
 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การคนควาอิสระเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ ของพนักงานบริษัท เจเทค

โตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจดาน

สวัสดิการตางๆ ของพนักงาน และปจจัยที่มีผลตอความพึงใจในสวัสดิการของพนักงาน โดยทําการ

เก็บขอมูลจากพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ จํานวน 332 คน 

สามารถสรุปผลการศึกษาคร้ังน้ี  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด 

สํานักงานใหญ จํานวน 332 คน 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล  

 เคร่ืองมือที่ใชในการคนควาอิสระคร้ังน้ี ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามชนิดที่มีโครงสราง 

(Structured Questionnaires) ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศกึษา และประสบการณในการทํางานจะใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอย

ละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการตางๆ จะใชการวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

 ผูศึกษาไดวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยในสวนของขอคําถามที่มีลักษณะเปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใชการหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) และสวนของขอ

คําถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ผูศึกษาใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 332 คน และทําการวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

 จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

มีอายุระหวาง 20 - 35 ป และมีสถานภาพโสด นอกจากน้ีสวนใหญมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

และมีประสบการณในการทํางาน 1 - 5  ป ตามลําดับ 
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 จากการประเมินระดับความพึงพอใจในสวัสดิการตางๆ พบวาพนักงานสวนใหญมีความพึง

พอใจโดยรวมในดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงความปลอดภัย และดานนันทนาการ อยูในระดับ

มาก สวนดานการศกึษา และดานสุขภาพมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มี เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอ

สวัสดิการทุกดานที่แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา เพศชายมคีวามพึง

พอใจตอสวัสดิการทุกดานมากกวาเพศหญิง 

 พนักงานที่มีชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอสวัสดิการทุกดานแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่มีชวงอายุ20 - 35 ป มีความพึงพอใจตอ

สวัสดิการทุกดาน มากกวากลุมพนักงานที่มีอายุ 36 - 47 ป และกลุมอายุ  48 - 55 ป 

 พนักงานที่มีสถานภาพที่แตกตางกันมคีวามพึงพอใจตอสวัสดิการทุกดานแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่มีสถานภาพโสดมีความพึงพอใจใน

สวัสดิการทุกดานมากกวากลุมที่มีสถานภาพสมรส และสถานภาพหมาย / หยาราง 

 พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอสวัสดิการทุกดานแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มี

ความพึงพอใจในสวัสดิการทุกดาน มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี  

 พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอสวัสดิการทุกดาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  โดยพบวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการ

ทํางาน 1 - 5 ป มีความพึงพอใจตอสวัสดิการทุกดานมากกวากลุมพนักงานที่มีระยะเวลาในการ

ทํางาน 6 - 10 ป และกลุมพนักงานที่มรีะยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ป 

 

5.2 การอภิปรายผลการคนควาอิสระ 

 ในสวนน้ีผูศึกษาไดนําผลจากการทดสอบสมมติฐานมาอภิปรายเพื่อใหเกิดความเขาใจใน

ผลการศึกษาไดดีขึ้น โดยใชนิยามของคําวา “ความพึงพอใจ” เปนแนวทางในการอภิปราย ซึ่ง Oliver 

(อางถึงใน ชานิศญา ศากยวงศ, 2554 : 12) และ (Good .1973 : 320) ไดใหคํานิยามที่มีความ

สอดคลองกันสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกที่

เกิดจากการประเมิน สิ่งที่ไดรับวาตรงกับสิ่งที่คาดหวัง หรือดีเกินกวาที่คาดหวังไว ซึ่งจากนิยาม

ดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางในการอภิปรายผลรวมกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร

ดังน้ี  

 1. เพศ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

สวัสดิการทุกดานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา เพศชายมคีวามพึง
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พอใจตอสวัสดิการทุกดานมากกวาเพศหญิง  

 ซึ่งอาจอภิปรายไดวา ความเปนเพศชาย และความเปนเพศหญิงน้ัน เปนปจจัยที่กําหนด

คุณลักษณะที่แตกตางกันของบุคคลทั้งสองเพศในหลายดาน โดยมีปจจัยสาเหตุทั้งภายในและ

ภายนอก ในสวนของปจจัยภายในน้ัน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขไดกลาววา สมองของ

เด็กหญิงและเด็กชายจะมีการพัฒนาการที่แตกตางกันเมื่อพวกเขาเจริญวัยขึ้น ซึ่งการที่แตละเพศมี

โครงสรางของสมองแตกตางกันน่ีเอง ทําใหเพศชายและเพศหญิงมีทักษะความสามารถ ความนึก

คิด และ บุคลิกภาพที่แตกตางกันออกไป เชน ผูชาย มีความสามารถในเร่ืองที่เกี่ยวของกับทิศทาง 

ระยะทาง ขนาดรูปราง และตําแหนงมากกวา สวนผูหญิงจะมองเห็นภาพในมุมมองที่กวางกวา 

สามารถจดจําและเก็บรายละเอียดของภาพไดดีกวา จึงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ ได

ดีกวาผูชาย ผูหญิงทําใหผูหญิงเปนคนชางคิด จนอาจกลายเปนคิดมาก หรือวิตกกังวล (กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2558 : ออนไลน) 

 สําหรับปจจัยภายนอกน้ัน สํานักงานสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว ไดกลาวไววา กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมไดเปนตัวกําหนด และ

คาดหวังในบทบาทของเพศชาย และเพศหญิงในสังคม ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีดําเนินผานทาง

สถาบันตางๆของสังคมไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสื่อตางๆ ซึ่งสถาบันเหลาน้ี

ถือเปนเบา ที่หลอหลอมความเปนชาย และเพศหญิงที่สังคมคาดหวัง โดยที่ผูชายมักไดรับการ

ปลูกฝงใหมีลักษณะความเปนผูนํา ในขณะที่ผูหญิงมักจะถูกปลูกฝงใหรักสวยรักงาม เปนแมบาน

แมเรือน อยางไรก็ตามในยุคปจจุบัน บทบาทของผูหญิงไดเปลี่ยนแปลงไป โดยคานิยมที่พยายามให

เกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศหญิงกับเพศชาย ทําใหสังคมมีคาดหวังใหผูหญิงตองสามารถยืน

หยัดเทาเทียมผูชายได ดังน้ันผูหญิงจึงไดมีการพัฒนาทั้งในดานการศึกษา และอ่ืนๆ โดยมุงหวังที่จะ

สามารถพึ่งตนเอง และเปนผูนําของครอบครัวไดโดยไมตองพึ่งพาเพศชายเชนในอดีต (สํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว : ออนไลน, 2558 ) vhttp://www.owf.go.th/km/site/index.php? 

page=knowledge&id=14&groupid=12 

 การที่ความคาดหวังของสังคมตอบทบาทของเพศหญิงไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมองวา

ผูหญิงสามารถกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารระดับสูง และสามารถเปนผูนําครอบครัวได ทําใหผูหญิง

ในปจจุบัน มีความมุงหวังที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต และอาจทําใหมีความคาดหวังตอ

ผลตอบแทนและสวัสดิการจากองคกรสูง ยิ่งไปกวาน้ีการที่เพศหญิงเปนเพศที่คิดมาก มีความ

ละเอียดกวาเพศชาย ดังน้ันเมื่อสวัสดิการจากบริษัทไมสอดคลองกับความคาดหวังเทาที่ควร จึงมี

ความพอใจตอสวัสดิการที่ไดรับจากบริษัทฯนอยกวาเพศชาย (ธิรดา สุวัณณะศรี อางถึงใน Novabiss 

: Online, 2558) ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ พินิจ เพชรสน (2550) 

ไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟา สวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

พบวา พนักงานมีความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
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ราชบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก และ พบวา พนักงานที่มี เพศที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัด

สวัสดิการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 2. อายุ พนักงานที่มีชวงอายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกดานแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่มีชวงอาย ุ20 - 35 ป (Gen Y) มีความพึง

พอใจในสวัสดิการทุกดานมากกวากลุมที่มีอายุ 36 - 47 ป (Gen X) และกลุมอายุ 48 - 55 ป (Baby 

Boom) 

 ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา บุคคลที่อยูในชวงอายุที่แตกตางกัน จะเกิดและเติบโตขึ้นใน

สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ดังน้ันจึงถูกหลอหลอมใหมีบุคลิก 

ลักษณะ และทัศนคติ ที่แตกตางกันออกไป โดยที่กลุม Baby boomer (กลุมอายุ 48 - 55 ป ใน

การศึกษาคร้ังน้ี) เปน เปนกลุมคนที่มีลักษณะเดนรวมกัน คือ มีทัศนคติในเชิงอนุรักษนิยมกึ่ง

สมัยใหม คอนขางยึดมั่นในกฎเกณฑ กติกา มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อในประสบการณของ

ตนเอง รักครอบครัวมีความรับผิดชอบตอครอบครัว และเปนกลุมที่มีอิทธิพลทางความคิด (สมพร 

อางถึงใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554 : ออนไลน) 

 Generation X เปนกลุมที่มีลักษณะเดนรวมกันคือ (กลุมที่มีอายุ 36 - 47 ป) ตองการความ

คุมคาในการทํางาน ใหความสําคัญกับสิ่งที่ทาํไดจริง มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีจริยธรรมในการ

ทํางาน ตองความกาวหนา (สมพร อางถึงใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554 : ออนไลน) 

 Generation Y มีลักษณะเดนรวมกันคือ (กลุมที่มีอายุ 20 - 35 ป) คนใน Generation Y คุนเคย

กับเทคโนโลยี ตองการลักษณะงานที่สรางสรรคและทาทาย เหมาะสมกับความสามารถ มีโอกาส

กาวหนาในการทาํงาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานและเจานาย ยึดหลักความสบายใจในการ

ทํางานสําคัญกวารายไดหรือตําแหนงงาน (เสาวคนธ วิทวัสโอฬาร, 2550: 22 - 26) 

 จากลักษณะของคนทั้ง 3 ชวงอายุจะพบวา กลุม Baby Boom เปนกลุมที่มีอายุมากที่สุดมี

ประสบการณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง สําหรับ Generation X มีลักษณะเดนคือ ตองการ

ความคุมคาในการทํางาน และ ตองการความกาวหนา ดังน้ันทั้งสองกลุมดังกลาวจึงอาจมีความ

คาดหวังตอสวัสดิการที่จะไดรับจากบริษัทในระดับสูง ซึ่งถาหากสวัสดิการที่ไดรับยังไมสอดคลอง

กับระดับความคาดหวัง จึงอาจทําใหพนักงานทั้งสองชวงอายุ มีความพึงพอใจนอยกวา พนักงานใน 

กลุม Generation Y ซึ่งมีอายุนอยที่สุด และเปนคนสมัยใหมที่ใหความสนใจกับงานที่สรางสรรค

และทาทาย รวมถึงเนนความสบายใจในการทํางานมากกวา ผลตอบแทน หรือสวัสดิการที่ไดรับ  

 นอกจากน้ีปจจัยดานอายุ อาจสัมพันธกับปจจัยอ่ืนๆ เชน ภาระทางดานครอบครัวที่เพิ่มขึ้น

จากการสมรส การมีจํานวนบุตรเพิ่มขึ้น เปนตน สงผลใหพนักงานที่มีอายุมากกวาอาจมีความ

คาดหวังที่จะไดสวัสดิการที่ดีขึ้นจากบริษัทฯ นอกจากน้ีในกลุม Baby Boom ก็อาจมีปญหาดาน
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สุขภาพมากวากลุม Gen X และ Gen Y สวัสดิการที่ไดรับจึงอาจไมพอเพียง และ ทําใหกลุม Baby 

Boom มีความพึงพอใจนอยกวากลุม Gen X และ Gen Y เปนตน  

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลองกับ ผลการศึกษาของสลักจิต ภูประกร (2555) ซึ่งทํา

ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 

พบวา พนักงานสวนใหญ มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมี

ความพึงพอใจในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา และดาน

นันทนาการโดยรวมในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานสุขภาพ

โดยรวมในระดับมาก และพบวาพนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอสวัสดิการของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคโดยรวมแตกตางกัน   

 3. สถานภาพ พบวา พนักงานที่มีสถานภาพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการทุก

ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความ

พึงพอใจตอสวัสดิการในทุกดานมากกวากลุมที่มีสถานภาพสมรส และ สถานภาพหมาย / หยาราง  

 ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา พนักงานที่มีสถานภาพโสด อาจมีภาระทางการเงิน และความ

รับผิดชอบตอครอบครัวนอยกวาพนักงานที่มีครอบครัว และ พนักงานที่มีสถานภาพหมาย / หยาราง 

ดังการศึกษาของ รองศาสตราจารย ศิรินันท กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับความสุขของคนทํางานที่มีสถานภาพหลากหลายใน

สังคมไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิรอบที่ 2 พ.ศ. 2556 ของโครงการ “จับตาสถานการณความสุข

คนทํางานในประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 - 2557” ดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล ประชากรตัวอยาง คือคนทํางานอายุระหวาง18 - 69 ป จํานวน 7,529 ราย ที่กําลัง

งานในภาครัฐ และภาคเอกชน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ผล

การศึกษาแสดงวา คนโสดมีความพึงพอใจตอชีวิตในมิติดานการเงิน และดานการงานสูงกวาคนที่

แตงงานแลว หรือคนที่หยาราง (ศิรินันท กิตติสุขสถิต, 2558: ออนไลน) 

 จากการที่คนโสดมีภาระทางการเงิน และความรับผิดชอบตอครอบครัวนอยกวาพนักงานที่

สมรสแลว หรือหยาราง ทําใหคนโสดมีความพึงพอใจตอสถานะการเงินของตนเอง และมีความ

คาดหวังจากสวัสดิการที่จะไดรับจากบริษัทนอยกวา ในขณะที่พนักงานที่สมรสแลว หรือ หมาย / 

หยาราง อาจมีความจําเปนที่ตองไดรับสวัสดิการจากบริษัท จึงมีความคาดหวังตอการไดรับ

สวัสดิการจากบริษัทสูงกวากลุมที่เปนคนโสด ดังน้ันการไดรับสวัสดิการจากบริษัทในระดับหน่ึง

ซึ่งอาจจะยังไมสอดคลองกับระดับความคาดหวังที่ต้ังไวจึงอาจมีความพึงพอใจตอสวัสดิการของ

บริษัทฯตํ่ากวา กลุมคนโสดที่ไมจําเปนตองพึ่งพาสวัสดิการของบริษัทฯมากนัก ซึ่งผลการศึกษา

ดังกลาวสอดคลองกับ วรรณพร ภูยาธร (2549) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการพนักงาน

ของพนักงาน บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด พบวา สถานภาพที่แตกตางกันระดับความพึง

พอใจในการจัด สวัสดิการที่ไมเปนตัวเงินแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 4. ระดับการศึกษา พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

สวัสดิการทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่มีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในสวัสดิการทุกดาน มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ ระดับการศกึษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

 ซึ่งสามารถอภิปรายได การศึกษา เปนกระบวนการที่สงเสริมใหบุคคลเจริญเติบโตและมี

ความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาจนเปนสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง 

(Bruce , 2011 : 12) กลาววา โดยเฉพาะในสังคมไทยที่การแขงขันในการประกอบธรุกิจ และ การประกอบ

อาชีพมีความรุนแรงขึ้น ดังน้ันคนรุนใหมจํานวนมากจึงไดใหความสําคัญกับการศึกษา ซึ่งจะเห็นได

จากการที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยจํานวนมากในประเทศ

ไทย เน่ืองจากคนจํานวนหน่ึงมีทัศนคติที่วา การศกึษาเปนใบเบิกทางไปสูอาชีพการงานและชีวิตที่ดี 

(เมธี ศาสตณสาระ, 2550: 14)   

 อยางไรก็ตามการศึกษาก็ถือวาเปนการลงทุนอยางหน่ึงในการพัฒนาตนเอง พนักงานที่

สําเร็จการศึกษาในระดับสูง ตองมีการลงทุนในการศึกษาเปนจํานวนมาก จึงอาจมีความคาดหวังตอ

สิ่งที่จะไดรับจากการลงทุนดังกลาวสูงดวย โดยอาจคาดหวังที่จะไดทํางานในองคกรที่มีชื่อเสียง มี

ความมั่นคง มีผลประโยชน และสวัสดิการที่ดี ในขณะที่ผูที่มีการศึกษาตํ่าอาจมีความคาดหวังใน

ระดับตํ่ากวา ดังน้ันพนักงานสวนใหญของบริษัทฯ ซึ่งมีการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาปริญญาตรี ซึ่ง

ไดรับสวัสดิการจากบริษัทฯ ใกลเคียงกับพนักงานที่มีการศึกษาที่สูง ดังน้ันจึงมีความพึงพอใจสูง

กวาพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีความสอดคลองกับ 

จิดาภา ทรัพยมากอุดม (2548) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอสวัสดิการของบริษัท สยามไอ

ชิน จํากัด มีความพึงพอใจดานสวัสดิการ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา พนักงานมีความพึง

พอใจตอสวัสดิการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5. ระยะเวลาในการทํางาน พบวา พนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกันมีความ

พึงพอใจในสวัสดิการทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พนักงานที่

มีระยะเวลาในการทํางาน 1 - 5 ป มีความพึงพอใจตอสวัสดิการทุกดานมากกวากลุมพนักงานที่มี

ระยะเวลาในการทํางาน 6 - 10 ป และกลุมพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางาน มากกวา 10 ป 

 ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา โดยทั่วไปพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานมากกวามักจะ

คาดหวังวา จะไดรับสวัสดิการที่ดีกวา พนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา สุธิดา เฉียงตะวัน 

(2550 : 27) อยางไรก็ตามในบริษัทถึงแมวาบุคคลที่มีระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกันจะไดรับ

สิทธิตามขอกําหนดและสวัสดิการตางกัน แตสวัสดิการของพนักงานที่มีอายุงานแตกตางกันไมไดมี

ความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ดังน้ันพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานนอยกวา อาจเห็นวา

ตนเองมีสวัสดิการที่ใกลเคียงกับพนักงานที่ทํางานมานานกวา จึงมีระดับความพึงพอใจตอ

สวัสดิการของบริษัทสูงกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานนานกวา 
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 นอกจากน้ี ระยะเวลาการทํางานอาจมีสวนสัมพันธกับอายุ ซึ่งกลุมคนที่มีระยะเวลาในการ

ทํางานนอยกวาอาจจะมีอายุนอยกวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางานนานกวา ไดอภิปรายแลววา 

คนที่มีอายุนอยกวาจะมีความพึงพอใจตอสวัสดิการที่ไดรับจากบริษัทมากกวากลุมคนที่มีอายุมาก 

โดยไดอภิปรายผลไวในหัวขอที่ 2 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ พินิจ เพชรสน (2550) ได

ทําการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 

พบวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5.3 ขอเสนอแนะการคนควาอิสระจากประเด็นท่ีคนพบ 

 จากผลการศึกษาขางตนผูศึกษามีขอเสนอแนะ ในการจัดสวัสดิการเพื่อใหพนักงานของ

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ มีความพึงพอใจตอสวัสดิการเพิ่มขึ้นดังน้ี 

 1. สวัสดิการดานเศรษฐกิจ ถึงแมในภาพรวมพนักงานจะมีความพึงพอใจตอสวัสดิการดาน

เศรษฐกิจของบริษัทฯ ในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาสวัสดิการที่ไดรับเปนรายขอจะพบวา ถึงแม

พนักงานจะมีความพึงพอใจตอสวัสดิการดานเศรษฐกิจที่ไมไดอยูในรูปของตัวเงิน (Non - financial 

welfare) เชน การแจกชุดทํางานใหพนักงาน การจัดรถรับ - สง ใหพนักงานและ หอพักบริษัทฯ ใน

ระดับมาก แตพนักงานกลับมีความพึงพอใจตอสวัสดิการที่จัดสรรใหในรูปของตัวเงิน (Financial 

welfare) เชน โบนัสประจําป เงินพิเศษใน ชวงเทศกาลสงกรานต ปรับเงินขึ้นประจําป คาอาหารชวง 

O.T. คาอาหารกะกลางคืน คาทํางานกะกลางคืน เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยขยันรายป ในระดับปาน

กลางเทาน้ัน ดังน้ันบริษัทฯ ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในการ

ปรับปรุงสวัสดิการที่อยูในรูปของตัวเงินใหมีความเหมาะสมกับระดับคาครองชีพ หรือสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบันทั้งน้ีเพื่อใหพนักงานมีความพึงพอใจตอสวัสดิการดานเศรษฐกิจของบริษัทฯ 

เพิ่มมากขึ้น 

 2. สวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย เชนเดียวกับสวัสดิการดานเศรษฐกิจ ถึงแมใน

ภาพรวมพนักงานจะมีความพึงพอใจตอสวัสดิการทางดานความมั่นคงปลอดภัยในระดับมาก แต

เมื่อพิจารณาสวัสดิการที่ไดรับเปนรายขอจะพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากตอ

สวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เพียงขอเดียวเทาน้ัน นอกเหนือจากน้ีไดแก การจัด

สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินชวยเหลือกรณีเกษียณอายุ 55 ป ดังน้ันบริษัทฯ ควรมีการ

พิจารณาถึงความเหมาะสม และความเปนไปไดในการปรับปรุงสวัสดิการดังกลาว โดยอาจเพิ่ม

เงื่อนไขพิเศษ ที่แตกตางจากบริษัทอ่ืนๆ เชน สัดสวนการสมทบในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยทาง
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บริษัท อาจเพิ่มเงินสมทบในสัดสวนของบริษัทเพิ่มขึ้นเปนตน ทั้งน้ีอยูบนพื้นฐานที่บริษัทพิจารณา

ถึงความเปนไปได และความเหมาะสม และประโยชนที่จะไดรับทั้งฝายลูกจางและบริษัทฯ เอง 

 3. สวัสดิการดานการนันทนาการ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม พนักงานมีความพึงพอใจ

ตอสวัสดิการดานการนันทนาการของบริษัทฯ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสวัสดิการที่ไดรับเปนราย

ขอพบวา พนักงานมีความพึงพอใจกับสวัสดิการดานนันทนาการที่เกี่ยวของกับประโยชนของ

พนักงานโดยตรงไดแก การจัดงาน Lotto แจกของรางวัลใหพนักงาน การจัดงานเลี้ยงวันเกิดและ

มอบของขวัญใหพนักงานในเดือนเกิด และการจัดงานวันปใหม เปนตน ในระดับมาก ในขณะที่

พนักงานมีความพึงพอใจตอสวัสดิการดานนันทนาการที่เกี่ยวของกับสาธารณประโยชน หรือ

กิจกรรมการกุศล เชนการจัดงานวันเด็กตามโรงเรียนบริเวณรอบบริษัทฯ การจัดงานสงกรานต

ภายในบริษัทฯ การจัดงานวันเด็ก การจัดงานทําบุญตางๆ ภายในบริษัทฯ และ การจัดงานหลอเทียน

และถวายเทียนพรรษาในระดับปานกลางเทาน้ัน ดังน้ันบริษัทอาจทําการสํารวจความตองการในการ

จัดกิจกรรมนันทนาการของพนักงาน โดยอาจตัดกิจกรรมที่พนักงานไมใหความสนใจออกไป และ 

มุงจัดกิจกรรมทีส่นองตอบตอความตองการของพนักงานใหดีที่สุด 

 ในสวนหัวขอ การจัดใหมีโตะเทเบิลเทนนิส พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

น้ัน ควรเพิ่มอุปกรณใหเหมาะสมกับจํานวนของพนักงาน หรือเพิ่มประเภทกีฬาชนิดอ่ืนๆ และ

สถานที่สําหรับออกกําลังกาย รวมถึงจํานวนของอุปกรณการเลนกีฬา เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล 

หมากรุก ใหพนักงานระหวางเวลาพัก หรือ เวลาเลิกงาน เพื่อผอนคลายความเครียดและเหน่ือยลา

จากการทํางาน 

 4. สวัสดิการดานการศึกษา ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ในภาพรวมพนักงานมีความพึง

พอใจตอสวัสดิการดานการศึกษาของบริษัทฯ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวา 

พนักงานมีความพึงพอใจตอสวัสดิการที่ไดรับทุกขอในระดับปานกลาง ดังน้ันผูศึกษาจึงมี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสวัสดิการทางดานการศึกษาดังน้ี  

- ในดานการฝกอบรม บริษัทควรมีการทําการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของ

พนักงาน เพื่อใหทราบความตองการฝกอบรมที่แทจริง เปนประโยชน แลวจึงจัดหัวขอในการ

ฝกอบรมใหตอบสนองตอความตองการของพนักงาน โดยจัดใหมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความ

นาสนใจ มีการสงพนักงานไปอมรมนอกสถานที่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบาง และ เปดโอกาสให

พนักงานไดมีโอกาสอยางเทาเทยีมกันในการฝกอบรม  

- การจัดบอรด นิทรรศการ และวารสาร บริษัทฯ ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

และเปนมืออาชีพที่สามารถจัดบอรด / นิทรรศการไดอยางมีความนาสนใจ หรืออาจสงเสริมใหแต

ละหนวยงานมีการจัดการประกวด บอรด / นิทรรศการ เพื่อใหเกิดความต่ืนตัว และเห็นความสําคัญ

ของการเผยแพรขาวสารและกิจกรรมที่เปนประโยชนผานสื่อดังกลาว 
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- การสงพนักงานเพื่อไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริษัทฯ ควรมีการ

จัดสวัสดิการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ และเปดโอกาสใหพนักงานไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งใน

ประเทศและนอกประเทศ ตามความเหมาะสมโดยเทาเทียมกัน 

- สงเสริมการลาศึกษาตอทั้งในเวลาและนอกเวลาทํางาน บริษัทฯ ควรมีการสงเสริมการ

ลาศึกษาตอทั้งในเวลาและนอกเวลาทํางาน ทั้งน้ีโดยอาจกําหนดเงื่อนไขที่ทําใหเกิดประโยชนแกทั้ง

สองฝาย เชน พนักงานที่ลาศึกษาตอตองกลับมาทํางานที่บริษัทฯเปนระยะเวลา ตามที่ตกลงกันไว 

หรืออาจไมไดรับเงินโบนัส หรือ สวัสดิการบางอยางในชวงเวลาดังกลาว 

 5. สวัสดิการดานสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจตอ

สวัสดิการดานสุขภาพของบริษัทฯ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานมี

ความพึงพอใจในระดับมากตอสวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 

เพียงรูปแบบเดียว แตพบวาพนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลางตอสวัสดิการในรายขอที่

เหลือทั้งหมด ดังน้ันผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงสวัสดิการดานสุขภาพของบริษัทฯ 

ดังน้ี 

- บริษัทควรมีการสํารวจความตองการสวัสดิการดานสุขภาพของพนักงาน เพื่อศึกษา

ความตองการสวัสดิการทางสุขภาพที่แทจริงของพนักงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ และ

นํามาใชในการจัดสวัสดิการดานสุขภาพที่ตรงความตองการของพนักงานได  

- บริการตรวจสุขภาพประจําป บริษัทฯ ควรมีการจัดสถานที่สะดวกสบาย และมี

บุคลากรที่เปนมืออาชีพมาใหบริการในการตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงาน ควรเปดโอกาสให

พนักงานทุกระดับชั้นไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และควรจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่มี

ความเหมาะสมกับพนักงานในแตละชวงอาย ุ

- การจัดใหมีหองพยาบาล บริษัทฯ ควรจัดใหหองพยาบาลใหมีสถานที่กวางขวาง มี

อุปกรณ และยาที่ใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางครบถวน และควรมีแพทยหรือพยาบาล

ประจําอยูตลอดเวลา 

- การจัดใหมีการรับบริจาคโลหิตภายในบริษัทฯ ควรมีการประชาสัมพันธใหพนักงาน

ไดรับทราบถึงกิจกรรมดังกลาวอยางทั่วถึง และควรจัดสถานที่ และบุคลากรที่จะใหการบริการรับ

บริจาคโลหิตใหมีความพรอม นอกจากน้ีควรมีการยกยองชื่นชมพนักงานที่ไดมาบริจาคโลหิตให

สมาชิกอ่ืนๆในองคกรไดรับทราบ 

- การจัดใหมีเดือนสุขภาพเปนประจําทุกป บริษัทฯ ควรมีการประชาสัมพันธให

พนักงานไดรับทราบถึงกิจกรรมดังกลาวอยางทั่วถึง ควรมีการติดตาม และประเมินผลของการจัด

กิจกรรมดังกลาวเพื่อนําผลมาปรับปรุงการกิจกรรมใหดีขึ้น  

 6. เพื่อใหพนักงานมีความพึงพอใจตอสวัสดิการมากขึ้น บริษัทฯ อาจมีการนําสวัสดิการ

แบบ Flexible Benefit คือ การออกแบบสวัสดิการใหตรงกับความตองการของพนักงานมาใช โดย
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เปลี่ยนรูปแบบจาก One Size Fit All เปน Many Size Fit Many Need ซึ่งจะชวยรักษาและดึงดูด

พนักงานที่มีความแตกตางกันเน่ืองจากการมีชวงอายุที่แตกตางกัน ใหเกิดความพึงพอใจ และมีความ

ต้ังใจที่จะอยูกับองคกรมากขึ้น เน่ืองจากในปจจุบันบริษัทฯ มีคนถึง 3 Generation คือ Gen - Y Gen 

- X และ Baby Boomer ทํางานอยูรวมกันในองคกร ทั้งน้ีสวัสดิการแบบยืดหยุน (Flexible - Benefits) 

เปนสวัสดิการที่เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเลือกสวัสดิการ(ที่ไมใชสวัสดิการหลัก) ที่ตรงกับ

ความตองการของตน ดังน้ันจึงทําใหพนักงานที่มีความแตกตางกันเกิดความพึงพอใจตอสวัสดิการที่

เลือกเอง มากกวาสวัสดิการที่บริษัทจัดสรรให ดังน้ันการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุนจึงเปนทางเลือก

ที่บริษัทฯสามารถนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งแกพนักงานและองคกร  

 

5.4 ขอเสนอแนะในการทําการคนควาอิสระคร้ังตอไป 

 1. ควรเพิ่มกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยศึกษาปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจใน

สวัสดิการที่ไดรับเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงทราบความ

ตองการดานสวัสดิการที่แทจริงของพนักงาน 

 2. ในการศกึษาความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานอาจมีปญหาในการตอบคําถาม ซึ่ง

อาจไดคําตอบที่ไมถูกตอง เน่ืองจากกลัววาคําตอบเหลาน้ีจะมีผลตอความมั่นคงในหนาที่การงาน 

ดังน้ันจึงควรหาทางปองกันหรือสรางความเขาใจกับกลุมตัวอยางถึงความตองการที่แทจริง เพื่อให

ไดผลที่ถูกตองใกลเคียงความเปนจริงที่สุด 

 


