บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรมนุษย คือ ทรัพยากรอยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอบริษัทฯ และองคกรตางๆ เปน
อยางมาก มีหนาที่ชวยใหงานภายในบริษัทฯ หรือหนวยงานสามารถดําเนินงานไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยูกับ ทักษะ ความรู และความสามารถของแตละบุคคล หาก
บุคคลใดมีทักษะ ความรู และความสามารถที่มีประสิทธิภาพที่ดี ก็จะสามารถทํางานไดดีกวาบุคคล
อื่นๆ บริษัทฯ และองคกรตางๆ จึงตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถ เขามารวมงานในบริษัทฯ
หรือองคกรของตนเอง ซึ่งแตละบุคคลมักจะเลือกสมัครเขาทํางานในบริษัทฯ หรือองคกร ที่ตนเองมี
ความชื่นชอบ มีรายไดที่ดี และมีสวัสดิการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ หรือองคกร จึงตองสรางแรงดึงดูดใจ
เพื่อใหบุคคลเลือกสมัครเขาทํางานในบริษัทฯ หรือองคกรของตนเอง โดยการวางระบบสวัสดิการที่
ดีใหแกบุคคลากร
บุคลากร ถือเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอทุกบริษัท หรือองคกร ในการที่จะพัฒนาและ
ผลักดันใหบริษัท หรือองคก รประสบความสํา เร็ จได การที่จะสรางให บุคลากรมี ความต องการ
ทํางานใหกับบริษัท หรือองคกรดวยความตั้งใจ และเต็มใจนั้น หมายถึงการที่บริษัท หรือองคกร
จะตองมีการสรางคุณภาพชีวิติ และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน และ
ยังเปนสิ่งจูงใจ ใหเกิดความตองการทํางาน อันนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน และเกิดการเพิ่ม
ผลผลิตของบริษัท หรือองคกร
การจัดสวัสดิการที่ดีใหกับพนักงานเปนอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาบริษัท หรือองคกร
และยังเปนการ สรางความพึงพอใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดังนั้นการสรางความพึงพอใจ
ในดานสวัสดิการ โดยการทําใหบุคลากรในบริษัท หรือองคกร ไดรับความสะดวกสบายในการ
ทํางาน มีหลักประกันในชีวิต มีความมั่นคงในอาชีพการทํางาน ที่แนนอนในการดํารงชีพ หรือไดรับ
ประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากเงินคาจางที่ไดรับอยู เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหผูปฏิบัติงาน ไดใชสติปญญา
กําลังกาย กําลังใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ทําใหเกิดความรัก ความพึงพอใจ
ความรูสึกที่ดี และความตั้งใจในการทํางานใหดีที่สุด อันสงผลใหเกิดความผูกพันที่ดีในบริษัท หรือ
องคกร
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ไดกอตั้งขึ้นในประไทยเมื่อป พ.ศ.
2509 และสรางโรงงานผลิต สเตียริ่ง ไดรฟราย แบริ่ง ในพื้นที่การผลิต เลขที่ 172/1 หมู 12 ตําบล
บางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 บนพื้นที่ 159,108 ตารางเมตร สําหรับรองรับการ
ผลิตชิ้นสวนยานยนตคุณภาพสูง ที่มีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยที่สุด จากประเทศญี่ปุน เพื่อ
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อุตสาหกรรมยานยนต และสํ า หรั บ การใชงานเพื่อเครื่องจัก รอื่นๆ เพื่อสง มอบไปสูบ ริษัทผลิต
รถยนตประเภทตางๆ แถวหนาของโลกในเมืองไทย รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตางๆ โดย
ดําเนินธุรกิจภายใตการสงเสริมการลงทุนจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) :
Borad of Investment (BOI) ผลิตสินคาภายใตการรับรองระบบมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลาที่
ผา นมา บริ ษั ท มี นโยบายในการพั ฒนาในด า นตา งๆ ไม วา จะเปนเรื่องของการบริ ห ารการผลิ ต
คุณภาพของสินคา และการบริการ เปนตน โดยมีบุคลากร คือ “คน” เปนทรัพยากรที่มีคุณคา รวมถึง
เปนศูนยกลางในการบริหารงาน และดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
ดังนั้นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ เล็งเห็น
ความสําคัญ คือ การจัดสวัสดิการที่มีประโยชน และตรงกับความตองการของพนักงาน เพื่อนําไปสู
ความพึงพอใจที่ มี ตอบริ ษัท และเกิดความผูกพันที่ดีตอบริษัท หรือองคก ร ซึ่งจะทําใหบ ริ ษั ท มี
บุคลากรที่ทมี่ ีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการทํางานใหไปสูเปาหมายที่บริษัท หรือ องคกรตั้งไว
ผูวิจัย เห็นวา ควรมีการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจ ในสวัสดิการของพนักงานบริษัท เจเทคโตะ
(ไทยแลนด) จํา กัด สํานักงานใหญ ” เพื่อนําผลการวิจัย นี้ม าใชใ ห เกิดประโยชนสูงสุด โดยนํ า
ผลการวิจัยมาเสนอแนะใหกับองคกร ในการนําขอมูลไปปรับปรุง แกไข หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อ
กําหนดกลยุทธ และพัฒนาในเรื่องของสวัสดิการใหมีความเหมาะสมตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึก ษาระดับ ความพึงพอใจดา นสวัสดิก ารตา งๆ ของพนัก งาน บริษัท เจเทคโตะ
(ไทยแลนด ) จํากัด สํานักงานใหญ
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจดานสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด ) จํากัด สํานักงานใหญ
1.3 ความสําคัญของการศึกษา
1. เพื่ อใช เป นแนวทางให ผูบริหารและผูเกี่ย วของใชเปนขอมูลในการพิจารณากํา หนด
แนวทางและนโยบาย ในการจัดการสวัสดิการใหกับพนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด ) จํากัด
สํานักงานใหญ ไดอยางเหมาะสม
2. ผลของการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัทฯ ตอไป
3. เปนแนวทางในการศึกษาเรื่องสวัสดิการในอนาคต
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1.4 กรอบทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดนํามาเปนตัวกําหนด
กรอบแนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
ตั วแปลอิ ส ระ (Independent Variables) คือ ขอมูล ทั่วไปของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทํางาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจในดานสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน
บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก สวัสดิการดาน
เศรษฐกิจ สวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานนันทนาการ
และสวัสดิการดานสุขภาพ
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาการทํางาน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในดานสวัสดิการ
1. สวัสดิการดานเศรษฐกิจ
2. สวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย
3. สวัสดิการดานการศึกษา
4. สวัสดิการดานนันทนาการ
5. สวัสดิการดานสุขภาพ

1.5 สมมุติฐานการศึกษา
พนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ที่มีลักษณะสวนบุ ค คล
ตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกันมีระดับ
ความพึ ง พอใจในด า นสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด รั บ ของ พนั ก งาน บริ ษั ท เจเทคโตะ (ไทยแลนด ) จํ า กั ด
สํานักงานใหญ แตกตางกัน
1.6 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผูศึ ก ษา ศึ ก ษาความพึง พอใจในสวัส ดิก ารที่ไ ดรับ ของ
พนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ โดยมีการกําหนดประชากร และกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ประชากรที่ใชในการศึกษา
กลุ ม ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ พนั ก งาน บริ ษั ท เจเทคโตะ (ไทยแลนด ) จํา กัด
สํานักงานใหญ จํานวน 1,937 คน (กรกฎาคม. 2558)
ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาความพึงพอใจในดานสวัสดิการ โดยศึกษาลักษณะ ดังนี้
- ลักษณะสวนบุคคล ที่สงผลตอความ พึงพอใจ
- ดานสวัสดิการตางๆ ไดแก สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย
สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานนันทนาการ และสวัสดิการดานสุขภาพ
ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่ที่ใชในการศึกษา คือ บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) สํานักงานใหญ เลขที่ 172/1 หมู
12 ถนน บางนา - ตราด ก.ม. 43 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาการศึกษา ศึกษาเริ่มตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2558 - กรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลา
3 เดือน โดยเก็บรวบรวมขอมูลใน เดือนกรกฎาคม 2558
1.7 นิยามศัพท
เพื่อความเขาใจและสามารถแปลความหมายคําศัพทสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ไดสอดคลอง
กัน จึงกําหนดคํานิยามคําศัพทไวดังตอไปนี้
1. พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ
2. ลักษณะสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลสวนตัวของพนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด)
จํากัด สํานักงานใหญ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน
3. ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจ ความชอบ ความสบาย
ใจ ความสุขใจ ในผลประโยชนที่ไดรับของพนักงาน บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงาน
ใหญ โดยแบงสวัสดิการออกเปน 5 ดาน ไดแก สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานความมั่นคง
ปลอดภัย สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานนันทนาการ และสวัสดิการดานสุขภาพ
4. สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชนหรือการบริการที่บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด
สํานักงานใหญ จัดใหแกพนักงานนอกเหนือจากคาจางเงินเดือน อาจเปนตัวเงินหรือไมใชตัวเงินก็
ไดเพื่อใหพนักงานไดรับความสะดวกสบาย และมีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน อีกทั้งยังชวยในการ
แบ ง เบาภาระต า งๆ ของพนั ก งาน ซึ่ ง ทํ า ให พ นั ก งานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โดยแบ ง สวั ส ดิ ก าร
ออกเปน 5 ดาน คือ
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4.1 ดานเศรษฐกิจ หมายถึง ผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการใชจายของพนักงาน ไดแก
เงินรางวัลประจําป เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลืองานศพของพนักงานหรือครอบครัว
ของพนักงาน คาพาหนะ ที่จอดรถ รถรับสงพนักงาน เปนตน
4.2 ดานความมั่นคงความปลอดภัย หมายถึง ผลประโยชนที่กอใหเกิดความรูสึกคุมครอง
ไดแก การซอมหนีไฟประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินชดเชยเลิกจาง มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในบริ ษัท จัดอุปกรณ ปองกันอันตราย จัดอุปกรณป องกั นในการ
ทํางาน จัดนิทรรศการใหความรูเรื่องความปลอดภัยในบริษัทฯ เปนตน
4.3 ดานการศึกษา หมายถึง ผลประโยชนที่ชวยใหพนักงานไดรับความรูและความกาวหนา
เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ต า งๆ ได แ ก การจั ด อบรมสั ม มนาทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ เปนตน
4.4 ดานนันทนาการ หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการ
ผอนคลายนอกเวลางาน ไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ เปนการชวยลดความตึงเครียดจาก
การปฏิบัติงานในหนาที่การทํางาน ไดแก เดินทางทองเที่ยวประจําป มีการแขงขันกีฬาภายใน มี
สนามกีฬา มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค มีการจัดงานทําบุญ เปนตน
4.5 ดานการสุขภาพอนามัย หมายถึง ผลประโยชนที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตใจของ
พนักงานไดแก การตรวจสุขภาพประจําป การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของโรงงาน มีหอง
พยาบาลสะดวกสบาย มีบริการยาและเวชภัณฑ และเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล เปนตน
5. Baby Boomer หมายถึง พนักงานที่เกิดในระหวา ง พ.ศ 2489 - 2507 (ชวงอายุ 48 - 66 ป)
ในองคกร
6. Generation X หมายถึง พนักงานทีเ่ กิดในระหวาง พ.ศ. 2508 - 2519 (ชวงอายุ 36 - 47 ป )
ในองคกร
7. Generation Y หมายถึง พนักงานที่เกิดในระหวา ง พ.ศ. 2520 - 2537 (ชวงอายุ 18 - 35 ป )
ในองคกร

