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 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาความพึงพอใจในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานบริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จ  ากดั(มหาชน) โดยก าหนดความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานของพนกังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานบริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จ  ากดั(มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัไดแ้ก่ พนกังาน
ประจ าของบริษทั       อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จ  ากดั(มหาชน) จ านวน 385 ตวัอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามกับพนักงานทั้ งเพศชายและเพศหญิง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอายกุารท างาน 4-
6 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท   ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน พบว่า 
พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก และเม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
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นโยบายการบริหารบริษทั ด้านความมัน่คงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ระดบัพึงพอใจมาก ส่วนด้านระบบผลตอบแทน อยู่ในระดบัพึง
พอใจปานกลาง    ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบวา่ พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่น
ระดบัผูกพนัมาก และเม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความถูกตอ้งหรือบรรทดัฐานของสังคม และ
ด้านทศันคติพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัผูกพนัมาก ส่วนด้านพฤติกรรม อยู่ใน
ระดบัความผูกพนัปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน ในดา้นความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรโดยมีนัยส าคญั 0.05  ความพึงพอใจในการท างานด้าน
นโยบายการบริหารของบริษทั มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทั อลิอนัซ์ อยุธยา 
ประกนัชีวิต จ  ากดั(มหาชน)ในดา้นพฤติกรรม   ความพึงพอใจในการท างานดา้นความกา้วหน้าใน
อาชีพ มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ  ากัด
(มหาชน)  ในดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความถูกตอ้งหรือบรรทดัฐานทางสังคม 
 จากผลการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานดา้น 
ความกา้วหนา้ในอาชีพ มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเป็นอยา่งมาก ทั้งทางดา้น
ทศันคติ พฤติกรรม และบรรทดัฐานของสังคม ดงันั้น ในแต่ละองคก์ารควรมีการส่งเสริมให้
พนกังานไดมี้ต าแหน่งหนา้ท่ีงานท่ีดี ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น พฒันาความรู้ความสามารถ
อยา่งต่อเน่ือง ใหก้ารสนบัสนุนพนกังานอยา่งเหมาะสมและยติุธรรมจะท าใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์าร
ต่อไป 

2. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานในดา้น 
นโยบายบริหารบริษทั มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในดา้นพฤติกรรม แสดงวา่ 
พนกังานจะพึงพอใจมากยิง่ข้ึนต่อเม่ือองคก์ารมีการช้ีแจงเป้าหมาย นโยบายใหก้บัพนกังานไดท้ราบ
ชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานกระตือรือร้นในการท างาน ท าใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนักบัองคก์ร 
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The research is to study the relationship of employee satisfaction affecting employee 

engagement of ALLIANZ AYUDHYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED. Sample 
size in this research is 385 samples. Questionnaire is a tool for data collection. Statistics for data 
analysis are percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions analysis. Research 
results are male, aging between 30 and 39 years old, and earning average monthly income between 
Baht 10,001 and 20,000.Employees job satisfaction: Employees have job satisfaction at the high 
level. Considering in each category, satisfaction toward management policy, work security, career 
advancement, and work condition is at the high level, satisfaction toward remuneration is at the 
moderate level. Employee engagement: Employee engagement is at the high level. Considering in 
each category, employee engagement in category of rightness or social norms and attitude is at the 
high level, whereas employee engagement in category of behavior is at the moderate level. Results 
of the correlation with significance level of 0.05 are as follows: Employee satisfaction in category 
of management policy has the relationship with employee engagement of ALLIANZ AYUDHYA 
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INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED in category of behavior. Employee satisfaction in 
category of career advancement has the relationship with employee engagement of ALLIANZ 
AYUDHYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED in category of attitude, behavior, and 
rightness or social norms. 

The results of this research. Researchers have suggested below. 
1 .  The analysis of data on employee satisfaction and career advancement. Affecting the 

engagement of employees is huge. Both the attitudes, behaviors and social norms, so each 
organization should encourage employees to have a better position. Have the opportunity to 
comment Develop your skills constantly. Support staff as appropriate and fair to employees on the 
organization. 

2 .  The analysis of data on employee satisfaction in the areas of policy management. 
Affecting the engagement of employees in the behavior show that employees are more satisfied 
when organizational goals are clarified. These employees have a clear mind. The staff is eager to 
work. An understanding with the organization. 
 
 
 
 
 
 


