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การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจค่าตอบแทนของพนักงาน
2) เพื่อศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ค่าตอบแทนกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 200 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถานะภาพการจ้างงานเป็นพนักงานประจา มีอตั ราเงินเดือน/รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
และมีอายุงานอยู่ในช่วง 3-5 ปี มีความพึงพอใจค่าตอบแทนอยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลีย่ 3.81 ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ 4.33 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจค่าตอบแทนและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficients) พบว่าความพึงพอใจค่าตอบแทน ด้านตัวเงินทางตรง
ตัวเงินทางอ้อม ไม่ใช่ตวั เงินด้านงาน ไม่ใช่ตวั เงินด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (r=0.369)
คาสาคัญ : ความพึงพอใจค่าตอบแทน ความจงรักภักดีต่อองค์กร

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เ ปลี่ยนไป มีการรวมตัวกันของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ทาให้องค์กรแต่ละแห่งจาเป็ นต้องมีการปรับตัว มีการพัฒนาการเพิม่ ประสิทธิภาพในการขับ เคลื่อน
องค์กร และเพิม่ โอกาสในการสร้างการแข่งขัน โดยการนากลยุทธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายขององค์กร มาใช้ในการวางแผนเพื่อความอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ องค์กร
ต่างๆมีการแข่งขันกันมากขึน้ เพื่อให้สามารถอยูร่ อดได้ในสภาวะทีโ่ ลกเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ปจั จัยสาคัญทีม่ สี ่วนต่อการดาเนินงานขององค์กรให้ประสบความสาเร็จ คือทรัพยากรบุคคล ซึง่
เปรียบได้กบั สินทรัพย์ขององค์กร ตัวชี้วดั ความสาเร็จขององค์กรอย่างยังยื
่ น อยู่ท่คี ุณภาพของคนใน
องค์กรนัน้ ๆ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2553) ทาให้ปจั จุบนั องค์กรต่างๆ ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์มากขึน้ ซึ่งมีกระบวนการที่ซบั ซ้อนและละเอียดอ่อน โดยเริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกคนดีและคนเก่ง
เพื่อร่วมงานกับองค์กร และจะต้องรักษาไว้ให้ดี พัฒนาให้เกิดความรู้ ความสามารถ (จิตติมา อัครธิตพิ งศ์
, 2556) พนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ ความชานาญ และทัศนคติท่ดี ตี ่อองค์กร ต่ อการ
ทางาน มีค วามสัมพันธ์ท่ดี ตี ่ อ เพื่อ นร่วมงาน จะมีส่ว นช่วยในการขับเคลื่อ นกระบวนการดาเนินงาน
องค์กร เป็ นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น ดังนัน้ องค์กรจึงต้องให้ความสาคัญ
และหากลยุทธ์ต่างๆมาใช้ เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและทุ่มเทตัง้ ใจทางานให้กบั องค์กร
ค่าตอบแทนถือเป็ นเครื่องมือสาคัญอย่างที่ใช้ในการจูงใจบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถเข้า
ร่วมงานกับองค์กร นอกจากนี้ยงั ช่วยรักษาพนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถให้อยู่กบั องค์กรและทุ่มเท
อย่างเต็มที่ ค่าตอบแทนถือเป็ นสิง่ สาคัญในการกาหนดคุณภาพชีว ิต ความเป็ นอยู่ หรือกล่าวได้ว่าเป็ น
ปจั จัยแรกทีจ่ ะพิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้าร่วมงานกับองค์กร (Belcher and Atchison, 1987) นอกจากนี้
หากมีวธิ กี ารกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบตั งิ านดีขน้ึ โดยมีค่าตอบแทนเป็ นสิง่ จูงใจ ได้แก่
การจ่ายโบนัส การให้หุ้น เป็ นต้ น พบว่า พนักงานจะมีความตัง้ ใจในการทางานที่ดขี ้นึ มีทศั นคติและ
พฤติกรรมที่ดขี น้ึ อย่างเห็นได้ชดั และมีความต้องการคงอยู่กบั องค์กรเพิม่ ขึ้น (Milhovich, 2014) ซึ่ง
ผลตอบแทนเป็ นเหมือนสิง่ กระตุ้นจูงใจทีท่ าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร เมื่อพนักงานเกิดความผูกพัน
ต่อองค์กร ก็ส่งผลให้พนักงานมีความตัง้ ใจในการทางาน เกิดผลการปฏิบตั งิ านที่ดขี น้ึ (Razal et al.,
2014) ดัง นั น้ ค่ า ตอบแทนจึง เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ที่อ งค์ก รควรต้ อ งให้ค วามส าคัญ ปรับ เปลี่ย นตามการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจค่าตอบแทนกับความจงรักภักดีต่อ
องค์ ก รของพนั ก งาน ศู น ย์ก ารแพทย์ม หาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ โดยมุ่ ง เน้ น ศึก ษา ความพึง ใจใน
ค่ า ตอบแทนด้ า นที่เ ป็ น ตัว เงิน ทางตรง ตัว เงิน ทางอ้ อ ม ไม่ ใ ช่ ต ัว เงิน ด้ า นงาน ไม่ ใ ช่ ต ัว เงิน ด้ า น

สภาพแวดล้อม กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน เพื่อใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางในการกาหนดกล
ยุทธ์ห รือปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีของพนักงาน และ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามทีต่ งั ้ ไว้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจค่าตอบแทนของพนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจค่าตอบแทนกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมติ ฐาน
สมมติ ฐาน 1a. ความพึงพอใจค่าตอบแทนด้านตัว เงินทางตรงมีความสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สมมติ ฐาน 1b. ความพึงพอใจค่าตอบแทนด้านตัวเงินทางอ้อมมีมคี วามสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สมมติ ฐาน 1c. ความพึงพอใจค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน ด้านงานมีมคี วามสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
สมมติ ฐาน 1d. ความพึงพอใจค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน ด้านสภาพแวดล้อมมีมคี วามสัมพันธ์
กับจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจค่าตอบแทน
ตัวเงินทางตรง

ตัวเงินทางอ้อม

ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน

ไม่ใช่ตวั เงินด้านงาน

ไม่ใช่ตวั เงินด้านสภาพแวดล้อม
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากร พนักงานของศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวนทัง้ หมด
390 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน ตามสูตรทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ความพึงพอใจค่าตอบแทน
แบ่งเป็ น 4 ด้าน ด้านตัว เงินทางตรง ด้านตัวเงินทางอ้อ ม ไม่ใ ช่ต ัว เงินด้านงาน ไม่ใช่ต ัวเงินด้าน
สภาพแวดล้อม ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
ขอบเขตด้านระยะเวลา กาหนดระยะเวลาการศึกษาตัง้ แต่ 15 กันยายน 2564–15 ธันวาคม
2564

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง รางวัลทัง้ หมด (Total Rewards/Total Compensation)
ที่องค์กรจ่ายให้พนักงานเพื่อแลกกับการทางาน เป็ นผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น
ค่าจ้าง เงินเดือ น โบนัส ค่ า นายหน้ า สวัสดิการ ที่อ ยู่อ าศัย ค่ารักษาพยาบาล วันหยุด วันลา ความ
ปลอดภัยในการทางาน และความก้าวหน้าในอาชีพ (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2563)
การก าหนดอัต ราหรือ โครงสร้างค่ าตอบแทนในแต่ ล ะองค์กรจะมีรูปแบบที่แตกต่ างกัน การกาหนด
ค่าตอบแทนจะต้อ งอยู่บนพื้นฐานของความเป็ นธรรม ความสามารถในการจ่าย ความพึงพอใจของ
พนัก งาน และความเหมาะสม ซึ่ง มีก ารแบ่ ง ประเภทค่ า ตอบแทนเป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แ ก่
ค่าตอบแทนทัง้ หมด แลค่าตอบแทนเชิงสังคม มีรายละเอียดดังนี้ (Gerhart, and Wright, 2018)
ค่าตอบแทนทัง้ หมด (Total Rewards or Total Compensations) เป็ นค่าตอบแทนรวมทัง้ หมด ทีอ่ งค์กร
จ่ายให้กบั พนักงานเพื่อแลกเปลีย่ นกับการทางาน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัว
เงินและค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน (Financial Compensation) เป็ น
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเป็ นเงินให้แก่พนักงาน โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินทางตรง
(Direct Financial Compensation) และค่าตอบแทนผันแปร (Variable Pay) หรือค่าตอบแทนจูงใจ
(Incentive Pay) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินทางอ้อม (Indirect Financial Compensation) ค่าตอบแทนที่
ไม่เป็ นตัวเงิน (Non-Financial Compensation) เป็ นสิง่ ของสิทธิประโยชน์หรือบริการต่างๆทีอ่ งค์กรจ่าย
ให้พนักงานเพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน ส่งผลให้เกิดความรู้สกึ ดี มีความพึงพอใจจากการ
ทางานในองค์กร แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ตัวงาน (Job) เป็ นลักษณะของงานทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ
ของพนักงาน สภาพแวดล้อมของงาน (Job Environment) เป็ นบรรยากาศในการทางาน ค่าตอบแทน
เชิงสังคม (Relational Returns) เป็ นผลตอบแทนทีพ่ นักงานได้รบั จากการทางานทีไ่ ม่สามารถระบุเป็ น
จานวนนับหรือตัว เงินได้ เช่นความพึงพอใจด้านสังคมหรือสถานะ (Social Satisfaction) มิตรภาพ
ภายในองค์ก ร (Friendship) ความรู้สกึ ภูมใิ จที่ได้เป็ นสมาชิกองค์กร (Organizational Citizenship)
ความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จ (Accomplishment)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ มีความสุข หรือมีความพอใจ เมื่อได้รบั ความสาเร็จหรือสิง่ ที่
ต้องการ (Quirk, 1987) ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ 2 แบบ คือความรูส้ กึ ในทางบวก และความรูส้ กึ
ในทางลบ ความรูส้ กึ ในทางบวกเมือ่ เกิดขึน้ แล้ว ทาให้เกิดความรูส้ กึ ทีร่ ะบบย้อนกลับ ทาให้เกิดความสุข
และความรูส้ กึ ทางบวกเพิม่ ขึน้ ได้อกี ซึง่ ความสุขเป็นความรูส้ กึ ทีซ่ บั ซ้อน และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคล
มากกว่าความรูส้ กึ ทางบวกอื่นๆ ความรูส้ กึ ทางบวก ความรูส้ กึ ทางลบ และความสุข มีความสัมพันธ์กนั
แบบสลับซับซ้อน และเรียกความสัมพันธ์ของความรูส้ กึ ทัง้ 3 รูปแบบนี้ว่า ความพึงพอใจ ซึง่ จะเกิดขึน้

เมื่อมีความรูส้ กึ ทางบวก มากกว่าความรูส้ กึ ทางลบ (Shelli, 1995) ความพึงพอใจเป็ นทัศนคติทเ่ี ป็ น
นามธรรม เกี่ยวกับจิต ใจ อารมณ์ ความรู้ส ึกของบุค คลที่มตี ่ อ สิ่งหนึ่งสิ่งใด อาจจะเกิดได้จากความ
คาดหวัง หรือ เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนัน้ ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ โดยความพึงพอใจที่เ กิดขึ้น
สามารถมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามค่านิยม และประสบการณ์ของตัวบุคคล
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภักดีต่อองค์กร
ความจงรักภักดีต่อองค์กร หมายถึง ความรูส้ กึ ทีต่ ้องการอยากจะอยู่ร่วมงานกับองค์กร และไม่
อยากไปจากองค์กร มีความรูส้ กึ รักใคร่องค์กร ซึ่งอาจจะเกิดจากองค์กรมีสงิ่ จูงใจที่ทาให้พนักงานทีจ่ ะ
จากองค์กรไป มีความรูส้ กึ เสียดายและไม่อยากจากองค์กรไป นอกจากนี้พนักงานในองค์กรจะมีความ
ผูกพันธ์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหน่วยงาน และงานทีพ่ นักงานทาอยู่ ความหมายคือ พึงพอใจ
ที่จะทา และต้องการให้งานนัน้ บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ถวัลย์ เอื้อวิศาลวรวงศ์ ,
2547) นอกจากนี้ยงั มีการให้ความหมาย ความจงรักภักดีต่อองค์กร คือ บุคคลมีความเต็มใจและอุทศิ
ตัวอย่างมากต่อองค์กร มีความรูส้ กึ ผูกพันและเป็ นเจ้าของ มีความต้องการทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
มีความภูมใิ จที่ได้สนับสนุ นองค์กร ปกป้ององค์กรจากผู้ท่ตี ่อต้าน มีความเชื่อถือ ไว้วางใจ และพร้อม
ช่วยเหลือองค์กร มีความมเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามผูน้ า หรือแนวทางทีอ่ งค์กรกาหนดอย่างซื่อสัตย์ มีความ
ตัง้ ใจที่จ ะปฏิบ ัติง านกับ องค์ก รต่ อ ไป ถึง แม้อ าจจะมีก ารขัด แย้ง กับ สมาชิก ในองค์ก รก็ต าม หรือ มี
ทางเลือกอื่นทีด่ งึ ดูดใจกว่า ก็ไม่ลาออกจากงาน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างแนบแน่ นของบุคคล
กับองค์กร (ขะธิณยา หล้าสุวรรณ, 2545) ความจงรักภักดีต่อองค์กร ทาให้บุคคลเกิดความรัก ความ
เชื่อมันในองค์
่
กร ไม่ยอมย้ายงานจากองค์กร ขยันทางานด้วยความตัง้ ใจ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อองค์กร และมี
สิง่ จูงใจในการทางาน การที่พ นัก งานมีค วามจงรักภักดีต่ อ องค์กร ส่ งผลดีต่ อ งองค์กรเป็ นอย่างมาก
เพราะสามารถลดการย้ายงาน การลาออกจากงาน เป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กี่ยวกับ การสรรหา
บุคคล การอบรมและพัฒนา นอกจากนี้ยงั ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในทางทีด่ อี กี ด้วย
ระเบียบวิ ธีวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ในวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนทัง้ สิน้ 390 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ ทาโรยามา
เน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ได้ 197 คน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 200 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4
ส่วน 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นลักษณะการเลือกตอบ (Checklist)
มีจานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้างงาน อัตรา
เงินเดือน/รายได้ต่อเดือนเฉลีย่ อายุงาน 2. แบบสอบถามความพึงพอใจค่าตอบแทน จานวน 16 ข้อ แบ่ง
ออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย ความพึงพอใจค่าตอบแทนตัวเงินทางตรง ตัวเงินทางอ้อม ไม่ใช่ตวั เงิน

ด้านงานไม่ใช่ตวั เงินด้านสภาพแวดล้อม แบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3.
แบบสอบถามเกีย่ วกับความจงรักภักดีต่อองค์กร (ประยุกต์จาก Homburg & Stock,2000) จานวน 5 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล นาเครื่องมือที่สร้างขึน้ มาไปทดสอบ
หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้ 1.ตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคาถามแต่ละข้อ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 2. นา
แบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยแจกแบบสอบถามเสมือนจริงทุก
อย่าง โดยใช้จานวนกลุ่ม 20 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม SPSS เพื่อหาความ
เชื่อมัน่ และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha coefficience) เท่ากับ 0.82
(มากกว่า 0.7) ซึง่ แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลได้
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล แบ่ ง เป็ น 1.การแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่ า ร้อ ยละ
(Percentage) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล 2. การหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับวิเ คราะห์ค วามพึงพอใจค่ า ตอบแทน และความจงรักภักดีต่ อ องค์ก รของพนักงาน 3. ค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficients) สาหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจค่าตอบแทนกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
ผลการวิ จยั
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานการณ์จา้ งงานพนักงานประจา มีอตั ราเงินเดือน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท และมีอายุงานอยูใ่ นช่วง 3-5 ปี
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจค่าตอบแทนของพนักงาน
ความพึงพอใจ

S.D.

แปลความหมาย

ตัวเงินทางตรง

̅
3.73

0.826

พอใจมาก

ตัวเงินทางอ้อม

3.92

0.987

พอใจมาก

ไม่ใช่ตวั เงินด้านงาน

3.91

0.683

พอใจมาก

ไม่ใช่ตวั เงินด้านสภาพแวดล้อม

3.68

0.775

พอใจมาก

3.81

0.699

พอใจมาก

รวม

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทน ของพนักงาน รวมทุกด้านอยู่ในระดับพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนด้านตัวเงินทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3.92 รองลงมาคือไม่ใช่ตวั เงินด้านงาน มีค่าเฉลีย่ 3.91 ตัวเงินทางตรง มีค่าเฉลีย่ 3.73 และไม่ใช่
ตัวเงินด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลีย่ ต่าสุด 3.68
ตารางที่ 2 ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน
ความจงรักภักดี
พูดถึงหน่วยงานในแง่บวกเสมอเมือ่ พูดคุยกับผูร้ บั บริการ
พูดถึงหน่วยงานในแง่บวกเสมอเมือ่ พูดคุยกับเพื่อนหรือญาติ
สามารถแนะนาการบริการขององค์กรกับผูอ้ ่นื ได้
อยากทางานกับองค์กรต่อไปในอนาคต
ไม่เปลีย่ นงานไปองค์กรอื่นในทันทีแม้จะมีขอ้ เสนอทีด่ กี ว่า
รวม

4.50
4.32
4.34
4.43
4.05
4.33

S.D.
0.672
0.781
0.697
0.719
1.016
0.624

จากตารางพบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
4.33
ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจค่าตอบแทนและความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
พนักงาน
ความพึงพอใจ

ความจงรักภักดีต่อองค์กร
r

Sig

ความสัมพันธ์

ด้านตัวเงินทางตรง

0.243*

0.024

ระดับต่ า

ตัวเงินทางอ้อม

0.190*

0.018

ระดับต่ า

ไม่ใช่ตวั เงินด้านงาน

0.459*

0.000

ระดับปานกลาง

ไม่ใช่ตวั เงินด้านสภาพแวดล้อม

0.427*

0.000

ระดับปานกลาง

ความพึงพอใจรวม
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

0.369*

0.000

ระดับปานกลาง

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจค่ าตอบแทนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความจงรักภักดีต่ อ
องค์กรของพนักงาน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.369
โดยตัวแปรทัง้ 2 มีความสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ความพึง พอใจค่ าตอบแทนไม่ใ ช่ต ัว เงินด้านงาน มีร ะดับ ความสัมพันธ์ม ากที่ท่สี ุ ด โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.459* รองลงมาคือความพึงพอใจค่าตอบแทนไม่ใช่ตวั เงินด้าน
สภาพแวดล้อม ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.427 และความพึงพอใจค่าตอบแทนตัวเงิน
ทางตรง มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.243 และความพึงพอใจค่าตอบแทนตัวเงินทางอ้อมมี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.190
สรุปและอภิ ปรายผล
พนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 25-35 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานการณ์จา้ งงาน
พนักงานประจา มีอตั ราเงินเดือน/รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมีอายุงานอยู่ในช่วง 35 ปี มีความพึงพอใจค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับพอใจมาก และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ระดับมากทีส่ ุด
ความพึงพอใจค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่ององค์กรของพนักงาน โดย
ความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินด้านงาน มีระดับความสัมพั นธ์มากกว่า ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านตัวเงินทางตรง และตัวเงินทางอ้อม สอดคล้องกับงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั จุไรรัตน์ แซ่เตียว
(2554) ศึกษาเรื่องความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทีม่ ตี ่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบตั กิ าร
ซึ่งพนัก งานส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับสวัส ดิก ารที่ไม่ใ ช่ต ัว เงิน เช่น ค่ ารักษาพยาบาล ประกันภัย
ประกันสุขภาพ มากกที่สุด แสดงให้เห็นว่าความจงรักภักดีของพนักงานที่มตี ่อองค์กรไม่ได้ข้นึ อยู่กบั
ค่ าตอบแทนที่เ ป็ นตัว เงินทางตรงเพียงอย่างเดียวตามที่ค นส่ ว นใหญ่ เ ข้าใจกัน อนันต์ ชยั คงจันทร์
(2539) ได้กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวกับการทางาน เช่น ขอบเขตงาน ความท้าทายของงาน ความ
เข้า ใจในหน้ า ที่ห รือ บทบาทในการท างาน จ านวนภาระงานที่ไ ด้ ร บั มอบหมาย เป็ น ป จั จัย หนึ่ ง ที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒ
ั น์ (2558)
ศึก ษาเรื่อง ความพึงพอใจ ค่ าตอบแทน สวัส ดิการ และคุ ณภาพชีว ิต ในการทางาน ที่มผี ลต่ อ ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวติ ใน
การทางาน ความสัมพันธ์มากกว่า ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั
จุไรรัตน์ แซ่เตียว (2554) ศึกษาเรือ่ งความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทีม่ ตี ่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
ในส่วนปฏิบตั กิ าร พบว่าโอกาสก้าวหน้าและความมันคงในงานมี
่
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กร
ในส่วนของด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในการทางาน ระบบการบังคับ
บัญชาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีเพื่อนร่วมงานทีด่ ี สถานที่ทางานมีความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กัลยารัตน์ เวรุเมธา (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเอเชีย

ศึกษาเฉพาะกรณีสานักงานใหญ่ พบว่า ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์การ และงานวิจยั ของ จีรนันท์ ดวงคา (2551) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความภักดีต่อองค์กร
ของวิศวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิกส์ ดิจติ อล (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ปจั จัยด้านสัมพันธภาพใน
บริษัท ไม่ว่าจะเป็ นสัมพันธภาพกับหัวหน้ างานหรือสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานสามารถทาให้เกิด
ความจงรักภักดีต่ององค์กรได้
ดังนัน้ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของพนักงาน โดย
พนักงานจะให้ความส าคัญ ค่าตอบแทนไม่ใช่ต ัวเงินด้านงาน มากกว่าค่ าตอบแทน ไม่ใ ช่ต ัวเงินด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านตัวเงินทางตรง และตัวเงินทางอ้อม ซึง่ ทาให้เห็นได้ว่า ความพึงพอใจทีท่ าให้มรี ะดับ
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีสงู จะเกีย่ วข้องทางด้านจิตใจ ความรูส้ กึ มากกว่าด้านทีเ่ ป็นตัวเงิน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับมาก และมีความสัมพันธ์กบั
ความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยเฉพาะความพึงงพอใจทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินด้านงานและด้านสภาพแวดล้อม ซึง่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่อองค์กรมากว่ากว่าด้านอื่นๆ ดังนัน้ องค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับ
ค่าตอบแทนทีท่ ไ่ี ม่ใช่เงินด้านงาน และด้านสภาพแวดล้อม พอๆกับค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินทางตรง
เพราะจะทาให้พนักงานได้รบั ความรูส้ กึ ว่า ได้รบั การดูแลเอาใจใส่จากองค์กร ตัง้ ใจและทุ่มเทกับงาน โดย
ค่าตอบแทน ทีไ่ ม่ใช่เงินด้านงาน และด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความพอใจในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
โอกาสในการได้เลื่อนตาแหน่ง การสนับสนุ นส่งเสริมเข้าร่วมอบรม พัฒนาทักษะความรูต้ ่างๆ ได้รบั การ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การได้รบั การชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชา นโยบายการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบรักษาความปลอดภัยในทีท่ างาน การสนับสนุน
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ซึง่ องค์กรต้องดาเนินการจัดการค่าค่าตอบแทนให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการ
ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจเพิม่ มากขึน้
2. จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจค่าตอบแทนไม่ใช่ตวั เงินด้านงาน อยู่ในระดับมาก และมี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานในระดับปานกลาง ซึ่งในการมอบหมายงาน
องค์กรจะต้องมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของพนักงาน มีการส่งเสริมสนับสนุ นให้พนักงานได้
พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และการให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้องค์กรก็ต้อง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงานให้กบั พนักงาน
1.
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