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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจดาน

สวัสดิการตางๆ ของพนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ (2) ศึกษาปจจัย

สวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจดานสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ และนําขอมูลเปนแนวทางใหผูบริหารและผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการ

พิจารณากําหนดแนวทางและนโยบาย ในการจัดการสวัสดิการใหกับพนักงานไดอยางเหมาะสม

ประชากร คือ พนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ จํานวน 1,872 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน ไดจํานวนตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 332 คน และ

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานและ

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ ผลการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศ มีอายุระหวาง 20 - 35 ป และ

มีสถานภาพโสด นอกจากน้ีสวนใหญมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการ

ทํางาน 1 - 5 ปตามลําดับ และจากการประเมินระดับความพึงพอใจในสวัสดิการตางๆ ซึ่งพนักงาน

สวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมในดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงความปลอดภัย และดาน

นันทนาการ อยูในระดับมาก สวนดานการศึกษา และดานสุขภาพมีความพึงพอใจนะดับปานกลาง 

รองลงมามีความพึงพอใจในดานความมั่นคงความปลอดภัย เน่ืองจากมีเงินชวยเหลือกรณีพนักงาน

เสียชีวิต รองลงมามีความพึงพอใจในดานเศรษฐกิจ มีการแจกชุดทํางานใหพนักงาน และการ

พิจารณาเงินคาอายุงานใหเพิ่มเติม รองลงมาพึงพอใจในดานสุขภาพ เพราะบริษัทมีสวัสดิการเงิน

ชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว กรณีเจ็บปวย และดานการศึกษา เปนลําดับ
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สุดทาย และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันของพนักงาน สงผลใหมีระดับความพึงพอใจใน

สวัสดิการตางๆ แตกตางกันตามไปดวย 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to study Employees’ Satisfaction on welfare service of 

JTEKT (Thailand) CO., LTD., (Heafoffice). The sample size of this research is 332 JTEKT 

(Thailand) CO., LTD. employees at Head Office. The questionnaire is a tool for data collection. 

Statistics for data analysis are percentage, mean, standard deviation, difference analysis applied 

by using t-test, and one way analysis of variance. The research results are as follows : (1)  Most 

employees are males, aging between 20 - 35 years old, single, holding bachelor’s degree or lower 

and having duration of work 1 - 5 years. (2) They satisfy with overall welfare services at the hight 

level. Satisfactions on welfare service in category of economy, security, and recreation. And 

Satisfactions on welfare service in category of education, health are overall at the moderate level. 

(3 )  Employees with different gender, age, status and duration of work influence satisfaction on 

overall welfare service differently in  category of with statistical significance of 0.05 levels. 

 


