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ความพงึพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเอกชน 

Employee in private company’s Satisfaction to the  

welfare and the compensation  

ลภสันนัท ์จิระดุลยพฒัน์ 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษทัเอกชน (2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านสวสัดิการท่ีมีผลต่อความ    

พึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานประจาํของบริษทัเอกชน  

จาํนวนทั้งส้ิน 323 คนโดยกาํหนดใหมี้การตอบคาํถามเบ้ืองตน้การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บนกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สําหรับผูจ้ดัการยุค

ใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณาอธิบาย

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้

ค่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า t-Test, F-test และ

ค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิต 0.5  

ผลการวจิยัพบวา่พนกังานของบริษทัเอกชน จากการศึกษาจะพบวา่พนกังาน

ประจาํของบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25 - 30 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน   

1 - 3 ปี มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท 
 

1 นกัศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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 ผลการสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ และการศึกษา

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั แต่ 

อาย ุสถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจในสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั 

สวสัดิการท่ีมีผล ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ (1) สวสัดิการโบนัส (2) สวสัดิการห้องพกั

หอ้งอาหารสาํหรับพนกังาน (3) สวสัดิการให้บริการการแพทยข์องบริษทั (4) สวสัดิการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน (5) สวสัดิการโรงพยาบาลคู่สัญญา (6) 

สวสัดิการโครงการเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์ (7) สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังาน

ประสบภยั (8) สวสัดิการฝึกอบรมภายใน (9) สวสัดิการจดังานปีใหม่ (10) สวสัดิการ

สนามกีฬาสาํหรับพนกังาน และ (11) สวสัดิการหอ้งออกกาํลงักายสาํหรับพนกังาน 

สวสัดิการท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน ไดแ้ก่ (1) 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (2) สวสัดิการเงินช่วยเหลือคู่สมรสและบุตร 

(3) สวสัดิการเคร่ืองแบบพนกังาน (4) สวสัดิการบตัรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีสําหรับ

พนกังาน (5) สวสัดิการตรวจสุขภาพประจาํปี (6) สวสัดิการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

และ (7) สวสัดิการโครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, ค่าตอบแทน 

ABSTRACT 

 This study aimed (1) to examine the affecting of demographic 

factors, Satisfaction to the welfare and the compensation (2) to study the welfare 

factors affect to Satisfaction to the welfare and the compensation 

  The sample used in this study are Employee in private company’s of 323 

people, which used a questionnaire as a research tool to collect data on the sample is 

representative. And statistical procedures. Data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, t-Test F-Test (One-way ANOVA). 
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 The results showed that the respondents were mostly female, aged 25-30 

years, single, graduate of bachelor degree, the job experience 1-3 years and income 

15,001 - 20,000 baht. 

The results showed that the hypothesis. Demographic characteristics of the 

level of sex and education, a different effect on the satisfaction to the welfare and 

the compensation. But Demographic characteristics of the level of age, status, the 

job experience and income is no different. 

Satisfaction effect on the welfare and the compensation with statistical 

significance at 0.05 are (1) Bonus (2) Benefits for the employee dining room (3) 

Benefits for medical services of the company (4) employee welfare funds for 

medical expenses (5) Welfare party hospital (6) The welfare about the loan and the 

compensation (7) Welfare funds assist victims (8) Welfare Training within (9) New 

year Party (10) employee benefits area and (11) Welfare gym for employees 

Satisfaction no effect on the welfare and the compensation with statistical 

significance at 0.05 are (1) The welfare about the monetary for the education of the 

officers’children (2) Welfare funds assist with create session and son (3) Welfare 

uniform (4) benefits for employees free train tickets (5) welfare annual health check 

(6) welfare Fund and (7) Cooperatives welfare projects 

Keywords: Satisfaction, Welfare,  Compensation 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัการคมนาคมในประเทศมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบราง 

ระบบถนน ท่าอากาศยาน รวมไปถึงการขนส่งทางนํ้ าและการขนส่งทางท่อ ท่ีมี

ความสําคัญต่อชีวิตประจาํวนัไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิต การติดต่อค้าขายกับ

ต่างประเทศ ท่ีเกิดข้ึนในทุกวนัน้ี  ซ่ึงคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครจะมีชีวิตความ

เป็นอยูท่ี่เร่งรีบ ระบบขนส่งระบบราง และระบบถนนจึงมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย แต่

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ราคานํ้ ามนัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้ค่าใชจ่้าย
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ดา้นพลงังานในการใช้ยานยนต์เพิ่มมากข้ึน พฤติกรรมของคนในการใชย้านพาหนะใน

การสัญจรบนทอ้งถนนจึงเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย รถไฟฟ้า  จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี

คนหนัมาใชบ้ริการกนัเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากสะดวกสบาย ประหยดัเวลาแลว้ ยงัเป็น

การหลีกเล่ียงปัญหาสภาพการจราจรแออดับนทอ้งถนน 

ผูศึ้กษาจึงไดต้ระหนกัเห็นความสําคญัในการดาํเนินงาน จึงเห็นสมควรท่ี

จะต้องทําการศึกษาความรู้สึกท่ีแท้จริงเก่ียวกันสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังาน จากสภาพการทาํงานท่ีพนกังานตอ้งทาํงานเป็นกะ ตอ้งปฏิบติังานตามวนั

และเวลาท่ีบริษทักาํหนด แมว้า่วนัดงักล่าวจะเป็นวนัหยุดประจาํสัปดาห์หรือวนัหยุด

ตามประเพณีก็ตาม อีกทั้งพนกังานตอ้งเผชิญกบัมลพิษทางอากาศ มลภาวะทางเสียง

แลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบัคนเป็นจาํนวนมากในชัว่โมงเร่งด่วน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา อาจ

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ ทาํให้พนกังานไม่อยู่กบัองค์กร

อยา่งย ัง่ยนื ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังาน เพื่อประโยชน์แก่องคก์ร ในการเสริมสร้างองคป์ระกอบของปัจจยัต่างๆ 

ให้พนกังานมีความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน มีความผูกพนัต่อองค์กร 

และเพิ่มประสิทธิในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ระยะสั้น 

1. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ

พนกังาน 

2. ทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ลาออกของพนกังาน 
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3. นาํผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงให้พนกังานมีความพึงพอใจ

ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

ระยะยาว 

1. ช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังาน 

2. ช่วยลดความไม่พึงพอใจของพนกังาน 

3. เม่ือพนักงานมีความพึงพอใจในการทาํงานเพิ่มข้ึน พนักงานมีความ

ผกูพนักบัองคก์ร เป็นการสร้างความมัน่คงใหก้บับริษทั 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานบริษทัเอกชน 

2.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงาน

ตลอดจนเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

สมมติฐานในการวจัิย 

1.ปัจจยัท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อายุงาน 

รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานบริษทัเอกชน 

2.ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ด้านความ

มัน่คงและความปลอดภัย การศึกษา และนันทนาการ มีผลต่อความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ 

พนกังานของบริษทัเอกชน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 323 ชุด 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการศึกษาในทฤษฎีความตอ้งการ ทฤษฎีความ

พึงพอใจและการจูงใจ ว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานหรือไม่ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.  เพศ 2. อาย ุ

3. สถานภาพ 4. ระดบัการศึกษา 

5. อายงุาน 6. รายไดต่้อเดือน 

 

 

 

ความพึงพอใจใน

สวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของ

พนกังาน  

บริษทัเอกชน 

 

  1.การดา้นเศรษฐกิจ 

  2. ดา้นสุขภาพ 

  3. ดา้นความมัน่คงและ  

ความปลอดภยั 

  4.การศึกษา 

  5.นนัทนาการ 

 

 

 

ปัจจัยสวสัดิการ 

1. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน 

2. เงินช่วยเหลือคู่สมรสและบุตร 

3. การออกโบนสั 

4. มีเคร่ืองแบบพนกังาน 

5. มีบตัรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี 

6. มีหอ้งอาหารสาํหรับพนกังาน 

7. มีการใหบ้ริการการแพทย ์

8. มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

9. มีการตรวจสุขภาพประจาํปี 

10. มีโรงพยาบาลคู่สัญญา 

11. มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

12. มีโครงการกูเ้งินเพื่อการ

เคหะสงเคราะห์ 

13. มีเงินช่วยเหลือพนกังานประสบภยั 

14. มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์

15. มีการจดัการฝึกอบรมภายใน 

16. มีการจดังานปีใหม่ 

17. มีสนามกีฬา 

18. มีหอ้งออกกาํลงักาย 
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2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎคีวามต้องการ 

ธงชยั สันติวงษ ์(อา้งถึงใน ธารกมล อูปแกว้, 2544: 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการของตนอยา่งดี

สมบรูณ์ 

ทฤษฎลีาํดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ 

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Need Hierarchy Theory) หรือทฤษฎีการจูงใจของ 

Abraham Maslow ให้ความสําคญักบัแหล่งท่ีมาของแรงจูงใจ เช่น ความตอ้งการด้าน

ชีววิทยาหรือสัญชาตญาณ อะไรคือสาเหตุให้คนประพฤติตวัตามความพึงพอใจของ

ตนเอง ซ่ึงความต้องการอย่างหน่ึงไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมในระยะยาว และความ

ตอ้งการอ่ืนก็จะเขา้มาแทนท่ี คนเรามกัจะเสาะหาส่ิงต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการ เพราะ

ความตอ้งการท่ีจะสมหวงัยอ่มไม่มีท่ีส้ินสุด โดยไดเ้สนอความตอ้งการเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้น

พื้นฐานท่ีสุด เพื่อความมีชีวิตอยูร่อด ไดแ้ก่ อาหาร, อากาศ, นํ้า, การนอน และแรงขบั

ทางเพศ เป็นตน้ 

2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการแสวงหา

ความปลอดภยัทางดา้นท่ีพกัอาศยัและความมัน่คง 

3) ความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Belonging and love needs) เป็น

ความตอ้งการท่ีตอ้งการการยอมรับทางสังคมในดา้นความรัก มิตรภาพ บทบาทหนา้ท่ี 

และการมีส่วนร่วม 

4) ความตอ้งการได้รับการยกย่องนับถือ (Self-esteem needs) เป็นความ

ตอ้งการทางดา้นความคิดภายใน เช่น เป็นท่ีช่ืนชอบและไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น 

5) ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความตอ้งการ

สูงสุดในชีวติของคน เป็นการเขา้ใจและตระหนกัในความสามารถของตน จึงตอ้งการ

จะใชค้วามสามารถนั้นตอบสนองความตอ้งการของตน โดยไม่สนใจวา่จะตอ้งไดรั้บ

ผลตอบแทน 
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สรุปมาสโลว ์ไดอ้ธิบายทฤษฎีแรงจูงใจมนุษยว์า่ ความตอ้งการของมนุษย์

จะเรียงลาํดบัตามขั้นตอน การจาํแนกความตอ้งการของมนุษย์ข้ึนอยู่กับเป้าหมาย

ขณะนั้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกทุกรูปแบบจะแสดงถึงแรงจูงใจของแต่ละตวับุคคล 

และยงัเป็นตวัช้ีถึงความพึงพอใจต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน ดังนั้นตอ้งให้ความ

สนใจในสถานการณ์ทุกอยา่งท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม  

 2. ทฤษฎคีวามพงึพอใจและการจูงใจ 

ทฤษฎกีารจูงใจและธํารงรักษา ของ Herzberg 

Herzberg ศึกษาถึงเร่ืองของการจูงใจ โดยเสนอวา่ มีปัจจยั 2 อยา่งท่ีมีผลต่อ

การจูงใจพนกังานใหท้าํงานคือ (ประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 2551) 

1. Hygiene Factors หรือเรียกว่าปัจจยัอนามยั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งมีในการ

ทาํงานถา้ขาดส่วนน้ีไปจะมีปัญหากบัพนกังาน แต่ปัจจยัอนามยัน้ีไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีจูง

ใจใหพ้นกังานอยากทาํงานโดยตรง ประกอบดว้ย 

1.1 เงินเดือนและสวสัดิการ (Salary and Benefits) 

1.2 การบงัคบับญัชา (Supervision) 

1.3 สภาพการทาํงาน (Work Condition) 

1.4 สถานภาพในการทาํงาน (Status) 

1.5 ความมัน่ คงในการทาํงาน (Security) 

1.6 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Relations) 

1.7 นโยบายต่าง ๆ ในการทาํงาน (Policy) 

จะเห็นวา่มีเงินเดือน รวมอยูใ่นปัจจยัอนามยัน้ีดว้ย Herzberg มองวา่เงินเดือน

เป็นปัจจยัท่ีตอ้งมี และตอ้งจ่ายเพื่อเป็นการตอบแทนการทาํงานของพนกังาน แต่การ

ใชเ้งินเดือนเป็นตวัจูงใจโดยตรง จะไม่ไดผ้ลในการรักษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์ร 

2. Motivator Factors เป็นปัจจยัท่ีสามารถจูงใจพนกังานให้อยากทาํงานได ้

ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีประกอบไปดว้ย 

2.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน (Achievement) 

2.2 การไดรั้บความสาํคญั (Recognition) 
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2.3 ความรับผดิชอบในงานท่ีทา้ทาย (Responsibility) 

2.4 ความน่าสนใจในของงาน (Task Interest) 

2.5 การเจริญเติบโตในการทาํงาน (Growth) 

ปัจจยัจูงใจดงักล่าวขา้งตน้ เป็นปัจจยัท่ี Herzberg มองว่าสามารถจูงใจ

พนกังานให้อยากทาํงาน ดงันั้น การใชเ้งินเพื่อจูงใจพนกังาน จะตอ้งมีวิธีการหรือ

เหตุผลในการจูงใจ เช่น ในการบริหารค่าจา้งเงินเดือนเพื่อจูงใจพนกังาน นกับริหาร

ค่าจา้งจะตอ้งเช่ือมโยงทฤษฎีปัจจยัจูงใจน้ีกบัการบริหารเงินเดือนให้ได ้ กล่าวคือใน

ปัจจยัดา้นความสาํเร็จ และความตระหนกัในความสาํคญัของพนกังานนั้น เราสามารถ

ใชก้ารข้ึน เงินเดือนประจาํปีตามผลงาน และการข้ึนเงินเดือนกรณีเล่ือนตาํแหน่งเป็น

ตวับอกพนกังานไดว้า่เขากาํลงัประสบความสําเร็จในการทาํงาน ซ่ึง หมายถึงบริษทั

ไดเ้ห็นความสามารถและข้ึนเงินเดือนให้พนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นสูงกว่าพนกังานท่ี

ทาํผลงานด้อยกว่า และแจง้พนักงานให้ทราบถึงเหตุผลในการข้ึน เงินเดือนให้

พนกังานเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่วนปัจจยัเร่ืองความรับผิดชอบ ก็

สามารถใช้การเล่ือนตําแหน่งเป็นตัวบอกให้พนักงานทราบว่าเขาต้องมีความ

รับผิดชอบท่ีสูงข้ึน มีงานท่ีทา้ทายมากข้ึนซ่ึง ในส่วนน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเงินโดยตรง 

ส่วนปัจจยัดา้นการเจริญเติบโตในบริษทั บริษทัตอ้งทาํการออกแบบ Career path ซ่ึง

เป็นเส้นทางสายอาชีพของพนกังานท่ีเขา้มาทาํงานในบริษทัให้พนกังานทราบวา่เขามี

โอกาสเติบโตเจริญเติบโตในงานไดม้ากนอ้ยแค่ไหน และในการเล่ือนระดบัแต่ละคร้ัง 

ก็ควรจะมีการปรับเงินเดือนให้ตามความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ตามความเหมาะสมจะ

เห็นไดว้่าเราสามารถใช้ตวัเงินมาเช่ือมโยงกบัปัจจยัจูงใจของ Herzberg ได ้ และ

สามารถท่ีจะใชใ้นการจูงใจพนกังานใหอ้ยากทาํงานกบับริษทัไดด้ว้ย แต่ปัจจยัดา้นตวั

เงินน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีรับประกนัวา่ พนกังานจะไม่ลาออกไปไหน ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีทาํ

ให้พนักงานไม่อยากทาํงาน สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดจากผูมี้ประสบการณ์ในวงการ

บริหารงานบุคคลคือ สาเหตุจากหัวหน้างาน บางบริษทัมีระบบเงินเดือนและระบบ

การจูงใจท่ีดีมาก แต่มีอตัราการลาออกของพนกังานสูงมาก ซ่ึงเม่ือทาํการศึกษาลึก ๆ 

แลว้พบวา่มีสาเหตุมาจากหวัหนา้งาน เช่น หวัหน้างานไม่ให้โอกาสในการคิดหรือ
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แสดงความคิดเห็น แยง่ชิงผลงาน หรือโยนความผิดพลาดให้ลูกน้องไม่สามารถให้

คาํปรึกษาแก่ลูกนอ้งได ้เป็นตน้ 

ตัวอย่างปัจจัยจูงใจและธํารงรักษาพนักงาน 

1. เงินเดือนและสวสัดิการองค์กรต่าง ๆ มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี

แตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจขององคก์ร ดงันั้น รูปแบบของค่าตอบแทนโดยรวมจึง

ประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงินส่วนท่ีเป็นตวัเงิน เช่นเงินเดือน 

เงินค่าจา้งรายวนั รวมไปถึงค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น เช่นค่าคอมมิชชัน่ ค่าเบ้ีย เล้ียง

เป็นตน้ และค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว เช่นโบนสัแบบคงท่ี (Fixed Bonus) และ

โบนัสแบบผนัแปร ข้ึนอยู่กบัผลงานท่ีแตกต่างกนัไป (Variable Bonus) ส่วน

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เป็นสวสัดิการท่ีจดัไวใ้ห้กบัพนกังาน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไป

ตามลกัษณะธุรกิจขององคก์รแต่ละแห่ง เช่นรถประจาํตาํแหน่ง คูปองรับประทาน

อาหารกลางวนัสมาชิกสปอร์ตคลบั แบบฟอร์มพนกังาน มือถือ โน๊ตบุค๊ เป็นตน้ 

2. สวสัดิการเพื่อความมัน่คงและสุขภาพ ไดแ้ก่ 

2.1 สวสัดิการการรักษาพยาบาล (Medicare Benefits) โดยปกติรัฐได้

กาํหนดใหอ้งคก์รจดัสวสัดิการในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่ลูกจา้งพนกังาน

อยูแ่ลว้ เช่น นายจา้งตอ้งจดัห้องพยาบาล พยาบาล หรือแพทยป์ระจาํ เพื่อบริการ

ลูกจา้งตามขนาดของกิจการ องค์กรธุรกิจบางแห่งจดัสวสัดิการการรักษาพยาบาล

ให้แก่ลูกจา้งเองนอกเหนือจากสิทธิท่ีลูกจา้งไดรั้บจากกองทุนประกนัสังคม องคก์าร

หลายแห่งใช้วิธีประกนัสุขภาพพนกังานหรือประกนัอุบติัเหตุกบับริษทัประกนั โดย

นายจ้างเป็นผูจ้่ายเบ้ียประกันให้ การให้การรักษาพยาบาลต้องกาํหนดลงไปใน

รายละเอียดวา่จะครอบคลุมมากนอ้ยแค่ไหนเช่น 

2.1.1 การรับการรักษาแบบผูป่้วยนอก (Outpatient) 

2.1.2 การผา่ตดัรักษา (Operation) 

2.1.3 การใชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการพิเศษ (Laboratory) 

ขอบเขตของการให้สวสัดิการชนิดน้ีอาจครอบคลุมไปถึง ครอบครัวของ

ลูกจ้างด้วยขอบเขตและระดับการรักษาพยาบาลข้ึน อยู่กบัตาํแหน่งของลูกจ้าง 
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นโยบายขององคก์ร บางองคก์รอาจกาํหนดเป็นจาํนวนเงินท่ีองคก์รจะรับผิดชอบให้

เป็นรายปี โดยไม่กาํหนดวธีิการและชนิดของการรักษาก็ได ้

2.2 การให้เงินทดแทน (Disability Benefits or Employment Injury 

Benefits) เป็นสวสัดิการท่ีให้กับพนักงานท่ีไม่สามารถทาํงานได้ เน่ืองจากการ

เจบ็ป่วยหรือทุพพลภาพอนัเน่ืองมาจากการทาํงาน ตามปกติพนกังานเหล่าน้ีก็จะไดรั้บ

ผลประโยชน์เป็นเงินทดแทนตามสิทธิของผู ้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ

ประกนัสังคมอยู่แล้ว ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินทดแทนได้กาํหนดไวใ้น

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เร่ืองกาํหนดระยะเวลาการจ่ายค่า

ทดแทนหลกัเกณฑ์และวิธีการคาํนวณค่าจา้งรายเดือน ลงวนัท่ี12 กนัยายน พ.ศ. 2537 

แต่องคก์รอาจจดัสวสัดิการใหเ้พิ่มเติมจากน้ีก็ได ้

2.3 การประกนัชีวิต (Life Insurance) การประกนัชีวิตพนกังาน

ลูกจา้งเป็นการให้หลกัประกนัความมัน่คงแก่ครอบครัวของลูกจา้งในกรณีท่ีลูกจา้ง

เสียชีวิต ซ้ึง นบัเป็นสวสัดิการให้แก่ทายาทท่ียงัมีชีวิตอยู ่ (Survivor Benefits) ของ

ลูกจา้งดว้ยการประกนัชีวติน้ีองคก์รนิยมทาํประกนัชีวิตกบับริษทัประกนั และมกัเป็น

การประกนักลุ่มซ้ึงค่าเบ้ีย ประกนัจะถูกกว่าสําหรับวงเงินประกนัจะมากหรือน้อย

แลว้แต่นโยบายขององคก์ร 

2.4 บาํนาญ (Pension Benefits) วตัถุปะสงคข์องการจ่ายสวสัดิการ

บาํนาญเพื่อให้ลูกจา้งท่ีเกษียณอายุไปแลว้สามารถดาํรงชีพอยู่ไดด้ว้ยเงินจาํนวนหน่ึง 

ซ่ึง องค์การจะจ่ายให้ทุกเดือนในระยะเวลาหน่ึง หรือจนกว่าลูกจา้งจะเสียชีวิต 

สวสัดิการชนิดน้ีเป็นภาระหนกัแก่องคก์รเพราะวา่ค่าใชจ่้ายน้ีประมาณการไดย้ากอีก

ทั้ง แนวโนม้ต่อไปก็คือ คนจะมีอายุท่ียืนยาวข้ึน กวา่เดิม ส่วนใหญ่สวสัดิการชนิดน้ี 

มกัจะจ่ายในองคก์รขนาดใหญ่ ซ่ึงมีกองทุนสวสัดิการมาก องคก์รท่ีมีการวางแผนใน

เร่ืองเงินและการบริหารอยา่งดี เช่น 

2.4.1 การตั้ง กองทุนบาํนาญ (Pension Fund) 

2.4.2 มีการวางแผนเก่ียวกบัการหักเงินสมทบอย่างดี (Salary 

Deduction Plan) 

2.4.3 มีการกาํหนดอายงุานและสัดส่วนของบาํนาญท่ีจะไดรั้บ 
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2.5 สวสัดิการอ่ืนๆ (Other Benefits) องคก์รสามารถจดัสวสัดิการ

แบบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสมเช่น 

2.5.1 บางองค์กรอาจมีบาํเหน็จเป็นเงินก้อนแก่พนักงานคร้ัง 

เดียวเม่ือเกษียณงาน (Lump Sum Payment) 

2.5.2 ค่าชดเชยเม่ือเลิกจา้ง (Severance Pay) 

2.5.3 ให้สิทธิในการลาโดยไม่รับค่าจา้งเป็นระยะเวลาหน่ึง 

(Leave Without Pay) เน่ืองดว้ยความจาํเป็นหรือเหตุผลส่วนตวั เช่น ลาศึกษาอบรม ลา

เล้ียงดูบุตร หรือบุพการโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งขณะลา แต่ยงัคงสภาพของสมาชิกองคก์ร

ไว ้เป็นตน้ 

3. การฝึกอบรมและพฒันา หมายถึง การฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมุ่งเพิ่ม

ความถนัดและทักษะให้แก่พนักงานตามระดับของพนักงาน เพื่อให้สามารถ

ปฏิบติังานในขอบเขตหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีเฉพาะทาง (Special Skill 

Training) การฝึกอบรมการจดัการ (Management Training) ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การ

ฝึกอบรมทางเทคนิค (Technical Training) การฝึกอบรมทกัษะ และการพฒันานกั

บริหาร (Executive Development) เป็นตน้ 

4. การยกยอ่งชมเชย พนกังานควรไดรั้บการยกยอ่งชมเชย (Recognition) จาก

ผูบ้ริหาร การยกย่องชมเชย พนักงานเป็นเร่ืองท่ีมีตน้ทุนน้อยมาก เพราะเพียงแค่

ผูบ้ริหารรู้จกัใช ้ คาํพูด นํ้าเสียง และภาษากายให้เหมาะสม ยิม้แยม้แจ่มใส มีมนุษย์

สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สีหนา้มีมิตรไมตรี ช่ืนชมพนกังานดว้ยความจริงใจ เม่ือพนกังาน

ทาํงานไดป้ระสบความสําเร็จ แมบ้างคร้ัง จะเป็นความสําเร็จเล็ก ๆหรือบางเร่ืองก็ไม่

สาํเร็จ หากพนกังานไดพ้ยายามทาํอยา่งเตม็ท่ีแลว้ก็ตอ้งช่ืนชม และท่ีสําคญัตอ้งช่ืนชม

พนกังานดว้ยหากพวกเขาไดป้ฏิบติัตามค่านิยมองคก์ร เพื่อตอกย ํ้าวา่หากเขาทาํตามท่ี

องคก์รคาดหวงั เขาจะไดรั้บการช่ืนชม หากผูบ้ริหารแสดงให้เห็นวา่มองเห็นคุณค่า 

เห็นความสําคญั ของพนกังานอยู่เสมอ ก็จะทาํให้พนกังานมีกาํลงัใจในการทาํงาน 

พร้อมทุ่มเทกายใจในการทาํหนา้ท่ี 

5. แผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึงการพฒันาอาชีพ

ของพนกังานในองค์กร โดยการวิเคราะห์สมรรถนะของพนกังาน (Competency 
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Analysis) และการสํารวจความสนใจในการพฒันาอาชีพของพนักงาน (Career 

Inventory) แลว้นาํมาจดัทาํแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development 

Plan) เพื่อเตรียมพฒันาพนกังานข้ึนรองรับตาํแหน่งระดบัสูงท่ีจะตอ้งขยบัตามกนัข้ึน 

ไป พร้อม ๆกบัการวางผงัทดแทน (Succession Planning) เพื่อเตรียมคนข้ึน ดาํรง

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนกิจกรรมการพฒันาอาชีพของพนกังานมีหลายกิจกรรมยอ่ย เช่น การ

ฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน (On - The - Job Training) การเป็นพี่เล้ียง (Mentoring) การ

บริหารผลงาน (Performance Management) เป็นตน้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปริญญา สัตยธรรม (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฎิบติังานของ

พนกังาน กรณีศึกษา บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบวา่พนกังานมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

ความพึงพอในในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความพึงพอใจ

ลกัษณะงานท่ีทาํ อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อสภาพการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก 

ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้ในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อความมัน่คงใน

การทาํงาน อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

ช่อสุดา โสระดา (2551) ศึกษาเร่ืองความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั

มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จาํกดั พบว่าความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ดา้นองคก์ร รองลงมาเป็นดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นงาน และการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด โดยเป็นปัจจยัในดา้นความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนได ้ การจดักิจกรรมต่าง ๆ สําหรับ

พนกังาน ส่วนปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน ค่าจา้งรายวนัท่ีไดรั้บ และระดบัตาํแหน่ง ไม่มีผล

ต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อบริษทั 

สิรินาตย ์ กฤษฎาธาร (2551) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน

ของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วน

บุคคลต่างกนัคือเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลา
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ในการปฏิบติังานต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกในระดบัมาก มีความภูม

ใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง ขององค์กร และเห็นว่าองค์กรให้ความมัน่คงในอนาคต 

เน่ืองจากการบินไทยเป็นบริษทัชั้นนําอยู่ในระดับสายการบินระดับโลกจึงทาํให้

พนกังานมีความมัน่ใจในอนาคตการทาํงานและไม่คิดยา้ยงานไปท่ีอ่ืน 

สุภาพร ทรงสุจริตกุล, สุภทัรา ชยักิจ, ปณัฐพนัธ์ สันติรัตตกุล และกงัวาน 

ยอดวิศิษฎ์ศกัด์ิ (2552) ศึกษาแนวทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาคนเก่ง (Talent 

Retention) กรณีศึกษากลุ่มผูบ้ริหารบริษทั ทรูวิชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาคนเก่งหรือดาวเด่นในองค์กรไดแ้ก่ ปัจจยัด้าน

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ปัจจยัดา้นการพฒันาสายอาชีพ ปัจจยัดา้นความผูกพนั

ของพนกังาน และปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ ์(2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อ

สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษษ นิคมอุตสาหกรรมเข

ตนวนคร พบว่า อายุ, ระดับการศึกษา, ภาวะสุขภาพ, ลักษณะอุตสาหกรรม และ

จาํนวนลูกจา้ง ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ในการวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ความพึงพอใจของลูกจา้งต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านบุคลากรทางการแพทย ,์ ดา้นเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ยาและเวชภณัฑ์, ดา้นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือหน่วยบริการสุขภาพ 

และพระราชบญัญติั “ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม” ในการทาํงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จนัทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี พบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยอายุ ระดบัการศึกษาอายุงานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ยดา้น
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การรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมือง คูคตอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั.05  

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงความ

พึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานบริษทัเอกชน เพื่อให้ไดข้อ้มูลตาม

วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด โดยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือพนกังานของบริษทัเอกชน 

จาํนวนทั้งส้ิน 323 คน ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา,ระยะเวลาในการปฏิบติังาน

และรายไดต่้อเดือน และปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย  เศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ดา้นความ

มัน่คงแลความปลอดภยั การศึกษา และนนัทนาการ สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล การแจก

แจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent Sample: t-testการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่พนกังานบริษทัเอกชน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.2) มีอายุ 25 - 30 ปี (ร้อยละ 48) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 

63.5) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ 90.10) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 1 - 3 ปี (ร้อยละ 32.83)  มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000  บาท (ร้อยละ 46.70) 
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สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทน  

ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลทางด้านเพศ และ การศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า สวสัดิการท่ีมีผล ต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ (1) สวสัดิการโบนสั (2) 

สวสัดิการหอ้งพกัหอ้งอาหารสําหรับพนกังาน (3) สวสัดิการให้บริการการแพทยข์อง

บริษทั (4) สวสัดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนกังาน (5) สวสัดิการ

โรงพยาบาลคู่สัญญา (6) สวสัดิการโครงการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (7) 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนักงานประสบภยั (8) สวสัดิการฝึกอบรมภายใน (9) 

สวสัดิการจัดงานปีใหม่ (10) สวสัดิการสนามกีฬาสําหรับพนักงาน และ (11) 

สวสัดิการหอ้งออกกาํลงักายสาํหรับพนกังาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.008 ยอมรับ 

อาย ุ F-test 0.490 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-test 0.814 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.002 ยอมรับ 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-test 0.199 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-test 0.876 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัสวสัดิการและค่าตอบแทน 

1. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน F-test 0.847 ปฏิเสธ 

2. เงินช่วยเหลือคู่สมรสและบุตร F-test 0.209 ปฏิเสธ 

3. โบนสั F-test 0.000 ยอมรับ 



94 

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

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

4. มีเคร่ืองแบบพนกังาน F-test 0.389 ปฏิเสธ 

5. มีบตัรโดยสารรถไฟฟ้าฟรี F-test 0.956 ปฏิเสธ 

6. มีหอ้งอาหารสาํหรับพนกังาน F-test 0.001 ยอมรับ 

7. มีการใหบ้ริการการแพทย ์ F-test 0.000 ยอมรับ 

8. มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล F-test 0.000 ยอมรับ 

9. มีการตรวจสุขภาพประจาํปี F-test 0.847 ปฏิเสธ 

10. มีโรงพยาบาลคู่สัญญา F-test 0.000 ยอมรับ 

11. มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ F-test 0.066 ปฏิเสธ 

12. มีโครงการกูเ้งินเพื่อการ

เคหะสงเคราะห์ 

F-test 0.022 ยอมรับ 

13. มีเงินช่วยเหลือพนกังานประสบภยั F-test 0.001 ยอมรับ 

14. มีโครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์ F-test 0.720 ปฏิเสธ 

15. มีการจดัการฝึกอบรมภายใน F-test 0.000 ยอมรับ 

16. มีการจดังานปีใหม่ F-test 0.000 ยอมรับ 

17. มีสนามกีฬา F-test 0.000 ยอมรับ 

18. มีหอ้งออกกาํลงักาย F-test 0.000 ยอมรับ 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังาน กรณีศึกษา บริษทัเอกชน โดยศึกษาจากพนกังานของบริษทัเอกชน 323 คน 

โดยใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม  พนกังานของ

บริษทัเอกชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 30 ปีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 - 3 ปี มี

รายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท  
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ผลทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศ และ การศึกษา เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ เพศและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิศราภรณ์ เด

ชวรรณ (2548) พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ คือเพศ สิรินาตย ์กฤษฎาธาร (2551) พบวา่พนกังานท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล

ต่างกนัคือเพศ ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ (2555) พบว่า ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 และผลการศึกษา

ของจนัทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมือง

คูคตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ดา้นความมัน่คง

และความปลอดภยั การศึกษา และนนัทนาการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทน ไดแ้ก่ (1) โบนสั (2) สวสัดิการท่ีบริษทัมีห้องพกัห้องอาหาร (3) สวสัดิการ

ให้บริการการแพทยข์องบริษทั (4) สวสัดิการท่ีมีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับ

พนกังาน (5) สวสัดิการท่ีบริษทัมีโรงพยาบาลคู่สัญญา (6) สวสัดิการท่ีมีโครงการกูเ้งิน

เพื่อการเคหะสงเคราะห์สําหรับพนกังาน (7) สวสัดิการ ท่ีบริษทัมีเงินช่วยเหลือพนกังาน

ประสบภยั (8) สวสัดิการท่ีบริษทัมีการฝึกอบรมภายใน (9) สวสัดิการท่ีบริษทัมีการจดั

งานปีใหม่ (10) สวสัดิการท่ีบริษทัมีสนามกีฬาสําหรับพนกังาน (11) สวสัดิการท่ีบริษทัมี

ห้องออกกาํลงักายสําหรับพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริญญา สัตยธรรม 

(2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฎิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั วาย เอช 

เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั พบวา่พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอในในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีความพึงพอใจลกัษณะงานท่ีทาํ อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจ

ต่อสภาพการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้ในการทาํงานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อน
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ร่วมงาน และต่อความมัน่คงในการทาํงาน อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ช่อสุดา โสระดา 

(2551) พบว่าความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ด้าน

องคก์ร รองลงมาเป็นดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด โดยเป็นปัจจยัในดา้นความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การจ่ายค่าตอบแทนท่ีแข่งขนั

กบัธุรกิจอ่ืนได ้ การจดักิจกรรมต่าง ๆ สําหรับพนกังาน  สุภาพร ทรงสุจริตกุล, สุภทัรา 

ชยักิจ, ปณัฐพนัธ์ สันติรัตตกุล และกงัวาน ยอดวิศิษฎ์ศกัด์ิ (2552) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการรักษาคนเก่งหรือดาวเด่นในองค์กรไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

ปัจจยัดา้นการพฒันาสายอาชีพ ปัจจยัด้านความผูกพนัของพนักงาน และปัจจยัด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน จนัทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ยดา้น

การรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมือง คูคตอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

ประกอบดว้ย นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05  

6. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. จากการศึกษา พบวา่ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่มีผลต่อความพึงพอใจ 

ควรมีการศึกษาท่ีละเอียดลงไปมากกวา่น้ีวา่เกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อหาแนวทางในการ

รักษาพนกังานใหอ้ยูต่่อในองคก์รนาน ๆ และก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีแก่องคก์ร 

2. ควรทาํการศึกษาทั้งองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการและความพึง

พอใจของพนกังานในภาพรวม 

3. อาจจะมีการศึกษาถึงความผกูพนัในองคก์รเพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัในองคก์ร เพื่อลดอตัราการหมุนเวยีนของพนกังานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. อาจะมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการรักษาพนักงานและการลาออกของ

พนกังาน เพื่อจะไดท้ราบสาเหตุในการตดัสินใจของพนกังานท่ีจะอยูต่่อหรือลาออกไป 

5. ควรมีการทาํซํ้ า โดยเวน้ระยะห่างพอสมควร เน่ืองจากความพึงพอใจหรือ

ทศันคติของบุคคล อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามเวลาและสภาพแวดลอ้ม  
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6. ควรมีการศึกษาความพึงใจในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การส่ือสาร

ภายในองคก์ร การนาํนโยบายไปปฏิบติั เป็นตน้ 
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