดิเป็นรอ้ยละ 34.75 และมอีายุในการปฎบิตังานเฉลีย่ 4 – 6 ปีจาํนวน 110 คนคดิเป็นรอ้ยละ 27.50 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในสวสัดิการพนักงาน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในสวสัดกิารโดยรวมในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 3.43 โดยสวสัดกิารทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนวนัลาทีค่่าเฉลีย่ 3.81 ดา้นความปลอดภยัทีค่่าเฉลีย่ 

3.60 และ ดา้นความมัน่คงที่ค่าเฉลีย่ 3.47 สาํหรบัสวสัดกิารทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง

ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพทีค่่าเฉลีย่  3.38 ดา้นการศกึษาทีค่่าเฉลีย่ 3.29 ดา้นนนัทนาการทีค่่าเฉลีย่ 3.26 และ สวสัดกิารดา้น

เศรษฐกจิทีค่่าเฉลีย่ 3.20 ทัง้น้ีหากพจิารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า 

 1. ด้านสุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัปานกลางทีค่่าเฉลีย่ 3.38 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามพงึพอใจในการประกนัสขุภาพหมู่แบบผูป้ว่ยนอก การประกนัสุขภาพหมู่แบบผูป้่วยใน การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี และ การจดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาลหรอืยาสามญัรกัษาโรคและอุปกรณ์ทีจ่ําในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 3.71 3.64 

3.61 และ 3.42 ตามลาํดบั มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลางในการรกัษาทางทนัตกรรม ทีค่่าเฉลีย่ 3.38 และ มคีวามพงึ

พอใจระดบัน้อยในการรกัษาพยาบาลผ่านทางโรงพยาบาลเครอืขา่ยของประกนัสงัคม ทีค่่าเฉลีย่ 2.52 

 2. ด้านความปลอดภยั ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมากที่ค่าเฉลี่ย 3.60 โดยมี

ความพงึพอใจการประกนัอุบตัเิหตุและทุพพลภาพ การประกนัชวีติใหก้บัพนกังาน การซอ้มหนีไฟเป็นประจําทุกปี การ

ตรวจสอบอุปกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบตัิงาน และ การให้ความรู้หรอืรณรงค์

เกีย่วกบัความปลอดภยัในทีท่าํงานทีม่คี่าเฉลีย่ 3.71 3.68 3.64 3.52 และ 3.48 ตามลาํดบั 

 3. ด้านความมัน่คง ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 3.47 โดยมคีวาม

พงึพอใจกองทุนสํารองเลี้ยงชพี และ เงนิบําเหน็จบํานาญหรอืเงนิชดเชยเมื่อเกษียนอายุงานในระดบัมากที่ค่าเฉลี่ย 
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3.89 และ 3.47 และพงึพอใจระดบัปานกลางใน เงนิช่วยเหลอืเพิม่เตมินอกเหนือจากการประกนัชวีติและอุบตัเิหตุ เงนิ

ช่วยเหลอืกรณีประสบภยัพบิตั ิและ การกูเ้งนิฉุกเฉินโดยปลอดดอกเบีย้ หรอื ดอกเบี้ยตํ่า ทีค่่าเฉลีย่ 3.40 3.36 และ 

3.23 ตามลาํดบั 

 4. ด้านค่าตอบแทนวนัลา ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ 3.81โดยมี

ความพงึพอใจในวนัลาหยุดพกัผ่อนประจาํปี วนัลาเพื่อรกัษาตวั วนัลาหยุดทีน่อกเหนือจากทีก่ฎหมายกําหนดเช่น วนั

ลาบวช หรอื ลาสมรส และ วนัลากจิ ทีค่่าเฉลีย่ 3.90 3.86 3.78 และ 3.69 ตามลาํดบั  

 5. ด้านการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง ทีค่่าเฉลีย่ 3.29  โดยมี

ความพงึพอใจในระดบัมากในการจดัการฝึกอบรมภายในบรษิทัทีค่่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 พงึพอใจระดบัปานกลางในการ

จดัการฝึกอบรมภายนอกบรษิัท หลกัสูตรการเรยีนภาษาเพิม่เติม และ ทุนสําหรบัการศกึษาของพนักงาน และ/หรอื 

บุตร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 3.19 และ 3.09 ตามลาํดบั 

 6. ด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.20 

โดยมคีวามพงึพอใจในเงนิช่วยเหลอืค่างานศพ โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.40  เงนิช่วยเหลอืหรอืของขวญัสาํหรบัการคลอดบุตร 

และ เงนิช่วยเหลอืหรอืของขวญัสาํหรบังานสมรส โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนัที ่3.25 บรกิารอาหารกลางวนัหรอืเงนิช่วยเหลอื

ค่าอาหารกลางวนั และ เงนิโบนสัประจาํปี โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.10 และ 3.00 

 7. ด้านนันทนาการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัปานกลางทีค่่าเฉลีย่ 3.26 โดยมี

ความพงึพอใจระดบัมากใน การจดังานปีใหม่ หรอื งานเลีย้งประจําปี ทีค่่าเฉลีย่ 3.60 และพงึพอใจระดบัปานกลางใน 

การสนับสนุนกจิการเพื่อการคลายเครยีดระหว่างการทํางาน เช่น การเล่นดนตร ีการออกกําลงักาย การจดัให้มกีาร

ท่องเทีย่วประจําปี การจดัการแข่งขนักฬีาสปีระจําปี และ การสนับสนุนค่าสมาชกิฟิตเนส โดยมคี่าเฉลีย่ที่ 3.31 3.29 

3.10 และ 2.99 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ความผกูพนัต่อองคก์รแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอืดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเน่ือง และ ดา้นบรรทดัฐานทาง 

สงัคม ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมในระดบัสงูทีค่่าเฉลีย่ 3.94 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

 1. ด้านความรู้สึก ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมในระดบัสงูทีค่่าเฉลีย่ 3.73 ผูต้อบ

แบบสอบถามมกักล่าวชื่นชมถงึบรษิทักบับุคคลอื่นๆ อยู่เสมอและเตม็ใจทีจ่ะสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความสาํเรจ็ของ

บรษิทั ทีค่่าเฉลีย่ 3.81 และ 3.73 เชื่อมัน่ในทมีผูบ้รหิารในการดาํเงนิงานใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิทัและมกัจะโต้แยง้

หากมบีุคคลอื่นวจิารณ์หรอืกล่าวถงึบรษิทัในเชงิลบ ทีค่่าเฉลีย่เท่ากนัที ่3.71 ค่านิยมและเป้าหมายในการดําเนินงาน

ของบรษิทัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการปฎบิตังิานของผูต้อบแบบสอบถามทีค่่าเฉลีย่ 3.67 

 2. ด้านความต่อเน่ือง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมในระดบัสูงมากที่ค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.27 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาตนเองเพื่อใหก้ารปฎบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ยนิดทีี่

จะใช้ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของท่านในการปฎบิตังิานอย่างเตม็ที่ มคีวามประสงคท์ี่จะปฎบิตังิานที่ไดร้บั

มอบหมายให้สําเรจ็อย่างรวดเรว็ มคีวามตัง้ใจที่จะปฎิบตัิงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และ 

ผูต้อบแบบสอบถาม ปฎบิตังิานใหก้บับรษิทัดว้ยความเตม็ใจและทุ่มเท โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 4.30 4.29 4.25 และ 

4.21 

 3. ด้านบรรทดัฐานทางสงัคม ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมในระดบัสงู ทีค่่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.83 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามภาคภูมใิจในการเป็นพนกังานของบรษิทัและภูมใิจทีจ่ะบอกกบับุคคลอื่น ๆ ว่า

ไดป้ฎบิตังิานใหก้บับรษิทั มคีวามประสงคท์ีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รในระยะยาวโดยไม่คดิทีจ่ะลาออกจากบรษิทั มคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะทาํงานใหป้ระสบความสาํเรจ็มากกว่าทีจ่ะหางานใหม่ ไม่คดิทีจ่ะลาออกจากบรษิทัเพราะมคีวามผูกพนักบั

เพื่อนร่วมงานในบรษิทั และ ยอมรบัในรปูแบบการปฎบิตังิาน และ ค่านิยมองคก์ร โดยยดึถอืเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 4.00 3.95 3.66 และ 3.52 ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 2  การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบรษิัทเอกชนที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ

องคก์รแตกต่างกนั โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งัน้ี  

 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเน่ือง และ ดา้น

บรรทดัฐานทางสงัคมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั โดยพนักงานทีม่ี

อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึมากกว่าพนกังานทีม่อีายุ 31 – 40 ปี โดยแตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้                                                              

 สมมติฐานท่ี 1.3 อายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองแตกต่างกนั โดยพนักงานที่

มอีายุตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรด้านความต่อเน่ืองมากกว่าพนักงานอายุ 31 – 40 ปี โดย

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 และ พนักงานอายุ 31 – 40 ปี มคีวามผูกพนัต่อองค์กรด้านความ

ต่อเน่ืองน้อยกว่าพนกังานอายุ 41 ปี โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้                                                              

 สมมติฐานท่ี 1.4 อายุที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรด้านบรรทดัฐานทางสงัคมไม่แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้                                                              

 สมมติฐานท่ี 1.5 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึ ดา้นความต่อเน่ือง 

และ ดา้นบรรทดัานทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.6 สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สกึ ดา้นความ

ต่อเน่ือง และ ด้านบรรทดัฐานทางสงัคมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.7 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองค์กรด้านความรู้สกึแตกต่างกนั 

โดยพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึน้อยกว่า

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.8 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองแตกต่างกนั 

โดยพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองน้อย

กว่าพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ไป อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.9 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.10 อายุในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึแตกต่างกนั 

โดยพนกังานทีม่อีายุในการปฏบิตังิานตํ่ากว่า 1 ปี มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึน้อยกว่าพนักงานทีม่อีายุใน

การปฏบิตัิงาน 1 - 3 ปี และ 4 – 6 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน         

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.11 อายุในการปฎบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองแตกต่าง

กนั โดยพนกังานทีม่อีายุในการปฎบิตังิานตํ่ากว่า 1 ปี มคีวามผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองน้อยกว่าพนักงานทีม่ี

อายุในการปฎบิตังิาน 4 – 6 ปี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 1.12 อายุในการปฎบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

 สมมติฐานท่ี 2 ความพงึพอใจในสวสัดกิาร ประกอบดว้ยสวสัดกิารดา้นสุขภาพ ดา้นความปลอดภยั ดา้น

ความมัน่คง ด้านค่าตอบแทนวนัลาที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และ รด้าน

นนัทนาการ มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งัน้ี  

 สมมติฐานท่ี 2.1 ความพงึพอใจในสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สกึอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั .633 มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หากเรยีงตามลาํดบัพบว่าความพงึพอใจในสวสัดกิารดา้นสุขภาพ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความ

มัน่คง ดา้นค่าตอบแทนวนัลาทีไ่ดร้บัอนุญาตตามระเบยีบบรษิทั ดา้นการศกึษา ดา้นเศรษฐกจิ และ ดา้นนันทนาการ มี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรูส้กึของพนักงาน โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั

ปานกลางทีค่่า r. เท่ากบั .588 .553 .534 .531 .524 .457 และ .449 ตามลาํดบั 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ความพงึพอใจในสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง

ของพนักงานอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่า r. เท่ากบั .335 มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หากเรยีงตามลําดบัพบว่าความพงึพอใจในสวสัดกิารพบว่าสวสัดกิารดา้น

ค่าตอบแทนวนัลาที่ได้รบัอนุญาตตามระเบียบบริษัท ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภยั ด้านความมัน่คง และ ด้าน

การศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ืองของพนักงาน โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่าที่ค่า r. เท่ากบั .402 .357 .341 .280 และ .254 ตามลําดบั มคีวามพงึพอใจในสวสัดกิารด้าน

นันทนาการ และ ด้านเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรด้านความต่อเน่ืองของพนักงาน โดยมี

ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่ามากทีค่่า r. เท่ากบั .202 และ .118 ตามลาํดบั  

 สมมติฐานท่ี 2.3 ความพงึพอใจในสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทาง

สงัคมของพนกังานอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั .607 มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั

ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หากเรยีงตามลําดบัพบว่าความพงึพอใจในสวสัดกิารดา้นความ

ปลอดภยั ด้านการศกึษา ดา้นสุขภาพ ด้านนันทนาการ ด้านความมัน่คง ด้านค่าตอบแทนวนัลาที่ไดร้บัอนุญาตตาม

ระเบียบบริษัท และ ด้านเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สกึของพนักงาน โดยมี

ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลางที่ค่า r. เท่ากบั .5.592 .560 .498 .484 .483 .447 และ .420 

ตามลาํดบั   

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในสวัสดิการมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังานบรษิทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็มาอภปิรายดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบรษิทัเอกชนทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร

แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากองคก์รโดยมากจะใหค้วามสําคญักบัความเสมอภาคและความเท่า

เทยีมกนั ทําใหไ้ม่เกดิความเหลื่อมลํ้าในเรื่องเพศกบัการทํางาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั สุภคั รตันชวลติ[11] พบว่า 

พนกังานทีม่เีพศต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอบรษิทัไม่ต่างกนั  

 สมมติฐาน 1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุมากกว่า41 ปีขึ้นไป จะมคีวามผูกพนัต่อองค์กร

มากกว่าผูต้อบแบบสอบในช่วงอายุอื่นๆ เน่ืองจากบุคคลในแต่ละช่วงวยันัน้มปีระสบการณ์ในการดําเนินชวีติทีแ่ตกต่าง
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กนัและพนกังานทีม่ชี่วงอายุน้อยนัน้ อาจจะยงัตอ้งการประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทาํงาน ทําใหม้คีวามผูกพนัน้อยกว่า

พนักงานที่มอีายุมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณ ศริวิุฒ ิ(2547) กล่าวว่า บุคลากรที่มอีายุมากจะมคีวาม

ผกูพนัต่อองคก์ารมากกว่าบุคลากรทีม่อีายุน้อย 

 สมมติฐาน 1.3 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากความผูกพนัต่อองคก์รเป็นความรูส้กึส่วนบุคคล ดงันัน้

หากพนกังานมใีจผกูพนัต่อองคก์รไม่ว่าระดบัการศกึษาใดๆ กจ็ะทุ่มเทไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภคั รตัน

ชวลติ (2554:116) ที ่พบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่่างกนัมคีวามภกัดต่ีองบรษิทัไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐาน 1.4 สถานภาพการสมรสทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากสถานภาพการสมรสเป็นเพยีงสถานะทางสงัคม

เท่านัน้ ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อความทุ่มเทในการทํางานของพนักงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พมิณฑา ชนะภยั 

(2552) พบว่า พนกังานระดบัปฎบิตักิารทีส่ถานภาพสมรสต่างกนัมคีวามผกูพนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐาน 1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากเงนิเป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการดํารงชวีติของคน ทัง้น้ีหาก

รายได้ที่พนักงานได้รบัไม่สามารถครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานได้ กอ็าจเป็นเหตุผลหลกัทีท่ําให้พนักงาน

ตดัสนิใจที่จะย้ายไปทํางานกบัองค์กรอื่นที่ผลตอบแทนดกีว่า ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาเรื่อง การบรหิารทรพัยากร

มนุษยท์ีม่ผีลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนักงานสาขาธนาคารออมสนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานทีม่ี

รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมแตกต่างกนั  

 สมมติฐาน 1.6 อายุในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีวามผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อายุในการปฏบิตังิานไม่สามารถนํามาเป็นตวับ่งชีถ้งึความ

ผกูพนัต่อองคก์รได ้เน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์รไม่ไดห้มายถงึเพยีงระยะเวลาการทาํงานทีย่าวนาน แต่ความผกูพนั

ต่อองคก์รยงัครอบคลุมถงึ การยอมรบัในค่านิยมองคก์ร และ การทุ่มเทในการทาํงานอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของ ลลลิธร มะระกานนท ์ บรษิัทเอกชน โดยการศกึษาพบว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาในการปฎิบตัิงานแตกต่างกนั           

มคีวามผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ความพงึพอใจในสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 สมมติฐาน 2.1 สวสัดกิารดา้นสุขภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รในทุกดา้นทีร่ะดบันัยสาํคญั

ทางสถติ ิ.01 สวสัดกิารดา้นสขุภาพเป็นหน่ึงในสวสัดกิารทีพ่นกังานใหค้วามสาํคญัในอบัดบัต้นๆ เน่ืองจากสวสัดกิารน้ี

ทําให้พนักงานรู้สกึได้รบัความคุ้มครองเมื่อเกดิการเจ็บป่วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ รําเพยพล 

(2548) ทีพ่บว่า ปจัจยัทีท่ําใหบุ้คลากรมคีวามผูกพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้ 5 อนัดบัแรกคอื รายได ้การมคีุณค่าในตนเอง 

สวสัดกิารดา้นสขุภาพ ความกา้วหน้าในอาชพี และ บรรยากาศการ  

 สมมติฐาน 2.2 สวสัดกิารด้านความปลอดภยัมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รในทุกดา้นทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 เน่ืองดว้ยสวสัดกิารดา้นความปลอดภยัทาํใหพ้นกังานมัน่ใจว่า หากพนักงานไดร้บัอนัตรายหรอื

ตอ้งสญูเสยีชวีติ พนกังานจะไดร้บัความคุม้ครองจากประกนัชวีติ ประกนัอุบตัเิหตุและทุพพลภาพทีท่างองคก์รไดจ้ดัทํา

ให ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Maslow ทีก่ล่าวไวว้่า หากความต้องการดา้นพืน้ฐานของมนุษยไ์ดร้บัการตอบสนอง

แลว้นัน้ มนุษยก์จ็ะมคีวามตอ้งการขึน้ทีส่งูขึน้ไปอกี คอื ความตอ้งการดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั ซึง่หากความ

ตอ้งการเหล่าน้ีไดร้บัการตอบสนอง กจ็ะก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ร  

 สมมติฐาน 2.3 สวสัดิการด้านความมัน่คงมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพันต่อองค์กรในทุกด้านที่ระดับ

นัยสําคญัทางสถิติ .01 โดยพนักงานให้ความสําคญักบัผลประโยชน์หลงัจากการเกษียณ และ เงนิกู้เป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากสวสัดกิารเหล่าน้ีเป็นปจัจยัเพื่อการดาํรงชวีติของพนกังาน และ สิง่เหล่าน้ีจะช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานปฎบิตังิาน

ไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สุภคั รตันชวลติ (2554: 121) พบว่า พนักงานมคีวามต้องการสวสัดกิาร
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ดา้นเงนิกูเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ทัง้น้ีสวสัดกิารทีอ่งคก์รมอบใหพ้นกังานนัน้ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการต่อพนกังาน สง่ผล

ใหพ้นกังานเกดิความไม่พงึพอใจ  

 สมมติฐาน 2.4 สวสัดกิารดา้นค่าตอบแทนวนัลาทีไ่ดร้บัอนุญาตตามระเบยีบบรษิทัมคีวามสมัพนัธก์บัความ

ผูกพนัต่อองคก์รในทุกด้านทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.01 ปจัจุบนัพนักงานจํานวนมากใหค้วามสนใจและความสาํคญั

กบัความสมัพนัธร์ะหว่างชวีติการทํางานและชวีติส่วนตวั (work life balance) โดยพนักงานจํานวนมากคดิว่าวนัลาที่

องค์กรนัน้ไม่สมัพนัธ์กบัวนัหยุดจรงิที่พนักงานได้ใช้ ในขณะทีพ่นักงานบางกลุ่มกบัคดิว่าวนัลาที่องค์กรจดัให้นัน้ไม่

เพยีงพอต่อความต้องการของตัวพนักงาน จนก่อให้เกดิความไม่พงึพอใจ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ นงนภา 

จนัทรแ์ป้น (2557) พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ สาํนักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุจากผลประโยชน์จากสวสัดกิารเช่น ค่ารกัษาพยาบาล สวสัดกิารในการกูย้มื หรอืวนัลาพกัรอ้น เป็นตน้ 

 สมมติฐาน 2.5 สวัสดิการด้านการศึกษามีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในทุกด้านที่ระดับ

นัยสาํคญัทางสถติิ .01 เน่ืองดว้ยบุคคลมกัทําการใด ๆ โดยมองถึงการเตบิโต หรอื ความกา้วหน้าในอาชพีเป็นเรื่อง

สาํคญั ดงันัน้องค์กรควรมอบโอกาสในการพฒันาศกัยภาพใหก้บัพนักงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พรรษสริ ิ

อาสาเสนีย ์(2546) พบว่า พนกังานยอมรบัว่าการพฒันาประสทิธภิาพในการทํางานของตนเอง จะส่งต่อความกา้วหน้า

ในหน้าทีก่ารงาน รวมทัง้ยอมรบัว่าหลงัจากไดร้บัการพฒันา และ ฝึกอบรมแลว้นัน้ พนักงานรูส้กึว่าสามารถปฎบิตังิาน

ไดด้ขีึน้กว่าเดมิ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

 สมมติฐาน 2.6 สวสัดกิารด้านความเศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รในทุกดา้นที่ระดบั

นัยสําคญัทางสถิต ิ.01 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนักําลงัเผชญิกบัวกิฤต ทําใหร้ายไดท้ี่พนักงานได้รบัแต่ละ

เดอืนนัน้อาจจะไม่เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายในชวีติประจําวนั ดงันัน้การที่องค์การจดัใหม้กีารบรหิารอาหารกลางวนั และ 

เงนิช่วยเหลอืต่าง ๆ จงึเป็นอกีวธิทีีช่่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สุภคั รตันชวลติ 

(2554: 121) พบว่า พนักงานมคีวามต้องการในสวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้นค่าครองชพีทีม่มีูลเพิม่

มากขึน้ ทาํใหค้วามตอ้งการในสวสัดกิารดา้นเงนิช่วยเหลอืของพนกังานสงูเพิม่ขึน้ตาม 

 สมมติฐาน 2.7 สวัสดิการด้านนันทนาการความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในทุกด้านที่ระดับ

นัยสาํคญัทางสถิต ิ.01 โดยพนักงานมคีวามพงึพอใจในการจดังานปีใหม่หรอืงานเลีย้งประจําปี และ การจดัให้มกีาร

ท่องเทีย่วประจาํปีในระดบัมาก เน่ืองจากเป็นโอกาสอนัดทีีพ่นักงานจะไดผ้่อนคลายและไดท้ํากจิกรรมร่วมกนัพนักงาน

ในแผนกอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มชัฌมิา พมิพศ์ริ ิ(2555) พบว่า การจดัใหพ้นักงานมกีารทํากจิกรรมต่างๆ 

ร่วมกนั เพื่อใหพ้นกังานไดม้ปีฎสิมัพนัธร่์วมกนั และ ผ่อนคลายความตงึเครยีดจากการฎบิตังิานระหว่างวนั รวมถงึการ

จดังานรื่นเรงิประจาํปี ลว้นแลว้แต่เป็นกจิกรรมทีช่่วยสง่เสรมิใหพ้นกังานเกดิความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานกับลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ เพื่อศกึษาความต้องการในสวสัดกิารทีแ่ตกต่างกนัของพนักงานที่มลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนั เพื่อนํามาปรบัสวสัดกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังานใหม้ากทีส่ดุ  

 2. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจของพนักงานต่อการมสี่วนรวมในการจดัสรรสวสัดกิารที่ตรงตามความ

ต้องการของตนเอง (Flexible benefit) เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูบ้รหิารหากต้องการทีจ่ะทําการเปลีย่บแปลงรูปแบบของ

การจดัสวสัดกิาร 

 3. ควรทําการศกึษาปจัจยัอื่นๆ เช่น คุณภาพชวีติในการทํางาน รูปแบบองคก์ร และ ปจัจยัจูงใจหรอืปจัจยั 

คํ้าจุนต่างๆ ทีม่ผีลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
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กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ี สําเรจ็ได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา อาจารยท์ี่ปรกึษา         

ทีไ่ด้ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่

เริ่มต้น จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และอาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ทีไ่ดก้รุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม และช่วยแก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างใน

งานวจิยัครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แง่คดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณครอบครวั รวมทัง้เพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิตการจดัการรุ่น 15         

ทีค่อยใหก้ารสนบัสนุน แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยใหก้าํลงัใจ จนนํามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ Mr. Chris Mayes ผูอ้าํนวยการแผนกผลประโยชน์พนกังาน บรษิทั ทาวเวอรส์ วทัสนั 

(ประเทศไทย) จํากดั และ เพื่อนร่วมงานทุกท่าน สําหรบัขอ้มูล คําแนะนํา และ ความช่วยเหลอืในการทํางานวิจยั 

รวมถงึความเขา้ใจและคอยใหก้าํลงัใจในช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัศกึษาและทาํงานไปพรอ้มกนั 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีาก

สารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน

สาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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