
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านสวัสดิการกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 160 คน 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  

1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.9 มีอายุระหว่าง 25 – 

น้อยกว่า 36 ปี ซึ่งอยู่ใน Generation Y คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมามีอายุระหว่าง 36 – น้อยกว่า 51 
ปี คิดเป็นร้อยละ  44.4 อยู่ใน Generation X และอายุ 51 ขึ้นไป น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.5 อยู่ใน 
Generation B มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมามีสถานภาพสมรสคิดเป็น
ร้อยละ 34.4 มีสถานภาพหย่าร้างและเป็นหม้ายเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.3 น้อยที่สุด 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
60.0  และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 40.0 มีอายุงานระหว่าง 3-5 ปีมากที่สุด                     
คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 23.8 ส าหรับช่วงอายุงาน 11 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีรายได้ระหว่าง 
30,001 – 50,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ39.4 รองลงมามีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.3  และมีรายได้ 50,000 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.4 ปฏิบัติงานที่ส านักงานส่วนกลางมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.8 และปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 36.3 

1.2 ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง

พลังงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านการตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือค่ารักษาพยาบาลอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 การประกันชีวิตพนักงานอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.84  ค่าครองชีพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.88 เงินบ าเหน็จตอบแทนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.96  
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 เงินช่วยเหลือท าศพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.78 สนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.90 ค่าเช่าที่พักอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.99 นันทนาการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 
เงินช่วยเหลือบุตร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73  
และด้านค่ารักษาพยาบาลมิดามารดาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    
เท่ากับ 1.07 
 1.3 ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระ                        
ด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.83 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพยายามในการท าเพื่อองค์การมากที่สุด อยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 พิจารณาเป็นรายข้อแล้วมากที่สุด คือ 
พนักงานเต็มใจท างานมากกว่าปกติเพื่อช่วยให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังง าน                         
ประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  
 รองลงมาคือ ความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 พิจารณาเป็นรายข้อแล้วมากที่สุด คือ พนักงานรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70 และความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป อยู่ในระดับมาก                 
มีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 พิจารณาเป็นรายข้อแล้วมากที่สุด คือ พนักงาน
ภูมิใจที่จะบอกใครๆว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งอยู่ในระดับมาก             
มีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 
 1.4  ทดสอบสมมติฐาน  

  จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านสวัสดิการกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง ในคร้ังนี้มีสมมติฐาน                                
ทั้งหมด 2 ประเด็นด้วยกัน ผลการศึกษาข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน ผลการทดสอบ
พบว่า  ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน และเพศชายมี 
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ความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าเพศหญิง 
 ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.003 ซึ่งมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  
 เมื่อจ าแนกอายุเป็นรายคู่ พบว่า พนักงานที่มีอายุระหว่าง 25 ถึงน้อยกว่า 36 ปี กับ 36                  
น้อยกว่า 51 ปี และ คู่ของ พนักงานที่มีอายุระหว่าง 25 ถึงน้อยกว่า 36 ปี กับ 51 ปี ขึ้นไป มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ผูกพัน  ต่อองค์การของพนักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่ไม่แตกต่างกัน ผล
การทดสอบพบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.100 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และ
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสมี ความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด 

ด้านการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่ ค่า P-value             
มีค่าเท่ากับ 0.744 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท 

 ด้านอายุงาน พบว่า อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า               
ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน และผลการทดสอบพบว่า 
พนังงานที่มีอายุงาน 3-5 ปี มีความผูกพันต่อองค์การในทุกๆ ด้านสูงสุด 

เมื่อจ าแนกอายุงานเป็นรายคู่ พบว่า พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี กับ 3-5 ปี และ         
คู่ของพนักงานที่มีอายุงาน 3-5 ปี กับ 6-10 ปี มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

ด้านรายได้  พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่ ค่า P-
value มีค่าเท่ากับ 0.117 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และพบว่าพนักงานที่มีรายได้                          
15,001 – 30,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้ 30,001 – 50,000 บาท มีความผูกพันต่อองค์การ
เท่ากัน และมากกว่า พนักงานที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 
 ด้านสถานท่ีปฏิบัติงาน พบว่า สถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า                  
ค่า P-value มีค่าเท่ากับ 0.945 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และพบว่าพนักงานที่ 
ส านักงานส่วนภูมิภาค มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า พนักงานส านักงานส่วนกลาง 
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 สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีผลต่อความต้องการกับ                     
ความผูกพันต่อองค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient)      
ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าความพึงพอใจในด้านสวัสดิการเกือบทุก
ด้านมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การไปในทิศทางเดียวกันโดยรวมยกเว้น สวัสดิการ
สนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) เท่ากับ 0.108 และ
สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) เท่ากับ 0.056 

 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านสวัสดิการกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีความผูกพัน
ต่อองค์การในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลมีรายละเอียด คือ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 25 – น้อยกว่า 36 ปี ซึ่งอยู่ใน Generation Y สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี                    
อายุงานระหว่าง 3-5 ปี  รายได้ระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท ปฏิบัติงานที่ส านักงานส่วนกลางมา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนากานต์ สาธาร (2550) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการ
นอกเหนือที่กฎหมายก าหนดกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ
ดีเด่น กรณีศึกษา บริษัทไทยฮอนด้า แมนูเฟคเจอร่ิง จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี จากการที่ในส่วนของอายุส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วง Generation Y ซึ่งคนกลุ่มนี้
ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่งที่ท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร  อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการท างานที่ เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และมีความสามารถในการท างาน
หลากหลายด้าน ต้องการเห็นผลส าเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง          
เชื่อว่าการประสบความส าเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องท างานหนัก ท าให้มีการแต่งงานช้าลง  จึงท าให้
ประชาการส่วนใหญ่ขององค์การจะอยู่ในช่วงวัยดังกล่าว 
 ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา ผลประสิทธิ์ (2553) เร่ือง ความพึงพอใจ
ด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานประจ า                   
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง และตรงกับงานวิจัย
ของ รสริน ศรีพญา (2547) เร่ือง ความพึงพอใจและความต้องการสวัสดิการของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสวัสดิการส่วนใหญ่อยู่ระดับ                          
ปานกลาง จากการที่ในส่วนของด้านสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางนั้น อาจเกี่ยวกับการ



55 

ก าหนดนโยบายด้านสวัสดิการทียังมีความไม่เพียงพอกับความต้องการของพนักงานอันส่งผล                   
ต่อระดับความพึงพอใจที่มี ทางผู้บริหารควรมีการปรับปรุงสวัสดิการ เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสร้างแรงจูงใจใน
การท างานมากยิ่งขึ้น 
 ระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงาน          
แห่งหนึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพยายามในการท าเพื่อ
องค์การ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับความเชื่อถือและยอมรับเป้าหมายองค์กรและ
ความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรตลอดไป สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา ชูเอน (2553) 
ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยรวมอยู่ใน               
ระดับมาก โดยที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ พนักงานมีความเต็มใจทุ่มเทใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ใน
การปฏิบัติงานเพื่อองค์การ จากการที่ในส่วนของระดับความพึงพอใจด้านความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงการ
ประสบความส าเร็จเกี่ยวกับการจัดการองค์การและนโยบายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้บริหารควรมี
การรักษาคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความผูกพันต่อองค์การไว้ 
 ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งโดยรวมพบว่าเป็นไปตาม
สมมติฐานและอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับสมมติฐาน
งานวิจัยนี้ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน รักษาใจ 
(2554) เร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัทกรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ส่วนปัจจัยด้าน อายุ สถานภาพ อายุงานที่แตกต่างกันนั้น
มีผลต่อระดับความผูกพันขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา ชูเอน (2553)                      
เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร องค์การ 
อาจเป็นเพราะในหน่วยงานมีพนักงานที่มีความหลากหลาย ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล               
คาดเดาได้ยากในซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านต่างๆแตกต่างกัน เช่น Gen Y 
เป็นกลุ่มที่ชอบความท้ายทายทั้งในเร่ืองการท างาน เร่ืองส่วนตัวที่ต้องการความเป็นอิสระในการ
ท างาน สวัสดิการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตลของตัวเอง Gen X ต้องการความยืดหยุ่น อยู่ในช่วงก าลัง
สร้างฐานะและต้องการมีเวลาระหว่างครอบครัวกับเร่ืองงาน Gen Baby Boom ความต้องการ               
เร่ืองความมั่นคงหลังเกษียณอายุการท างานมีความอดทด ทุ่มเท มีความจงรักภักดีและใส่ใจในเร่ือง
สุขภาพ เพราะฉะนั้น จึงควรค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวในการก าหนดทิศทางของนโยบาย
ส่วนต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ อันเป็นส่วน
ส าคัญต่อการผลักดันให้องค์การมีผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการ 
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ด าเนินงานในการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ 
 ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งพบว่าความพึงพอใจใน                  
ด้านสวัสดิการที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ คือ  สวัสดิการด้านค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือบุตร  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย       
การประกันพนักงานและลูกจ้าง  การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าเช่าที่พัก เงินบ าเหน็จตอบแทน               
และนันทนาการ โดยรวมพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานและอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัจฉรา ชูเอน (2553) เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ ปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร แสดงให้เห็นถึงว่าระดับความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 
ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการให้ความส าคัญกับนโยบายด้านสวัสดิการให้มากขึ้น เนื่องจากสวัสดิการ
เป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจในการผูกพันกับองค์การนั้นๆ ควรมีการส ารวจความ
พึงพอใจต่อสวัสดิการอยู่สม่ าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงสวัสดิการด้านต่างๆให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการจัดสวัสดิการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พนักงานอย่างแท้จริง 

 
5.3  แนวทางการจัดสวัสดิการส าหรับพนักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 จากการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้พบว่า ความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานองค์กร
อิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งอยู่ในระดับที่มาก เพราะส านักงานมีสวัสดิการค่อนข้างดีให้กับบุคลากร 
รวมถึงมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมกรณีที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ท างานกรณีปฏิบัติงานต่างพื้นที่  ซึ่งสอดคล้องกับงานของญาณิศา บุญจิต (2553) ศึกษาเร่ือง                
“ความพึงพอใจของสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีต่อการจัดสวัสดิการด้านฌาปณกิจส่งเคราะห์ครอบครัว
สมาชิก  แต่มีข้อสังเกตพบว่ามีอีกหลายด้านที่ความพึงพอใจยังคงอยู่ในระดับปานกลาง อาทิ                   
ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา เงินช่วยเหลือผู้ประสบภั ย การสนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย 
นันทนาการ และเงินช่วยเหลือท าศพ จึงควรมีการปรับปรุงด้านสวัสดิการดังกล่าวเพื่อยกระดับความ
พึงพอใจ ซึ่งยังมีส่วนที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน แนวทางจัดการสวัสดิการ                     
มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
 ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา พบว่ายังอยู่ระดับน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาล
จริงที่แบกรับ จึงเห็นว่า ควรมีการปรับการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาอย่างเหมาะสม 
เพื่อเป็นส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านดังกล่าว 
 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบว่า เงินช่วยเหลือยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพย์สิน ซึ่งควรมีการประเมินความเสียหายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้คนที่ต้องการความ 



57 

ช่วยเหลืออย่างแท้จริงได้รับการทดแทนอย่างเหมาะสม 
 การสนับสนุนเคร่ืองออกก าลังกาย พบว่าปัจจุบันยังมีเคร่ืองออกก าลังกายไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของพนักงาน และเคร่ืองออกก าลังกายที่มียังคงมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรท าให้ใช้อย่าง
อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการออกก าลังกายถือเป็นส่วนที่ช่วยทั้งทางการสุขภาพและทางจิตใจ 
ร่างกายที่ดีนั้นเป็นส่วนในการเพิ่มศักยภาพการท างานให้แก่พนักงาน จึงควรมีการปรับปรุงสเปครุ่น
ของเคร่ืองออกก าลังกายให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มปริมาณเคร่ืองออกก าลังกายให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ผู้บริหารควรบริหารความแตกต่างของ เพศ อายุ และอายุงานของพนักงานในองค์การที่มี
คนต่างวัยท างานร่วมกันหลายรุ่นการจะบริหารในแต่ละ Key Motivation ควรมีความยืดหยุ่นตาม
ลักษณะเพศ อายุ และอายุงานของแต่ละกลุ่ม เพราะทุกช่วงมีความแตกต่าง รวมถึงการบริหาร
สวัสดิการของพนักงานในแต่ละ Gen ที่ท างานร่วมกันในองค์การเพราะสวัสดิการเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่จะสร้างความพึงพอใจในการท างาน สูงกว่าค่าจ้าง ความมั่นคง ความยืดหยุ่นและการสื่อสาร
ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเพราะองค์การมีหลาย Gen ดังนั้นการบริหารคนในองค์การที่มีความ
แตกต่างผู้บริหารควรให้ความสนใจทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการโดย  
 1. ควรพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้มีการวางแผนและพัฒนาระบบงาน เรียนรู้ด้วยตัวเอง เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ น ามาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลาการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการสื่อสารจากทั้ง 2 ทางเพื่อ
ผู้บริหารจะได้ข้อเสนอแนะต่างๆมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การต่อไป 
 3. ควรส่งเสริมนันทนาการโดยสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคเช่น กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเขต เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และลดช่องว่างในการท างานระหว่าง
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในกลุ่ม Gen ต่างๆ ก็สามารถท างานร่วมกันได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มส่วนลดพิเศษส าหรับสนับสนุนการเป็นสมาชิกการออกก าลังกายและควรเพิ่มอุปกรณ์ให้เหมาะ
กับทุก Gen เพื่อให้มีความหลากหลายในการออกก าลังกายและเพียงพอต่อจ านวนบุคลากร 
 4. ทบทวนส ารวจสวัสดิการที่ให้และจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นตามไลฟ์สไตลของพนักงาน
ในแต่ละ Gen เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นกลุ่ม Baby Boom ใส่ใจเร่ืองของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วย การประกัน 
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ชีวิต เงินออมหลังเกษียณอายุควรเพิ่มสวัสดิการประกันชีวิต ประกันสุขภาพและเพิ่มวงเงินในการ
รักษา  Gen X ต้องการความยืดหยุ่นเพราะอยู่ในช่วงที่สร้างครอบครัวสวัสิดิการ ที่ควรจัดเพิ่มเติม
อาจจะเป็นในเร่ืองของเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า ส าหรับซื้อบ้าน รถ และต้องการวันหยุดรวมถึงจัดให้มี
สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตร ส่วนลดโรงงาน การท่องเที่ยวส่วน Gen Y เป็นกลุ่มที่
ชอบความท้าทายทันสมัย สวัสดิการในรูปแบบของประกันชีวิตหรือสุขภาพอาจจะไม่ได้ใช้ กลุ่มนี้
ควรจัดสวัสดิการ เช่น การเพิ่มวงเงินสวัสดิการจัดฟัน คอนแทคเลนส์ ส่วนลดบัตรลดไฟฟ้า 
ส่วนลดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและบัตรสมาชิกฟิตเนส เป็นต้น 
 5. สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาแนวทางจัดการกับทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

  6. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
เพื่อสร้างความผูกพันอันก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ 
 7. ควรมีการส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานที่จะสอดคล้อง
กับสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงาน 
 8. ควรมีการปรับปรุงด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพนักงานในปัจจุบัน 
เพื่อให้การจัดการและมีพัฒนาสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่
พนักงานให้มากยิ่งขึ้น 
 9. ควรมีการประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
และความต้องการอย่างแท้จริง อันน าไปสู่การพัฒนาด้านสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ 
 10. ควรค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวในการก าหนดทิศทางของนโยบายส่วนต่างๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ อันเป็นส่วนส าคัญต่อการ
ผลักดันให้องค์การมีผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานใน
การบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ 
 

5.5  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาในคร้ังนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงานเพียง 2 เท่านั้น 
การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจัยด้านสถานที่ปฏิบัติงาน
อาจส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความผูกพันที่แตกต่างกัน  ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สถานที่ปฏิบัติงานแบ่งตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาด้านสวัสดิการ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งเพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการน ามาพัฒนาด้าน
สวัสดิการขององค์การ 


