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ความพงึพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวสิาหกจิ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) 

SATISFACTION WITH THE WELFARE AND SALARY OF 

MARKET ORGANIZATION OFFICER AT THE STATE  

ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF INTERIOR 

เสริมศกัด์ิ สรวญรัมย ์1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย” ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

ในเร่ืองของสวสัดิการ และค่าตอบแทนโดยกลุ่มประชากรตวัอย่างเป็นพนักงาน

องค์การตลาด ซ่ึงมีจาํนวน 90 คน และเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการทาํวิจยัเพื่อท่ีจะได้

ข้อมูลท่ีแม่นยาํถูกต้อง และได้ใช้สถิติข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อท่ีจะ

ประมวลผลในการศึกษาคร้ังน้ีในรูปของเปอร์เซ็น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัด้านสวสัดิการกบัความพึงพอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของ

พนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 2) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของ

พนักงานรับวิสาหกิจ 3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัความพึง

พอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย และจากการสาํรวจพบวา่ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโทโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลท่ีศึกษาไดม้าปรับปรุงเก่ียวกบัสวสัดิการ และค่าตอบแทน

ขององคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2. เพื่อใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย มีความ

ตระหนกัถึงสวสัดิการท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั 

 3. เพื่อจะไดน้าํขอ้มูลท่ีศึกษาไดไ้ปใชเ้ปรียบเทียบกบัสวสัดิการของรัฐวิสาหกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงพร้อมทั้งแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัใหเ้ป็นขวญัและกาํลงัใจแก่พนกังาน 

 4. เพื่อให้ผู ้บริหารทราบถึงปัญหา และอุปสรรคภายในองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

 5. เพื่อใหผู้บ้ริหารทราบถึงประโยชน์ของสวสัดิการต่างๆท่ีพนกังานองคก์าร

ตลาด กระทรวงมหาดไทยเรียกร้อง 

คําสําคัญ  ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, ค่าตอบแทน, องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

Abstract 

                  The purpose of this research is to investigate the employee’s satisfactions 

on the welfare services and compensation of Market Organization,the state 

enterprise under the Ministry of  Interior. As the sample size, there are 

approximately 90 people of Market Organization’s employees,participating in the 

reseach through the questionnaire. Furthermore, in order to receive the accurate 

information the researcher has used the statistic data, collected from the 

questionnaire to generate the result in this study, such as percentage, mean, and 

standard diviation.  The objective is following: 1) To study the relationship between 

welfare and satisfaction of Market Organization’s employees. 2)  To study the 

difference between personal factors with satisfaction in compensation of Market 

Organization’s employees 3) To study the relationship about the others with welfare 

and compensation.The research was analyzed to two patterns were,used descriptive 

statistic for percentage and everage, used refer statistic. The result found out that. 
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1) The result can apply for development about welfare and compensation.  

2) To  found the awareness to the employees about welfare and compensation.  

3) To use the result from the research to compare about welfare from the 

      other state enterprise for subsequent improvement.  

4) To inform the internal problem to the administrator for welfare improvement  

5) To inform the employees’s requirements to administrator for welfare 

      improvements 

Keyword : satisfaction, welfare, compensation, Market Organization 

1.บทนํา 

รัฐวสิาหกิจ เป็นองคก์ารท่ีรัฐบาล0เป็นเจา้ของหรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ อาจมี

โครงสร้างเช่นเดียวกบัหน่วยธุรกิจเอกชนหรือมีโครงสร้างอย่างหน่วยงานของราชการ 

แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาผลกาํไรคาํวา่รัฐวิสาหกิจมีความหมายแตกต่างกนัออกไป

ในแต่ละประเทศ ข้ึนอยู่กบัสภาวะเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศนั้น ปกติแลว้จะหมายถึง

องค์การของรัฐท่ีจดัตั้ งข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้ดียิ่งข้ึน เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของรัฐในด้านสินค้าและบริการต่าง ๆ ซ่ึงหน่วย

ราชการและเอกชนไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบญัญติั

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ไดใ้ห้คาํจาํกดัความรัฐวิสาหกิจไวว้า่ เป็นองค์การ0ของ

รัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ หรือเป็นบริษทั0หรือห้างหุ้นส่วน0นิติ

บุคคลท่ีส่วนราชการมีทุน (ผูถื้อหุน้) รวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อยละห้าสิบ นัน่หมายความ

วา่หน่วยงานใดก็ตามไม่วา่จะเป็นของรัฐหรือเอกชน หากรัฐถือหุ้นมากกวา่ร้อยละห้า

สิบแล้วจะถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้รัฐวิสาหกิจมีจาํนวนข้ึนลงไม่

แน่นอนในปีท่ีรัฐเกิดถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบ 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีเล็กท่ีสุดในจาํนวน

รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มประเภทพาณิชย ์และบริการ ซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจขนาดเล็กแห่งน้ีมีวตัถุประสงค์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
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ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การจดัสร้างตลาดสาธารณะใหเ้พียงพอแก่ความตอ้งการของประชาชน 

ปรับปรุงตลาดสาธารณะท่ีมีอยู่แลว้ให้ถูกสุขลกัษณะและทนัสมยั รวมถึงการจดัส่ง

โภคภณัฑ์ไปสู่ตลาด และเรือนจาํ โรงเรียน โรงพยาบาลบางแห่งทัว่ประเทศ การท่ี

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กน้ีเลยทาํให้การบริหาร

จัดการเปรียบเสมือนรัฐวิสาหกิจน้องเล็กของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมี การไฟฟ้า 

นครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และ

องคก์ารตลาด โดยหากจะเทียบภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจท่ีกล่าวมาดงักล่าวน้ี 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปโภคจะมีผลประกอบการรวมถึงมี

เงินเดือนและค่าครองชีพท่ีสูงกว่าองค์การตลาด รวมถึงสวสัดิการต่างๆจะมากน้อย 

อยู่ท่ีขนาดขององค์การและกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขององค์กรนั้น ๆ ตลอด 

จนมีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายงาน การพฒันาการบริหารงานองคก์ร การบริหารงาน

บุคคล การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลสูงสุด (รายงาน

ประจาํปีองคก์ารตลาด, 2554, หนา้ 9) 

การดําเนินงานดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยพนักงาน ดังนั้ น การเอาใจใส่ 

ในสวสัดิการของพนักงานจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการ ซ่ึง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานเป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และชีวติความเป็นอยูข่องพนกังาน ดงันั้นการท่ีองคก์รท่ีพนกังานสังกดั

อยูต่อ้งมีสวสัดิการท่ีดีเพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน เพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว

ให้พนักงานผูท่ี้มีความสามารถพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนองค์กรให้มีความจงรักภกัดีแก่

องคก์ร พร้อมท่ีจะรักษาองคก์รให้เดินหนา้ต่อไปได ้รวมถึงการให้พนกังานเกิดความ

พึงพอใจในการทาํงานนบัเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงคนโดยทัว่ไปมกัจะ

นึกถึงเงินเดือน ค่าจา้ง และตาํแหน่งการงาน ความสะดวกในการทาํงานเป็นสําคญั 

โดยปัจจยัหน่ึงอาจจะมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกทาํงานในองคก์รนั้นอยา่งเต็ม

ความภาคภูมิใจ  

จากการศึกษาดังกล่าว ผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความพึงพอใจใน

สวสัดิการของพนกังานรัฐวสิาหกิจขนาดเล็กอยา่ง องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

ในดา้นของสวสัดิการ และค่าตอบแทน ท่ีตอบสนองแก่พนกังานในจาํนวนพนกังานท่ี
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มีจาํนวนไม่มากหากจะเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน โดยการศึกษาน้ีผูว้ิจ ัยได ้

ทาํการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย

(อต.) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริมการจดัการสวสัดิการต่าง ๆ ให้แก่

พนกังานมีความพึงพอใจมากข้ึน และยงัส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานองคก์าร

ตลาด กระทรวงมหาดไทยมีการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

                1.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัความพึงพอใจใน 

สวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจใน

สวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับความพึงพอใจใน

สวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

3.สมมติฐานการวจัิย 

                1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อายุงาน 

ตาํแหน่งงาน รายไดท่ี้ไดรั้บ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยท่ีแตกต่างกนั 

               2. ปัจจัยท่ีประกอบไปด้วย ด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน ด้าน

การศึกษาบุตร ด้านสังคมและนันทนาการ ด้านการรักษาพยาบาลบุพการีและ

ครอบครัว ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 

                3. ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบดว้ย ดา้นนโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความตอ้งการ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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 4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อจะได้นําข้อมูลท่ีศึกษาได้มาปรับปรุงเก่ียวกับสวัสดิการ และ

ค่าตอบแทนขององคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2.เพื่อให้พนักงานท่ีปฏิบติังานในองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มี

ความตระหนกัถึงสวสัดิการท่ีไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั 

 3. เพื่อจะได้นําข้อมูลท่ี ศึกษาได้ไปใช้เปรียบเทียบกับสวัสดิการของ

รัฐวสิาหกิจอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงพร้อมทั้งแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัให้เป็นขวญัและกาํลงัใจ

แก่พนกังาน 

 4.เพื่อให้ผู ้บริหารทราบถึงปัญหา และอุปสรรคภายในองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย 

 5.เพื่อให้ผู ้บริหารทราบถึงประโยชน์ของสวสัดิการต่างๆท่ีพนักงาน

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยเรียกร้อง 

5.ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

               จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ตวัแปรตามกรอบแนวความคิด ประกอบดว้ยตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระประกอบด้วย 

               1.ปัจจยัส่วยบุคคล ดงัน้ี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตาํแหน่งงานระดบัปัจจุบนั 

 2.ปัจจยัสวสัดิการ ดงัน้ี ดา้นการรักษาพยาบาลของพนกังาน ดา้นการศึกษา

บุตร ดา้นสังคมและนนัทนาการ ดา้นการรักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ดา้น

เงินเดือนและค่าตอบแทน 

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

               ความพึงพอใจในสวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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6.กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

               ตัวแปรอสิระ                                                                        ตัวแปรตาม 

      (Independent Variables)                                                     (Dependent Variables) 

 

 

 

                                                                

 

     ANOVA 

 

                                                                     

 
                                                                    MRA 

 

 
 

     MRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านสวัสดิการ 
1.ด้านการรักษาพยาบาล 
2.ด้านการศกึษาบตุร 
3.ด้านสงัคมและนนัทนาการ 
4.ด้านการรักษาพยาบาล 

    บพุการี 
5.ด้านการรักษาพยาบาล 

    ครอบครัว 

 

 

ปัจจัยสวนบุคคล 
1.เพศ 

2.อาย ุ
3.การศกึษา 
4.สถานภาพ 
5.อายงุาน 
6.ตําแหนง่งาน 

 

ปัจจัยอื่นๆ 

1.ด้านนโยบายของรัฐ 
2.ด้านเศรษฐกิจ 
3.ด้านความต้องการ 

 

ความพึงพอใจในสวัสดกิาร

และค่าตอบแทนของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจองค์การตลาด 

กระทรวงมหาดไทย (อต.) 
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6.แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

            สังคม  เฮาเซ่อร์และดลัแคน(Hauser; & Duncan.1972, หนา้ 2 )   

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ขนาดของประชากรรวมถึงวา่การกระจายตวัของประชากร

(Distribution) และองค์ประกอบของประชากร ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง และ

องค์ประกอบของประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยั และการ

เปล่ียนแปลงของสังคม   

 ปรมะ สตะเวทิน  ( 2545, หนา้ 112) ประชากรศาสตร์ คือ คนท่ีมีลกัษณะ

ประชาศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวทิยา ต่างกนั โดยวิเคราะห์ปัจจยั ดงัน้ี 1.เพศ 

2.อาย ุ3.การศึกษา 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

            ราชบณัฑิตยสถาน (2546 หน้า 775) ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในลกัษณะของการ

ประเมินค่าวา่เป็นไปในทิศทางบวก ทิศทางลบหรือไม่  

 อฎัธพร มาขาํ( 2543 หน้า 29) ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติ หรือระดบั

ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดย

พื้นฐานของการรับรู้ ค่านินมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบัของความ

พึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้น  

แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ 

        วชัรี ธุวธรรม (2526 หน้า 42) การรับรู้ หมายถึง การรับรู้ คือ การตี 

ความหมายของการรับสัมผสัออกเป็นส่ิงใดๆ ส่ิงหน่ึงท่ีมีความหมายซ่ึงการตีความนั้น

ตอ้งอาศยัประสบการณ์ หรือเรียนรู้  

กระบวนการของการรับรู้ 

             กนัยา สุวรรณแสง ( 2540 หนา้ 129) กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็น

กระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหว่างเร่ืองความเข้าใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) 

ความจาํ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision marking)  



216 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

 1. มีส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีจะทาํให้เกิดการรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ 

ส่ิงแวดลอ้มรอบกายท่ีเป็น คน สัตว ์และส่ิงของ 

 2. ประสาทสัมผสั (Sense Organs) ท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกสัมผสั เช่น ตาดู หูฟัง 

จมูก ไดก้ล่ิน ล้ินรู้รส และผวิหนงัรู้ร้อนหนาว 

 3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเราสัมผสั  

 4. การแปลความของส่ิงเร้าสัมผสั ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมา แลว้ยอ่มจะอยูใ่นความ

ทรงจาํของสมองเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า สมองก็จะทาํหน้าท่ีทบทวนกบัความรู้ท่ีมีอยู่

เดิมวา่ส่ิงนั้นคือ อะไรเม่ือมนุษยเ์ราจะถูกเร้าโดยส่ิงแวดลอ้ม 

7.วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

สํารวจระดบัความพึงพอใจและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ 

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือ พนกังาน

รัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย จาํนวน 90 คน จากการคาํนวณได้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 90 ตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือก

ตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เป็นแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

สาํหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) วิเคราะห์

ข้อมูลลักษณะทั่วไป, ปัจจัยด้านสวสัดิการ, ปัจจัยอ่ืนๆ และความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติเชิงอา้งอิง (inferential statistic) 

คือ t-Test, F-Test, One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั และทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นสวสัดิการ

และปัจจยัอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานรัฐวสิาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย 
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8.ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 90 คน จาํแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

เพศ ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และเป็นเพศ

หญิงจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 

 อายุ ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 29-39 ปี จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.3 รองลงมาคือ อายุ 40-50 ปี จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และน้อยท่ีสุดคือ 

อาย ุ51 ปีข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 

 สถานภาพสมรส ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโสด จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.4 รองลงมาคือสมรส จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 และน้อยท่ีสุดคือ หมา้ย/

หยา่/แยกกนัอยู ่จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 

 การศึกษา ตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ ตํ่ากวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.8 และนอ้ยท่ีสุดคือสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 9 คน คิดเป็น 10.0  

 รายได้ เฉล่ียต่อเดือน ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 

10,001-15,000 บาท จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ 15,001-20,000 

บาท จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และนอ้ยท่ีสุดคือ รายไดเ้ฉล่ีย 40,001-45,000 

บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ระยะ เวลาในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 

รองลงมาคือ 10-20 ปี จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะเวลา

ในการปฏิบติังานระหวา่ง 32-42 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1ตาํแหน่ง ตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือ

ตาํแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้แผนก จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และ นอ้ยท่ีสุด

คือ สูงกวา่ระดบัหวัหนา้แผนก จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านสวสัดิการ  

 ปัจจยัด้านสวสัดิการท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ด้านท่ีมี

ค่าสูงสุดคือดา้นสังคมและนนัทนาการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.09 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.41 ดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุดคือดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.15 ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.66 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านอืน่ๆ 

 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานรับวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าสูงสุด

คือ ดา้นความตอ้งการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.54 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.82 ดา้น

ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือดา้นเศรษฐกิจ 5.29 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.53 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของ

พนักงานรัฐวสิาหกจิองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

 ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย จาํแนกเป็นรายขอ้โดยหวัขอ้ท่ีมีค่าสูงสุดคือ ท่านมี

ความพึงพอใจในสวสัดิการด้านอ่ืนๆขององค์การตลาด มากน้อยเพียงใด (เงินกู้

สวสัดิการ เงินกูธ้นาคาร เงินค่าเบ้ียเล้ียง เงินค่าชดเชยอ่ืนๆ) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.87 ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.423 หวัขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือท่านมีความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนโดยภาพรวมขององคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยมากนอ้ยเพียงใด 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.24 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.381 ความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทยของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยรวมทั้งหมดค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.51 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.42 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน ค่านัยสําคญั 
เป็นไปตาม 

สมมุตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ดา้นการรักษาพยาบาลของพนกังาน 0.007             

ดา้นการศึกษาบุตร 0.014             

ดา้นสงัคมและนนัทนาการ 0.007             

ดา้นการรักษาพยาบาลบุพการีและ

ครอบครัว 

0.000             

ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 0.000             

ดา้นนโยบายของรัฐ 0.000             

ดา้นเศรษฐกิจ 0.000             

ดา้นความตอ้งการ 0.000             

 

9.สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 52.2 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.8 มีอายุอยู่ระหว่าง 29-39 ปี ร้อยละ 

53.3 เป็นโสด ร้อยละ 54.4 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.2 มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 45.6  มีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ตํ่ากวา่ 10 ปี ร้อยละ 60  และมีตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 56.7 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านสวสัดิการ และปัจจัยอืน่ 

ปัจจยัการด้านสวสัดิการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนดา้นการรักษาพยาบาลของพนักงาน ดา้นการศึกษาบุตร ดน้สังคม

และนันทนาการ ด้านการรักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทน ดา้นนโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที1่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ 

อายุงาน ตาํแหน่งงาน รายไดท่ี้ไดรั้บ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยท่ี

แตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่2 ปัจจัยด้านสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 

พบว่า ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นการศึกษาบุตร ดา้นสังคมและนนัทนาการ ดา้นค่า

รักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์

กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 สมมติฐานที่3 ปัจจยัอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานรัฐวิสาหกิจองคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย พบว่า ดา้น

นโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

10. ข้อเสนอแนะสําหรับวจัิยคร้ังต่อไป 

  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยในการทาํงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เพื่อท่ีจาํนําผลการศึกษาท่ีได้มา

เปรียบเทียบกบัการปฏิบติังาน และอาจจะสามารถใหก้ารศึกษาน้ีในการพฒันาในเร่ือง

ของสวสัดิการ และค่าตอบแทนของพนกังานให้ดีข้ึนกว่าเดิมท่ีเป็นอยู่ เพื่อเป็นขวญั 

และกาํลงัใจของพนกังานโดยการเปรียบเทียบจากรัฐวิสาหกิจอ่ืนในเร่ืองของสวสัดิการ 

และค่าตอบแทนต่อไป   

 

 

 

 



221 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

11.บรรณานุกรม 

กระทรวงการคลงั. บัญชีเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 58 ขัน้. กรุงเทพมหานคร:  

 กระทรวงการคลงั, 2556. 

กฤษณา ศกัด์ิศรี. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: นิยมวทิยา, 2530. 

กนัยา สุวรรณแสง. จิตวิทยาท่ัวไป. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน์, 2540. 

เกษม ตนัติผลาชีวะ และกุลยา ตนัติผลาชีวะ. การรักษาสุขภาพในวยัสูงอาย.ุ  

             กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ,์ 2528. 

เกอร์สัน ริชาร์ด. คู่มือปฏิบัติวิธีวดัความพึงพอใจของลูกค้า (พิพฒัน์ กอ้งกิจกุล, ผูแ้ปล). 

กรุงเทพมหานคร: บีไบร์ทบุ๊คส์, 2546. 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ตลาดหุ้นในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:  

             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2540. 

ธนศกัด์ิ อศัวจุฬามณี. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์: 

 คณะครุศาสตร์, 2556. 

นิพนธ์ เทพวลัย.์ ประชากรศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช,  

2523. 

เนาวรัตน์ แยม้แสงสังข.์ แนวคิดและกลยทุธ์ในการปรับระบบองค์กร.  

             กรุงเทพมหานคร: พมิพล์กัษณ์, 2545.  

เบญจวรรณ ประจวบลาภ. แนวทางการจัดสวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2546. 

ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพการพิมพ,์ 2546. 

แผนกบริหารงานบุคคล. ข้อบังคับองค์การตลาด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือบุตรพนักงาน 

 และลูกจ้างประจาํ. กรุงเทพมหานคร: องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย,  

 2546. 

พะยอม วงศส์ารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สุภา, 2545. 

พิชญสิ์นี โคว้ตระกลู และสุธีรา เผา่โภคสถิต. จิตวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร:  

เทพรัตน์พบัลิชช่ิงกรุ๊ป, 2538. 

 



222 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร:  

 นานมีบุค๊พบัลิเคชัน่, 2546. 

รายงานประจาํปี. บัญชีเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 58 ขั้น. กรุงเทพมหานคร:  

 องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย, 2554. 

ลกัขณา สริวฒัน์. จิตวิทยาในชีวิตประจาํวนั. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:  

              โอเดียนสโตร์, 2549. 

วชัรี ธุวธรรม. ระบบพัฒนาประสิทธิภาพการทาํงาน. กรุงเทพมหานคร:  

 กรมการฝึกหดัครูกระทรวงศึกษาธิการ, 2526. 

วมิลสิทธิ หริยางกลู. พฤติกรรมมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม. พิมพค์ร้ังท่ี 6.  

 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 

สุปัญญา ศกัด์ิศรี. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: นิยมวทิยา, 2530. 

สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์. สวสัดิการในองค์กร:แนวคิดและวิธีการบริหาร.  

กรุงเทพมหานคร: เมด็ทรายพร้ินต้ิง, 2540. 

องคก์ารตลาด. ข้อมลูสาํคัญ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การตลาด 2496.   

             กรุงเทพมหานคร: องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย, 2496. 

อฎัธพร มาขาํ. ความพึงพอใจในงานของตาํรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ใน 

             สังกัดกองบังคับการตาํรวจภูธร จังหวดัปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร:  

             มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543. 

อุทยั หิรัญโต. การปกครองท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2541. 

เฮา้เซอร์ และ ดนัแคน (Hauser; & Duncan). Socioeconomic Backgroond and Differential 

Return.s  to Ecucation . New York and London: Academic Press, 1973. 

กรมราชทณัฑ์. เรือนจาํ ทัณฑสถาน และสถานท่ีกังขงั. http://www.correct.go.th. 

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.). ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ.  

             http://www.sepo.go.th. 

องคก์ารตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.). ประวัติหน่วยงาน. 

http://www.market-organization.or.th. 

 

http://www.sepo.go.th/

