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บทคัดยอ 
 การวิจ ัยเรื ่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื ้อ 7 - Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7 -
Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานคาตอบแทน ดานการศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ดาน
สุขภาพการรักษาพยาบาล ดานความกาวหนา โดยจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหนงงาน ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานราน
สะดวกซื้อ 7 - Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร หาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบวา 
1) พนักงานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 296 คน คิดเปน

รอยละ 74 และเพศชาย จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26 สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จำนวน 329 คน คิด
เปนรอยละ 82.3 รองลงมา อายุ 31-40 ป จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3  และอายุต่ำกวา 20 ป 
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลำดับ สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 315 คน คิดเปนรอยละ 
78.8  รองลงมา คือ สมรส จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ตามลำดับ สวนใหญมีรายไดตอเดือน 
10,001 – 15,000 บาท จำนวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมามีรายได 15,001 – 20,000 บาท 
จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5, 20,001 – 25,000 บาท จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 และไมเกิน 
10,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ สวนใหญมีระยะเวลาในการทำงาน6 เดือน – 1 ป 
จำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ นอยกวา 6 เดือน จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 35 และ 
1 – 3 ป จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลำดับ สวนใหญมีตำแหนงงานพนักงานแคชเชียรจำนวน 248 
คน คิดเปนรอยละ 62 รองลงมา คือ ผูชวยผูจัดการ จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8  ผูจัดการสาขา 
จำนวน 49 คน 00คิดเปนรอยละ 12.3 และพนักงาน Part time จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดบั 
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 2) ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7 - Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ 
ดานความกาวหนา ดานสุขภาพการรักษาพยาบาล และ ดานคาตอบแทน สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับปานกลาง คือ ดานการศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตามลำดับ 
 
ABSTRACT  
 Subject research Satisfaction in the welfare of convenience store staff 7 - Eleven in 
Bangkok With objectives to study satisfaction The benefits of 7 - Eleven convenience store 
employees in Bangkok include compensation. In education and empowerment of personnel 
Health, medical treatment Progress Classified by personal status including sex, age, status, 
monthly income Length of work, position The population of this research was 7 - Eleven 
convenience store workers in Bangkok. The sample surveyed 400 people. Used to collect 
information is The questionnaire was analyzed by using a computer software package for 
frequency, percentage, mean. (x ̅) Standard deviation (SD) 
 The research found that 
 1) A total of 400 employees of the survey respondents, mainly 296 female. 
Accounted for 74 percent of males and 104 people, accounting for 26 percent, most of 
them were 21-30 years old, 329 people Accounted for 82.3 percent, followed by age 31-40 
years, 61 people, or 15.3 percent And under 20 years of age, 10 people, accounting for 2.5 
percent, respectively, most of them 315 people. It is 78.8 percent, followed by 85 marriages, 
accounting for 21.3 percent, respectively. Most have monthly income. 10,001 - 15,000 baht, 
total 282 people, or 70.5 percent, followed by income 15,001 - 20,000 baht 66 people 
representing 16.5 percent, 20,001 - 25,000 baht, total 32 people, representing 8 percent and 
not more than 10,000 baht, 20 people. Accounted for 5 percent, respectively, most of them 
had a length of time to work 6 months - 1 year,228 people, representing 57 percent, followed 
by less than 6 months, 144 people, representing 35 percent and 1 - 3 years There are 32 
people, accounting for 8 percent, respectively, most of whom have a position of 248 cashier 
employees, accounting for 62 percent, followed by 83 assistant managers, or 20.8 percent, 
49 branch managers, or 12.3 percent. And 20 part time employees, accounting for 5 percent, 
respectively 
2) Satisfaction in welfare of 7 - Eleven convenience store employees in Bangkok Overall is 
at a high level. When considered individually, it was found that the side with high level of 
opinion was progress. Health, medical care and compensation The items with moderate 
level of opinions were education and personnel capacity enhancement, respectively. 
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บทนำ 
รานสะดวกซื้อ 7-Eleven บริการอยูคูสังคมไทยมาชานาน จากเดิมที่มีเพียงไมกี่สาขา เมื่อครั้งเร่ิม

เปดใหม ๆ ปจจุบันไดกระจายไปแทบจะทุกหัวมุมถนน เรียกไดวาที่ไหนมีชุมชนเกิดขึ้น รานลักษณะนี้ก็จะ
ตามเขาไปใหบริการดวยเสมอ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแบบไมเคยหลับของคนยุคใหมที่มีกิจกรรมตาง ๆ ตลอด 
24 ชั่วโมง ซึ่งก็มีผูประกอบการอยูหลายเจาและลวนแตเปนรายใหญทั้งสิ้น ดานหนึ่ง ผูคนมากมายไดความ
สะดวกจากรานคาประเภทนี้ ทั้งอาหารมื้อดวนแบบแชแข็งที่สามารถอุนในเตาไมโครเวฟไดเพียงไมกี ่นาที 
สินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ตลอดจนชำระคาบริการตาง ๆ ไดทันที แตอีกดานหนึ่ง เบื้องหลังความสบายนี้ 
คือการทำงานของพนักงาน ชนิดที่หนักเอาเร่ือง ซึ่งลูกคาไมคอยจะไดรับรูเทาใดนัก 

แมประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 อันเปนกฎหมายที่คุมครองสวัสดิ
ภาพของผูใชแรงงานที่มีขอปฏิบัติมากมาย เชน มาตรา 24 หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาในวัน
ทำงาน เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตอง
ทำติดตอกันไป ถาหยุดจะเสยีหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอ่ืน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
นายจางอาจใหลูกจางทำงานลวงเวลาไดเทาที่จำเปน และ มาตรา 61 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทำงาน
ลวงเวลา ในวันทำงานใหนายจางจายคาลวงเวลาใหแกลูกจางอัตราไม นอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตรา คาจางตอหนวยในวัน
ทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดสำหรับ ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย เปนตน
สวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ถือเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก ในการดำเนินธุรกิจราน
สะดวกซื้อ 7-Eleven ใหประสบความสำเร็จ เพราะการลงทุนในการดำเนินธุรกิจสวนใหญรอยละ 70 ข้ึนอยู
กับพนักงานเปนสวนสำคัญ ฉะนั้นถาสวัสดิการที่พนักงานรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ไดรับไมเพียงพอ ก็จะ
สงผลกอใหเกิดความไมพึงพอใจตอกิจการรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ได  ดังนั้นเพื่อเปนการกำกับ ดูแล 
คุณภาพในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7-Eleven นเขตกรุงเทพมหานคร รัฐจึงไดมีการตราที่
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ขึ้น โดยมีหนวยงานกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ภารกิจ
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทำหนาที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารการคุมครองแรงงานและการ
แรงงานสัมพันธ และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงไดเปนสวนราชการภายใตสังกัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม สังกัดกระทรวงแรงงานนับตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เปนตนมา 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้จะทำใหทราบระดับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวก
ซื้อ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะไดนำมาใชในการสงเสริม ปรับปรุง แกไขปญหาการไดรับ
สวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ใหมีความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความตองการ
ของตนที่เหมาะสมและดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ ื ่ อศ ึกษาความพ ึงพอใจในสว ัสด ิการของพน ักงานร านสะดวกซ ื ้อ  7 -Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนผูพนักงานรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
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 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทพนักงาน 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก  
- สวัสดิการดานคาตอบแทน 
- สวัสดิการดานการศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
- สวัสดิการดานสุขภาพการรักษาพยาบาล 
- สวัสดิการดานความกาวหนา 
 

ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานรานสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การวิจัยคร้ังนี้จะทำการวิจัยตั้งแตเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. เปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการสวัสดิการของพนักงาน 
รานสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. เปนแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มความรูเก่ียวกับสวัสดิการของพนักงาน 
รานสะดวกซื้อ 7-Eleven 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
สำนักวิจัยกฎหมายและแรงงาน บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จำกัด (2556) กลาววา สวัสดิการ
แรงงานไมใชมาจากความรับผิดชอบของนายจางแตฝายเดียว ดังจะเห็นไดจากทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน ซึ่งมี
ที่มาจากปรัชญาและแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ทำใหลักษณะการใหหรือวิธีการจัด
สวัสดิการแตกตางกันออกไปตามปรัชญาและแนวคิดนั้นๆ ทฤษฎีสวัสดิการตาง ๆ ตามที่ M.V.Moorthy 
กลาวไวมีดังนี ้ (M.V.Moorthy, Principle of Labour Welfare, General Printers & Publishers P.V.T 
Limited, Calcutrta, 1968, pp. 29-41) 
 1. สวัสดิการแรงงานเปนเร่ืองของการบังคับควบคุม (The Policing Theory of Labour Welfare) 
ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่เชื่อวา คนสวนใหญในโลกมีแนวโนมที่จะเปนคนเลวมากกวาคนดี หรือชอบที่จะเอา
รัดเอาเปรียบผูอื่น โดยเฉพาะคนรวยก็มักจะเอาเปรียบคนจน เปรียบเสมือนนายจางที่เอาเปรียบลูกจางดวย
วิธีตางๆ ทำใหลูกจางหมดกำลังใจและไมพอใจในการทำงานข้ึนได ถาปราศจากการกำหนดมาตรฐานการให
ความมั่นคงจากรัฐ (State security) ดังนั้นการกำหนดเปนกฎหมายในการคุมครองแรงงานจึงเปนสิ่งจำเปน
ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ความเชื่อดังกลาว จึงเปนมูลเหตุใหมีกฎขอบังคับการใชแรงงานใหเกิดความเปน
ธรรมข้ึนในสังคม ปองกันการกดข่ีลูกจางจากนายจาง และการที่จะใหกฎหมายบังคับใชไดผลดีโดยการตรวจ
ตราจากเจาหนาที่อยางรัดกุมและใกลชิด 
 อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดนี้วา ผูที่มีหนาที่ตรวจตราดูแลใหนายจางปฏิบัติตาม
กฎหมาย ควรแนะนำ ชี้แจง หรือชักชวนใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการชักชวนเปนเทคนิคที่จะ

ความพงึพอใจต่อสวสัดิการของพนกังาน

รา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven 

1. สวสัดิการดา้นค่าตอบแทน 

2. สวสัดิการดา้นการศกึษาและเพิ่ม

ศกัยภาพบุคลากร 

3. สวสัดิการดา้นสขุภาพการ

รกัษาพยาบาล 

4. สวสัดิการดา้นความกา้วหนา้ 

 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. รายไดต่้อเดือน 

7. ประสบการณก์ารทาํงานในรา้น

สะดวกซือ้ 7-Eleven 
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ทำใหนายจางปฏิบัติตามโดยเต็มใจ ไมรู สึกวาถูกบังคับ การตรวจตราก็ถือไดวาเปนการแทรกแซงทาง
กฎหมายของการอยูรวมกันระหวางนายจางและลูกจางอีกทางหนึ่งเปนสาเหตุใหนายจางไมพอใจและ
พยายามหลบเลี่ยงในที่สุด ตลอดจนการจัดสวัสดิการแรงงานบางอยาง นายจางตองเต็มใจจดัใหเอง กฎหมาย
ไมสามารถบังคับได เชน ในการจัดนันทนาการใหแกลูกจาง การใหคำปรึกษาหารือเมื่อลูกจางมีปญหา เปน
ตน 
 2. สวัสดิการแรงงานเปนเรื ่องของความเชื ่อทางศาสนา (The Religious Theory of Labour 
Welfare) ทฤษฎีนี้มิไดสนับสนุนใหมีกฎหมายบังคับในเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงาน แตเชื่อวานายจางจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางก็เนื่องจากนายจางเปนผูมีศีลธรรม ยึดถือในศาสนาวาทำดียอมไดดีหรือหวัง
ผลในชาติหนา การจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางมีความเปนอยูที่ดีในชาตินี้ ผลตอบแทนก็คงจะกลับสู
นายจางในชาติหนาดวย ทฤษฎีนี้เชื่อวาศาสนาเปนพื้นฐานในการ ที่นายจางจัดสวัสดิการในแตละสังคม การ
จัดโดยหวังผลเปนสวนบญุแกนายจาง 
 

 ขอมูลเกี่ยวกับรานสะกวกซ้ือ 7-Eleven 
 เซเวน อีเลฟเวน ถือกำเนิดขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2470 โดย บริษัท เซาทแลนด ไอซ จำกัด (เซาทแลนด 
คอรปอเรชั่น) เร่ิมตนกิจการผลิต และจัดจำหนายน้ำแข็ง ที่เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ในปเดียวกัน 
ทางบริษัทฯ ไดนำสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ มาจำหนาย เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกคา จึงเปลี่ยนชื่อเปน 
Tote'm Store ตอมาในป พ.ศ. 2489 ไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เปน เซเวน-อีเลฟเวน (7-Eleven) เพื่อรองรับ
การขยายกิจการนี้ ซึ่งในระยะแรก เปดใหบริการ ตั้งแตเวลา 07.00-23.00 น. ของทุกวัน อันเปนที่มาของชื่อ 
เซเวน อีเลฟเวน นั่นเอง ในชวงปลายคริสตทศวรรษที่ 1980 บริษัทเร่ิมประสบปญหาทางการเงิน และไดรับ
ความชวยเหลือจากอิโต-โยคะโดซึ่งเปนผูซื้อแฟรนไชสรายใหญที่สุด บริษัทญี่ปุนมีอำนาจควบคุมบริษัทในป 
พ.ศ. 2534[3] ในป พ.ศ. 2548 อิโต-โยคะโดกอตั้งบริษัทเซเวน แอนด ไอ โฮลดิงสและเซเวน อีเลฟเวนก็ก
ลายเปนบริษัทลูกของเซเวน แอนด ไอ โฮลดิงสตั้งแตนั้นมา 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 มยุรา จันทรแจมศรี (2553) ศึกษาความเห็นของพนักงานที่มีตอสวัสดิการของบริษัท เบทาโกร 
จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย ดานความมั่นคงและความปลอดภัย ดานวัน
ลาหยุด ดานการศึกษา และดานเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอสวัสดิการของ
บริษัทฯโดยเปรียบเทียบตามลักษณะตามลักษณะสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระดับงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนพนักงานจำนวน 277 คน ผลการศึกษาพบวา 
1. พนักงานเห็นดวยตอสวัสดิการพนักงาน ดานสุขภาพอนามัย ดานความมั่นคงและความปลอดภัย ดานวัน
ลาวันหยุด ดานการศึกษา และดานเศรษฐกิจ อยูระดับปานกลาง 
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอสวัสดิการของบริษัทฯ ที่มีตอสวัสดิการ
ดานตาง ๆโดยจำแนกตามตัวแปรดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระดับการทำงานพบวาไมพบความ
แตกตาง ความคิดเห็นตอสวัสดิการของพนักงานของบริษัทฯระหวางตัวแปรตาง ๆ พบวาพนักงานที่ชวงอายุ
ตางกันมีความคิดเห็นตอสวัสดิการดานความมั่นคงและความปลอดภัยแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
เมื่อทดสอบเปนรายดาน พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสวัสดิการดานวันลาหยดุ 
แตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปไดวาพบความแตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอสวัสดิการของ
พนักงานระหวางตัวแปรดานระดับงานโดยภาพรวม และเมื่อทดสอบรายดานพบวา พนักงานที่มีระดับงาน
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ตางกันมีความคิดเห็นตอสวัสดิการดานวันหยุดและสวัสดิการดานเศรษฐกิจแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่ 
0.05 

ณิชพัฌฌ ศิริวัฒนชัยดล (2553) ศึกษาความตองการสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนด ของลูกจางและเพื่อเปรียบเทียบความตองการสวัสดิการแรงางานนอกเหนือกฎหมายกำหนดตาม
ลักษณะประชากรศาสตร โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจากลูกจางจำนวน 61 คน สรุปไดวาลกูจางมี
เพศชายมากกวาเพศหญิงเปนสัดสวนรอยละ 52.50 มีอายุเฉลี่ยระหวาง 31 - 40 ป รอยละ 49.50 รายไดตอ
เดือนสูงกวา 7,000 บาท รอยละ 60.70 และสถานภาพการโสดมากถึงรอยละ 60.70 ผลการศึกษาความ
ตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจและดานความมั่นคงอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความ
ตองการสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพอนามัยและสวัสดิการแรงงานดานการศึกษาและความปลอดภัย เมื่อ
จำแนกตามเพศพบวา เพศชายมีความตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจและความมั่นคง คาเฉลี่ยอยูที่ 
4.46 หากจำแนกตามอายุพบวาลูกจางอายุ 20 - 30 ป มีความตองการสวัสดิการดานความมั่นคงในระดับที่
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.53 สวนลูกจางที่มีอายุ 31 - 40 ป ความตองการสวัสดิการดานความมั่นคงใน
ระดับที่มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.98 หากวิเคราะหโดยจำแนกตามรายไดพบวาพบวาลูกจางที่มีรายไดต่ำกวา
7,000 บาท มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจและดานความมั่นคงอยูในระดับสูงมากมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 4.88 และหากจำแนกตามสถานะภาพทางการสมรส พบวาลูกจางที่โสดมีความตองการสวัสดิการ
แรงงานดานเศรษฐกิจและดานความมั่นคงอยูในระดับสูงมากคาเฉลี่ยอยูที่ 4.79 

ปรางคทิพย ศุภเอม (2554) ความตองการสวัสดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผากรณีศึกษา 
โรงงานศรีทองเทกซไทส จำกัด วัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาความตองการสวัสดิการของแรงงานในโรงงานฯ 2. 
ศึกษาการจัดการสวัสดิการของแรงงงานในโรงงานฯ 3. ศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตรที่สงผลตอความ
ตองการสวัสดิการของแรงงานในโรงงานฯ ผลการศึกษาพบวา แรงงานมีความตองการสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล ดานความมั่นคงและความปลอดภัยในระดับมาก สวนดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย และ
ดานนันทนาการในระดับปานกลางแนวทางการจัดการสวัสดิการผลวิจัย พบวาแรงงานเห็นดวยตอแนว
ทางการจัดการ การรักษาพยาบาลในระดับมาก ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงและความปลอดภัย ดาน
สุขภาพอนามัย และดานนันทนาการในระดับปานกลาง นอกจากนี้ผลการวิจัย พบวาเพศสงผลตอความ
ตองการสวัสดิการดานนันทนาการ สถานภาพสงผลตอความตองการสวัสดิการ ดานเศรษฐกิจ และดาน
นันทนาการอายุสงผลตอความตองการสวัสดิการดานเศรษฐกิจ ดานการรักษาพยาบาลดานสุขภาพอนามัย 
และดานนันทนาการ การศึกษาสงผลตอความตองการสวัสดิการดานเศรษฐกิจ ดานการรักษาพยาบาล ดาน
ความมั่นคงและความปลอดภัย และดานนันทนาการ และรายไดสงผลตอความตองการสวัสดิการนนัทนาการ 
 คมกริช เพ็ญศิริ (2554) ความตองการสวัสดิการของพนักงานบริษัท ไซเบอรแพลนเน็ตอินเตอร
แอคทีฟ จำกัด เพื่อเตรียมความพรอมสูการแปลงสภาพเปนบริษัท (มหาชน) เปนการศึกษาความพึงพอใจ
และความตองการสวัสดิการของพนักงานที่ไดรับจากบริษัทฯ วิธีการศึกษาเปนแบบเชิงปริมาณ ประชากรที่
ทำการศึกษาคือเจาหนาที่ของบริษัทฯ ผลการศึกษาพบวาพนักงานสวนมากเปนเพศหญิง อายุมากกวา 26 ป 
สถานะภาพโสด อายุงานมากกวา 1 ป รายไดไมเกิน 20,000 บาทมีความตองการสวัสดิการที่พนักงานใช
ประโยชนมากที่สุด 3 อันดับ 1. ดานสังคมไดแก วันหยุดพักผอน วันลาปวย และวันหยุดนักขัตฤกษ 2. ดาน
เศรษฐกิจไดแก โบนัส เบี้ยขยันและเบี้ยเลี้ยง 3. ดานความมั่นคงในชีวิตไดแก สิทธิประกันสังคม กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ และยาสามัญประจำบริษัทฯ 4. ดานเกื้อกูลไดแกการตรวจสุขภาพประจำป งานเลี้ยงปใหม 
และทองเที่ยวประจำปภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการทั้ง 4 ดานในระดับปานกลาง 
และพบวาเพศ อายุ เงินเดือนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอสวัสดิการของบริษัทฯ ทุกดาน 
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 พิมพสิริ ทองปน (2554) เพื่อศึกษาลักษณะการทำงานคาจางและสวัสดิการที่ไดรับตลอดจนความ
พึงพอใจตอคาจางและสวัสดิการของพนักงานฝายผลิตในโรงงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดลำพูน ผลการศึกษา
พบวาแรงงานกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง โสด อายุเฉลี่ย 27 ปจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมี
ประสบการณในการทำงานเฉลี่ย 5 ป และมีอายุการทำงานปจจุบันเฉลี่ย 3 ป มีเหตุผลในการยายงานมาทำ
ในโรงงานปจจุบัน คือการไดรับคาจางที่สูงกวาที่เดิมลักษณะงานที่ปฏิบัติในขณะนี้คือ การตรวจสอบชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสใหไดมาตรฐานไดรับรายไดรวมเฉลี่ยคนละ 7,854 บาทตอเดือน นอกจากนี้ยังไดรับสวัสดิการ
ดานตาง ๆ เชนการอบรมความรูเกี่ยวกับงานที่ทำ ชุดทำงาน การเบิกคารักษาพยาบาลของตนเอง และ
ครอบครัวการทำประกันชีวิต การสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แรงงาน
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสวัสดิการ 3 อันดับแรกคือ ดานการชวยเหลือการออมของลูกจางในรูปการ
สมทบเงินเขากองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รองลงมาคือดานการมุงพัฒนาลูกจางใน
รูปแบบการไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและอันดับสุดทายดานนันทนาการและสุขภาพ
อนามัยในรูปของการจัดงานเลี้ยงสังสรรคพนักงานการจัดใหมีการแขงขันกีฬาบุคลากร และการใหความรู
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยตามลำดับ 
 จิตราพัชร กีรตินันทเจตน (2556) การศึกษาเรื ่องรูปแบบการจัดสวัสดิการที่พึงประสงคของ
พนักงานบริษัท เอ็น เอช เค พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
สวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดและสวัสดิการที่พึงประสงคของพนักงานบริษัท เอ็น เอช เค พรีซิ
ซั่น (ประเทศไทย) จํากัด ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ผูบริหารสามารถนำไปเปนแนวทางในการปรับปรุง
การจัดสวัสดิการใหสอดคลองกับความตองการของพนักงานบริษัท เอ็น เอช เค พรีซิซั่น (ประเทศไทย) 
จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนพนักงานในบริษัท เอ็น เอช เค พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จํากัด จำนวน 
50 คนใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษาและนำขอมูลที่รวบรวมไดประมวลผลโดยใชสถิติ คารอยละ
และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26-35 ป ระดับ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา/ปวช. สถานภาพสมรส พักอยูบานเชา/หองเชา เปนพนักงานในระดับปฏิบัติการ
รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอายุงาน 1-3 ปความพึงพอใจที่มีตอสวัสดิการที่บริษัทจัดให
นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดสวัสดิการที่เปนตัวเงินโดยเฉลี่ยแลว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก ที่สำคัญดังนี้ มีความพึงพอใจในการมีคาอาหาร กรณีทำงานลวงเวลา มีเงินกูเพื่อการ
เคหะสงเคราะห และมีเงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต สวัสดิการที่ไมเปนตัวเงินมีความพึงพอใจในการตรวจ
สุขภาพประจำป มีการจัดทำประกันชีวิตเปนกลุม มีการใหบริการรถรับสงพนักงานและการใหโอกาส
พนักงานศึกษาดูงานตอตางประเทศ ความคิดเห็นดานสวัสดิการที่พึงประสงคนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กำหนดสวนใหญตองการใหมีการปรับเพิ่มวงเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพิ่มรายการตรวจสุขภาพประจำป
ใหครอบคลุมโรคตางๆมากขึ้น จัดใหมีการทำประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุใหกับพนักงานและการให
ทุนการศึกษากับพนักงานในการพัฒนาตนเอง ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาดานสวัสดิการที่เปนตัวเงิน
ดานเศรษฐกิจ ผูบริหารควรจัดใหมีคาอาหารกรณีทำงานลวงเวลา มีสวัสดิการเงินกูการเคหะสงเคราะหใหแก
พนักงานอยางเพียงพอ จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำปแกพนักงาน มีการจัดทำประกันชีวิตเปนกลุมแก
พนักงาน จัดใหมีบริการรถรับสงพนักงานของบริษัท รวมถึงตองจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง
พนักงาน 

มัชฌิมา พิมพศิริ (2555) ไดศึกษาความพึงพอใจดานสวัสดิการ ที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
ของพนักงานบริษัท เด็นโซ ประเทศไทย จำกัด พบวา ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจดานสวัสดิการที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
บริษัท เด็นโซ ประเทศไทย จำกัด และศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เด็นโซ ประเทศไทย 
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จำกัด ที่มีตอความผูกพันตอองคกร กลุมตัวอยางคือพนักงาน บริษัท เด็นโซ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 340 
คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 

1. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัท เด็นโซ ประเทศไทย จำกัด พบวาพนักงานสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 26-33 ป มีระดับการศึกษาที่ต่ำกวาหรือเทากับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มี
รายไดเฉลี ่ยตอเดือนอยูระหวาง 8,000-26,400 บาท มีอายุการทำงานในบริษัท 0-6 ป ตำแหนงงาน
ปฏิบัติงานข้ันตน และในลักษณะงานของฝายผลิต 

2. ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานบริษัท เด็นโซ ประเทศไทย จำกัด โดยรวมอยูในระกับ
ปานกลาง พนักงานมคีวามพึงพอใจในดานสุขภาพอนามัยอยูในระดับพึงพอใจ และพนักงานมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดานความมั่นคงและปลอดภัย ดานนนัทนาการ 
และดานสังคมสงเคราะห  

3. ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท เด็นโซ ประเทศไทย จำกัดโดยรวมอยูในระดับสูง
พนักงานมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง ในดานการมีความเชื่อมั่น ยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคกร ดานการมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม เพื่อประโยชนขององคกร และการปรารถนาที่จะ
รักษาสภาพการเปนสมาชิกขององคกรไวอยูในระดับสูงทุกดาน 

4. พนักงานที่มีระดับการศึกษาและลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร
แตกตางกัน อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ .05 

5. ความพึงพอใจในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ ด านการศึกษาและดานสังคมสงเคราะห มี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีความสัมพันธระดับต่ำและมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

6. ความพึงพอใจในสวัสดิการดานความมั่นคงและปลอดภัยและดานนันทนาการ มีความสัมพันธตอ
ความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่.05 โดยมีความสัมพันธระดับต่ำมากและมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน 

ชญาภรณ มณีวรรณ (2558) ศึกษาเรื ่องความคิดเห็นตอสวัสดิการของบุคลากรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยตอสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย กลุม
ตัวอยางคือ บุกลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย จำนวน 924 คน โดยในแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูลวิเคราะหขอมูลโคขใชโปรแกรมสำเร็จรูป และใชคาทางสถิติเชิงพรรณนา
โดยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาวิเคราะหขอมถทั่วไป
ของผูตอบแบสอบถามสวนใหญบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 
- 40 มีสถานภาพโสด มีระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนขาราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมเกิน 10 ป มี
เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

ผลการศึกษาความคิดเห็นตอสวัสดิการของบุคลการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยพบวาโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีระดับความคิดเห็นตอสวัสดิการมากดานสุขภาพ ดานความมั่นคงปลอดภัย มี
ระดับความคิดเห็นปานกลาง ในดานสังคมและนันทนาการ และดานการศึกษา ตามลำดับ 

ประภาพร ชุลีลัง (2561) ศึกษาเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการของบุคลากรกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ และ 2)
ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 160 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแก t-test, F-test,
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สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธแบบเพียรสัน การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ และทดสอบโมเดลกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 40-50 ป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-19 ป มีตำแหนงระดับชำนาญ
การ มีอัตราเงินเดือน 20,000 - 29,999 บาท 

ผลการศึกษาดานงานและองคการพบวาความคิดเห็นของบุคลากรตองานและองคการในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานคนพบวาทุกดานอยูในระดับมากทั้งหมดโดยเรียงลำดับดังนี้ 
คานิยมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธภายในองคการ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความกาวหนาใน
การปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงานพบวาระดับความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงลำดบั ดังนี้ การทุมเทใหกับงาน การยอมรับเปาหมายของ
องคการ และความตองการคงความเปนสมาชิกขององคการ 

ผลการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์เสนทางที่คำนวณไดจากตัวแบบที่ปรับแลวพบวาคาสัมประสิทธิ์เสนทางทุกคามี
นัยสำคัญทางสถิติ และสรางตัวแบบไดใหม และคำนวณอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม
ของตัวแปรทั้งหมดที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีสูงสุด รองลงมาคือ คานิยมในการ
ปฏิบัติงาน ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธภายในองคการ ตามลำดับ โดยความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคการ คานิยมในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางออมตอ
ความผูกพันตอองคการ สงผานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือ 
สงผานความสัมพันธภายในองคการ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางออมตอกวามผูกพันตอองคการสงผานความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธภายในองคการมีอิทธิพลทางออมตอความผูกพันตอองคการ สงผานความกาวหนา
ในการปฏิบัติงาน และความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 รั้งนี้ผูวิจัยทำการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเชิงพรรณรา เพื่อตองการศึกษาเพื่อรวบรวม 
ขอมูลดานตางๆ นำไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ  
7 – Eleven ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ผูวิจัยไดนำมาใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานรานสะดวกซื้อ 7 - Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 เนื ่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยาง
สามารถคำนวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 และระดับคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงสามารถประมาณคา
รอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั ่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการ
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ประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือวาไดผาน
เกณฑตามที่เงื่อนไขกำหนด คือไมนอยกวา 384 ตัวอยาง 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา การดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กำหนดไว โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามผานทางชองทาง
ออนไลนโดยใช Google Form 

3. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
4. ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา  

เพื่อนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการวิเคราะห 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0) 
 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. คารอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะหเพื่อบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

2. คาเฉลี่ย (X�) 
3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7-

Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7 - Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีพนักงานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 296คน คิด
เปนรอยละ 74 และเพศชาย จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26 สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จำนวน 329 คน 
คิดเปนรอยละ 82.3 รองลงมา อายุ 31-40 ป จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3  และอายุต่ำกวา 20 ป 
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลำดับ สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 315 คน คิดเปนรอยละ 
78.8  รองลงมา คือ สมรส จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ตามลำดับ สวนใหญมีรายไดตอเดือน 
10,001 – 15,000 บาทจำนวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมามีรายได 15,001 – 20,000 บาท 
จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5, 20,001 – 25,000 บาท จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 และไมเกิน 
10,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ สวนใหญมีระยะเวลาในการทำงาน6 เดือน – 1 ป 
จำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ นอยกวา 6 เดือน จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 35 และ 
1 – 3 ป จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลำดับ สวนใหญมีตำแหนงงานพนักงานแคชเชียรจำนวน 248 
คน คิดเปนรอยละ 62 รองลงมา คือ ผูชวยผูจัดการ จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8  ผูจัดการสาขา 
จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และพนักงาน Part time จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื้อ 7 - Eleven 

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบ 4 ดาน โดยผูวิจัยจะทาการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวาโดยรวมอยูในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่
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มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ ดานความกาวหนา ดานสุขภาพการรักษาพยาบาล และ ดาน

คาตอบแทน (�̅�𝑥= 4.19, �̅�𝑥= 4.07 , �̅�𝑥= 3.95) สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ ดาน

การศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร (�̅�𝑥= 3.12) ตามลำดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ปจจัยสวนบุคคล 
 การศึกษาเรื ่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซื ้อ 7 - Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีพนักงานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 296 คน คิด
เปนรอยละ 74 และเพศชาย จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26 สวนใหญมีอายุ 21-30 ป จำนวน 329 คน 
คิดเปนรอยละ 82.3 รองลงมา อายุ 31-40 ป จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3  และอายุต่ำกวา 20 ป 
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลำดับ สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 315 คน คิดเปนรอยละ 
78.8  รองลงมา คือ สมรส จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ตามลำดับ สวนใหญมีรายไดตอเดือน 
10,001 – 15,000 บาท จำนวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมามีรายได 15,001 – 20,000 บาท 
จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5, 20,001 – 25,000 บาท จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 และไมเกิน 
10,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ สวนใหญมีระยะเวลาในการทำงาน6 เดือน – 1 ป 
จำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57 รองลงมา คือ นอยกวา 6 เดือน จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 35 และ 
1 – 3 ป จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลำดับ สวนใหญมีตำแหนงงานพนักงานแคชเชียรจำนวน 248 
คน คิดเปนรอยละ 62 รองลงมา คือ ผูชวยผูจัดการ จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.8  ผูจัดการสาขา 
จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และพนักงาน Part time จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก คือ ดานความกาวหนา ดานสุขภาพการรักษาพยาบาล และ ดานคาตอบแทน สวนขอที่มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตามลำดับ 

 
อภิปรายผล  
 
 1. ดานคาตอบแทน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คือ ทานไดรับการพิจารณาจายเงินลวงเวลา และนอกเวลาปฏิบัติงาน, องคกรมี
การพิจารณาจายเงินโบนัสประจำป ตามความเหมาะสมของผลประกอบการ สวนขอที่มีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก คือ ทานไดรับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, คาตอบแทนที่ทานไดรับมีความสอดคลอง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และทานไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหนงและความ
รับผิดชอบของทาน  ทานไดรับเงินรางวัลเพิ่มข้ึนเมื่อผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑที่องคกรกำหนด
, องคกรมีเงินชวยเหลือพนักงานที่ประสบภัย (วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย) เปนตน สวนขอที่มีระดับความ
คิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง คือ องคกรมีเงินชวยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวของพนักงาน 
ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราพัชร กีรตินันตเจตน (2556) ทำการศึกษาเร่ือง รูปแบบการจัด
สวัสดิการที่พึงประสงคของพนักงาน บริษัท เอ็น เอช เค พริซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
  



 
 

13 

 

2. ดานการศึกษาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ทานไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู ความสามารถและทำใหรูสึกมีความกระตือรือรนในการ
ทำงาน , ลักษณะของงานที่ทานปฏิบตัิเปนงานที่ตองใชความรูความสามารถและเปนงานที่นาสนใจ สวนขอที่
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่มาก คือ งานที่ทานไดรับมอบหมายทำใหทานไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และความสามารถอยางเต็มที่ สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย คือ จัดการสอนภาษาอังกฤษ
หลังเลิกงาน , องคกรมีการจัดฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและทักษะ ทั้งในหนวยงานและนอกหนวยงานใหกับ
บุคลากร , องคกรใหการสนับสนุนจากผูบริหารใหมีโอกาสศึกษาตอเพิ่มเติมเพื่อความกาวหนา ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มัชฌิมา พิมพศิริ (2555) ทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจดานสวัสดิการที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เดนโซ ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจดานสวัสดิการที่มีผลตอความผูกพันธตอองคกร ของพนักงาน บริษัท เด็นโซ ประเทศ
ไทย จำกัด และศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เด็นโซ ประเทศไทย จำกัด ที่มีตอความผูกพัน
ตอองคกร 

3. ดานสุขภาพการรักษาพยาบาล 
 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ทานไดรับการใหบริการตรวจสุขภาพประจำป , ทานไดรับการจัดทำประกันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่มาก คือ มีของเยี่ยม มอบใหกับพนักงานเจ็บปวยกรณี
คนไขใน, เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลเพียงพอตอคาใชจายในการรักษาพยาบาลของทาน, มีการ
อนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาตัว, มีการจัดระบบสาธารณูปโภคภายในรานใหถูกสุขลักษณะ ทั้งสุขา และพื้นที่
ในการรับประทานอาหาร , มีสวัสดิการสำหรับพนกังานหญิงที่ตั้งครรภ รูปแบบสวัสดิการชุดคลุมทองใหกับ
พนักงานหญิง ตามลำดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญาภรณ มณีวรรณ (2558) ทำการศึกษาเรื่อง
ความคิดเห็นตอสวัสดิการของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยตอสวัสดิการ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย 
 4. ดานความกาวหนา 
 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ทานปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ โดยมุงหวังใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด , 
หัวหนา/ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานนำเสนอแนวคิดใหมๆไดอยางเต็มที่ , มีการเลื่อนลำดบัข้ัน 
ตามความเหมาะสมของการทำงานโดยพิจารณาจากอายุงาน , ท านมีโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถในตำแหนงงานของทาน สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่มาก คือ ผูบังคับบัญชา
ไวใจมอบหมายงานพิเศษอื่นๆ ขององคกรใหทานปฏิบัติ , ผลการปฏิบัติงานของทานไดรับการยอมรับจาก
ผูรวมงาน , งานที่ทำอยูสงเสริมใหทานไดรับโอกาสในการเลื่อนตำแหนงงานสูงขึ้น , ทานมีแผนงานที่มีการ
กำหนดระยะเวลาการทำงานสำเร็จที่ชัดเจน สวนขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่ปานกลาง คือ ทาน
ไดรับโอกาสเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถอยูเสมอ ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาพร ชุลีลัง (2561) ศึกษาเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 



 
 

14 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ดานคาตอบแทน 

 สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ควรเพิ่มเติมเงินรางวัลเมื่อพนักงานทำงานไดบรรลุวัตถุประสงค เพื่อสราง
ขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน เพิ่มเงินชวยเหลืองานศพ ชวยเหลือพนักงานที่ประสบภัย (วาตภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย)  
 ดานการศึกษาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
 สิ่งที ่ตองปรับปรุง คือ ควรใหการสนับสนุนในการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแกพนักงาน มี
ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานที่ตองการศึกษาตอ 

ดานสุขภาพการรักษาพยาบาล 
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ควรเพิ่มเติมดานการใหสวัสดิการแกพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ โดยการให

ทำงานที่เบาลง ไมใชแรงมาก และจัดใหมีชุดคลุมทอง รวมทั้งรักษาความสะอาดภายในราน ทำความสะอาด
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหถูกสุขลักษณะ ทั้งสุขา และพื้นที่ในการรับประทานอาหาร 

ดานความกาวหนา 
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ กำหนดแผนการปฏิบัติงานใหแกพนักงานใหชัดเจน เพื่อใชวัดผลและประเมิน 

และนำไปสู การเลื ่อนตำแหนงใหแกพนักงาน โดยดูจากผลการทำงาน การวัดผล และการประเมิน
ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแตละคน 
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