บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
การคนควาอิสระ เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ ของพนักงานบริษัท เจเทค
โตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
หัวขอดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา
2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4 งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
สําหรับการคนควาอิสระครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
เปนแนวทางใน การสรางกรอบแนวความคิด และการตั้งแบบสอบถาม ดังนี้
ด า นลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ผู ศึ ก ษาได ใ ช แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ ด า นลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผูศึกษานํามาใชเพียง 5 ลักษณะ เนื่องจาก
ลักษณะของรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระเบียบของบริษัทฯ ไมสามารถนํามาใชได จึงนํามาใชได
เพียง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ผูศึกษา ไดอางอิงแนวความคิดความพึงพอใจของ วิมลสิทธิ์ หริยางกูล (2549) ที่กลาวไววา
ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของคนที่สัมพันธกับโลกทัศนตอสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กัน เชน พอใจหรือไมพอใจ เปนตน โดยนํามาใชเปนหลักในการสราง แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน
ดานสวัสดิการที่ไดรับ ผูศึกษาใชแนวคิดของ ไพกอรท และ ไมเออร (Pigors; & Myers.
1981) ที่แบงประเภทของการจัดสวัสดิการออกเปน 6 ดาน คือ สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการ
ดานการศึกษา สวัสดิการดานสังคมสงเคราะห สวัสดิการดานนันทนาการ สวัสดิการดานการสราง
ความมั่นคง และสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย โดยผูศึกษานํามาใชเพียง 5 ดาน เนื่องจากสวัสดิการ
ด า นสั ง คมสงเคราะห มี ข อบเขตกวา งมากจนเกิ นไป และบริ ษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํ า กั ด
สํานักงานใหญ มีสวัสดิการในดานนี้ไม ครอบคลุมทั้งหมด จึงใชสวัสดิการเพียง 5 ดาน ไดแก
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานนันทนาการ สวัสดิการดานความ
มั่นคงปลอดภัย และสวัสดิการดานสุขภาพ สวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานคนควาอิสระใน
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ครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําผลงานวิจัยของ สลักจิต ภูประกร (2555) สาหราย วงศวัชรอาพน (2554) จริยา
ผลประสิทธิ์ (2553) เสรี วงศทวีลาภ (2552) มลธิรา อินธกุล ชัย (2551) ธีรพัฒน พัฒน ใหญยิ่ ง
(2551) พินิจ เพชรสน (2550) วรรณพร ภูยาธร (2549) สุชานาฏ ประพิตรไพศาล (2549) จรพร นาค
พุฒ และอุทัยวรรณ พันธผล (2548) จิดาภา ทรัพยมากอุดม (2548) และอัญญาภา เครือมั่นคงภักดิ์
(2542) ประทิน ไกรษรวิทย (2541) ลํ้าเลิศ ทัศวงศา (2539) ซึ่งศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจใน
สวัสดิการของพนักงาน ในดานตางๆ โดยนํามาเปนตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ไดรับของ พนักงานบริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ในงานคนควา
อิสระนี้
ผูศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนมาใชเปนแนวทางใน
การ อางอิงสนับสนุนใหเขาใจงายไมซับซอน สะดวกในการรวบรวมขอมูล และกําหนดกรอบ
แนวความคิด สมมติฐาน เพื่อชวยในการออกแบบสอบถาม อภิปรายผล และขอเสนอแนะตางๆ ให
เขากับแนวทางการคนควาอิสระในครั้งนี้
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของกับลักษณะทางประชากรศาสตร
ความหมายของประชากรศาสตร
วิไลพร สุตันไชยนนท (2547 - 91)ไดกลาววา ประชากรศาสตรหมายถึง ศาสตรที่ศึกษา
เกี่ยวกับขนาดหรือจํานวนของคน ที่มีอยูในแตละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้ยังศึกษา
เกี่ ย วกั บ การกระจายตั วของประชากร และองคป ระกอบต างๆ ของประชากร ซึ่ ง สอดคลองกับ
ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสง (2525 : 2) ที่กลาววา ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึง
วิ ชาที่ ศึ กษาเกี่ ยวกั บขนาดของประชากร ทั้งนี้ เพราะคํ า1ว า “Demo” หมายถึ ง “People” ซึ่ งแปลว า
“ประชาชน” หรื อ “ประชากร” ส วนคําวา “Graphy” หมายถึ ง “Writing up” หรื อ “Description” ซึ่ ง
แปลวา “ลักษณะ” ดังนั้น เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท คําวา “Demography” นา จะมี ค วามหมาย
ตามที่กลาวขางตน คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากรนั่นเอง นอกจากนี้นิพนธ เทพวัลย (2523 : 1) ยังได
ให ความหมายของ ประชากรศาสตร วาคือ การศึกษาเกี่ยวกับประชากรอยางมีหลักเกณฑ ในเรื่อง
เกี่ยวกับขนาด (Size) โครงสราง (Structure) และพัฒนาการ (Development) ทางประชากร
เฮาเซอร และ ดันแคน (Hauser; & Duncan.1972 : 2) ไดใหความหมายไววา ประชากรศาสตร
เปนการศึกษาถึงขนาดการกระจายตัว (Distribution) และองคประกอบ (Composition) ของประชากร
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและองคประกอบของการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวนั้น องคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร ไดแก การเกิด การตาย การยายถิ่น และ การเปลี่ยนแปลงฐานทางสังคม
(Social mobilit)
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จากคํานิยามขางตนทําใหท ราบวาการศึกษาเรื่องประชากรเปนสิ่งสําคั ญมาก เนื่องจาก
ลักษณะและองคประกอบที่แตกตางกันของประชากรเปนพื้นฐานในการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรม
การเปลี่ ย นแปลงของประชากรในด า นต า งๆ ดั ง นั้ น การเรี ย นรู แ ละทํ า ความเข า ใจในวิ ช า
ประชากรศาสตรจึง มีความจําเปนอยางมากสําหรับนักการตลาดและนักสังคมศาสตรสาขาอื่นๆ
เพื่อใหการศึกษาเกี่ ยวกับ พฤติกรรมของผูบ ริ โภคประสบความสํา เร็จ จึงตองอาศัย แนวคิ ด ทาง
ประชากรศาสตรเปนสวนชวยใน การกําหนดคุณลักษณะตางๆ ของปจจัยที่จะทําการศึกษา
องคประกอบของประชากร
ปรมะ สตะเวทิน (2546 : 112) ไดกลาววา คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกั นจะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารตางกัน คือ เพศ
หญิง มีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี
ความ ต อ งการที่ จ ะส ง และรั บ ข า วสารเพี ย งอย า งเดี ย วเท า นั้ น แต มี ค วามต อ งการจะสร า ง
ความสัมพันธอันดีให เกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย
นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และ
ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุ น อยมั ก จะมี ค วามคิ ดเสรี นิย ม ยึ ดถืออุ ดมการณ และมองโลกในแง ดีม ากกวา คนที่ อายุ ม าก
ในขณะที่คน อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงราย
กวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็
ตางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง
3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทาํ ใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คน
ที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจ สารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คน
มีการศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตรหากผูมกี ารศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็
จะใชสื่อ สิ่งพิมพวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพ มากกวาประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 : 41) อธิบายถึงการแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร
วาจะประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของ
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ประชากรและช ว ยในการกํ า หนดตลาดเป า หมาย ในขณะที่ ลั ก ษณะด า นจิ ต วิ ท ยาและสั ง คม
วัฒนธรรม ชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะ
สามารถเขาถึง และมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย
พรทิพย วรถิจโภคาทร (2529 : 312 - 315) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรับสารโดยการวิเคราะห
ตามลั ก ษณะประชากรศาสตร ซึ่ ง แตล ะบุ ค คลจะมี ค วามแตกตา งกั น โดยที่ ค วามแตกต า งนี้ จ ะมี
อิทธิพล ตอการสื่อสารไดซึ่งลักษณะประชากรศาสตรนี้ประกอบดวย
1. อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟงหรือเปลี่ยนทัศนคติ และเปลี่ยนพฤติกรรม
นั้ น มี ค วามยากง า ยต า งกั น ยิ่ งมี อายุม ากการที่จะสอนใหเชื่อฟ ง ใหเปลี่ย นทั ศ นคติ และเปลี่ ย น
พฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคน จะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น
อายุยังมีความสัมพันธของขาวสารและสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกันก็ยังมีความตา งกัน
โดย จะพบวาภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาวสูงกวาผูสูงอายุ เปนตน
2. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่ตางกัน
สงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัย เกี่ยวกับการชมภาพยนตรโทรทัศน ของ
เด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิง
สนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชาย และหญิงมีการสื่อสาร
และรับสื่อไมตางกัน
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
สื่ อ สารของผู รั บ สาร ดั ง งานวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ ชี้ ว า การศึ ก ษาของผู รั บ สารนั้ น ทํ า ให ผู รั บ สารมี
พฤติกรรมการ สื่อสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ
และมักเปดรับสื่อสิ่งพิมพมาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายไดเชื้อ
ชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดย
มีรายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน
นิ พนธ เทพวั ลย (2523 : 47 - 81) กล าวว า การเปลี่ ยนแปลงทั้ งขนาดและโครงสร างทาง
ประชากรนั้ น ประกอบไปด ว ยคุ ณ ลั ก ษณะหลายประการ คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ องค ป ระกอบด า น
ประชากรที่ สําคัญๆ ไดแก เพศ อายุ ที่อยูอาศัย เชื้อชาติ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ
รายได ภาษา และ ศาสนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. องคประกอบดานเพศ ในสังคมหนึ่งๆ นั้นจะมีประชากรทั้งสองเพศ คือ เพศชาย และเพศ
หญิง ซึ่งความสมดุล ระหวางเพศเปนสิ่งสําคัญ ถาองคประกอบของประชากรที่เปนเพศชายและเพศ
หญิงมีสัดสวนแตกตางกันมาก ความผิดปกติในสัดสวนของประชากรทั้งสองเพศนี้อาจกระทบถึง
แบบแผนการสมรส การเข า สู แรงงาน แบบแผนของอาชี พ หรื อ อื่ น ๆ ได ต อ ไปในระยะยาว
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การศึกษาติดตามองคประกอบทางเพศ ของประชากรจึงเปนประเด็นเล็กๆ ที่มีความสําคัญไมนอย
ประเด็นหนึ่ง
2. องคประกอบดานอายุ ความรูเรื่ององคประกอบดานอายุของประชากรเปนพื้นฐานของ
การวิเคราะหทางประชากรเกือบทุกดาน ทั้งนี้ เพราะอายุเปนตัวเลขขั้นพื้นฐานที่สุดของคุณลักษณะ
สวนบุคคลของคนเรา สัดสวน ของประชากรในแตละกลุมอายุที่ตางกันในสังคมยังเปนตัวกําหนด
ถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจและ สังคมของสังคมหนึ่งๆ ไดดวย การมีความรูเกี่ยวกับองคประกอบ
ดานอายุของประชากรจะทําใหชวย วางแผนดานกําลังคน การขยายการศึกษา แรงงาน เปนตน ถา
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีสัดสวนของ ประชากรชวงวัยหนุมสาวมาก ประเทศนั้นก็จะมีการพัฒนา
หลายๆ ดานตามไปดวย
3. องคประกอบดานที่อยูอาศัย ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศ
หนึ่ง มีความแตกตางกันอยางมาก เพราะประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทและเขตเมืองจะอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ ตา งกั นทั้ งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคม สิ่งแวดลอมของเขตเมื องมีผ ลต อ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลซึ่งตางไปจากชนบท เชน เขตเมืองมีคนอาศัยอยูมากกว าใน
ชนบท ทํ า ให ใ ช ชี วิ ต อย า งรบร อ น ต า งคนต า งอยู ส ว นคนชนบทส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ประชากรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในดานเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เปนตน
4. องคประกอบดานการสมรส เปนการศึกษาถึงสภาวะการสมรสซึ่งเกี่ยวของกับความถี่
ของการสมรส คุณลักษณะตางๆ ของบุคคลที่สมรส ตลอดจนการสิ้นสุดการสมรส (หยาราง หรือ
ตาย) การทราบถึงสัดสวนของประชากร ที่ยังโสด หรือสมรสในพื้นที่หนึ่งๆ มีความสําคัญมาก
สถานภาพสมรสใชเปนมาตรการวัดการเกิด ทดแทนของประชากร สถิติตัวเลขสถานภาพสมรสจะ
แสดงถึงพฤติกรรมของประชากรในการสมรส และหยาราง ตัวเลขเหลานี้ใชเปนเครื่องวัดความ
แตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไดในระหวางประเทศ
5. องคประกอบทางเศรษฐกิจ เปนการแสดงถึงคุณลักษณะในเชิงเศรษฐกิจของประชากร
องคประกอบทางเศรษฐกิจสามารถแยกยอยไดเปนองคประกอบดานกําลังแรงงาน (Labor force)
อาชีพ (Occupation) อุตสาหกรรม (Industry) และรายได (Income) จากการศึกษาถึงองคประกอบ
ทางเศรษฐกิจทําให ทราบวาในเวลาหนึ่งๆ มีประชากรจํานวนเทาใดที่ทํางานในการผลิตสินคาและ
บริการ และจํานวนใดที่ ไมไดทํา สัดสวนระหวางประชากรที่ทํางานกับที่ไมไดทําเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลาหรือไม ดังนั้นในการที่จะผลิตสินคาออกสูตลาดเพื่อใหขายไดจึงจําเปนตองศึกษาถึง
องคประกอบนี้ดวย
6. องคประกอบดานการศึกษา การจําแนกประชากรในประเทศตามระดับการศึกษาเปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง เพราะระดับการศึกษาของประชากรเปนสิ่งแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ถาแบงประชากรออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมที่อานออกเขียนได และกลุมที่ไมรูหนังสือ
จะเห็นไดวาประเทศใดมีสัดสวนของ ประชากรที่ไมรูหนังสือมาก ก็หมายถึงประเทศนั้นยังมีความ
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ลาหลังหรือดอยพัฒนามาก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะทําไดยาก ดังนั้นจึงตอง
สงเสริมใหประชากรของประเทศมี การศึกษา
7. องคประกอบดานเชื้อชาติ ศาสนา และภาษา เนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาเปนเรื่อง
ที่มีความสัมพันธกันอยางมาก ปกติคนเชื้อชาติ หนึ่งมักจะมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
เปนของตนเอง ซึ่งรวมถึงศาสนาดวย ประเทศที่มีประชากรหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา และหลาย
ภาษา อาจเปนปญหาที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ ตอการกําหนดแผนหรือนโยบายตางๆ สําหรับ
ชนกลุมนอยในประเทศ สิ่งเหลานี้จึงมีความสําคัญไมแพ องคประกอบอื่นเชนกัน
วิ ว โกล ฮ าเบอร และยาร ด . (Will, Goldhabers; Yates. (1980) อธิ บ ายว า คนที่ มี ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือเพศ
หญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี
ความ ต อ งการที่ จ ะส ง และรั บ ข า วสารเพี ย งอย า งเดี ย วเท า นั้ น แต มี ค วามต อ งการที่ จ ะสร า ง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและ กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน
2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุ นอยมั ก จะมี ค วามคิ ด เสรี นิย ม ยึดถืออุดมการณ และมองโลกในแง ดีม ากกว า คนที่ อายุ ม าก
ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง
รายกวาคน ที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชน
ก็ตางกัน คนที่ มีอายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง
3. การศึกษา เปนปจจัยทีท่ ําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คน
ที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรยบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและ
เขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตรหากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะ
ใชสื่อสิ่งพิมพวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม
ประสบการณทัศนคติ คานิยมและเปาหมายทีต่ างกัน
โดยสรุป แนวคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวคิดที่พยายามชี้ใหเห็นประเด็นของความ
แตกตางในดานคุณสมบัติทางประชากรระหวางบุคคล ซึง่ มีผลตอการแสดงความพึงพอใจที่แตกตาง
กันออกไป นั่นก็คือมองวาคนที่มคี ุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน ก็จะมีความพึงพอใจแตกตาง
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กันไปดวย ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงนําตัวแปรทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มาใชในการศึกษา
ความ แตกตางทางประชากรศาสตรของบุคคลดังกลาวกับความพึงพอใจโดยรวม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
จากการศึกษา คนควา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจนั้น ยังไมมีนักวิชาการ
ทานใดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสวัสดิการไวเลย แตจะมีการศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจ
นําไปสูการทํางาน ซึ่งผูวิจัยพิจารณาแลวมีความใกลเคียงและเชื่อมโยงกับการจัดสวัสดิการของ
องคกร หากองคกรมีการจัดสวัสดิการที่ดีก็จะนําไปสูการมี ขวัญ กําลังใจที่จะปฏิบัติงาน ทฤษฎี
ความพึงพอใจ (อารี เพชรผุด, 2530, หนา 58 - 59) ไดสรุปทฤษฏีความพึงพอใจ
ไว 2 ทฤษฎี คือ
1. ความพึงพอใจนําไปสูการทํางานหรือความพึงพอใจสัมพันธกับการทํางาน จากการศึกษา
ที่ Hawhorne ของเอลตัน เมโย (Elton Mayo) และคณะตลอดจนการศึกษาดานมนุษยสัมพันธข อง
นั ก จิ ตวิ ท ยากลุ ม ต า งๆ พยายาม สรุป ใหเห็นวา ความพึง พอใจในงานจะนํ า ไปสูก ารทํ า งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ถ า บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในงานที่ เ ขารั บ ผิ ด ชอบอยู เขาจะสามารถทํ า ให ง านมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจในงานอาจจะเกิดจาก
กําลังใจ ขวัญในการทํางาน คนที่มีขวัญดี กําลังขวัญสูง บุคคลนั้นจะมีความสุขและเมื่อมีความสุขก็
จะทําใหงานมีประสิทธิภาพ
2. ผลการทํางานทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน ดังภาพประกอบที่ 2.1
ผลการทํางาน
ความคาดหวังที่จะ
ไดรับสิ่งตอบแทน
ความพยายาม
โอกาสที่จะไดใชความ
พยายามและโอกาสที่
จะไดรับสิ่งตอบแทน

ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ความสามารถและ
ลักษณะเฉพาะบางอยาง
การทํางาน

สิ่งตอบแทน

ไดรับสิ่งตอบ
แทนที่ยุติธรรม
ความพึงพอใจ

การรับรู

ภาพประกอบที่ 2.1 องคประกอบที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ (อารี เพชรผุด, 2530, หนา 58 - 59)
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นักมนุษยสมั พันธใหความสําคัญกับความพึงพอใจมาก เนนหนักลงไปวา ความพึงพอใจใน
งานจะนําไปสูการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ แตมีบุคคลที่ไมเห็นดวยกับทฤษฎีแรกของมนุษย
สัมพันธ จึงคิดทฤษฎีใหมขึ้นมา ซึ่งกลับตรงขามกับทฤษฏีแรก คือผลงานจะนําไปสูความพึงพอใจ
ในงานในกลุมนี้ มีบุคคลสําคัญที่มีแนวความคิดแบบหลังนี้ คือ พอตเตอร และลอเวอร (Porter &
Lower อางถึงใน อารี เพชรผุด, 2530, หนา 58 - 59) บุคคลทั้งสองเนนใหเห็นวายังมีองคประกอบ
อื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจน ผลงานที่ปรากฏจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น พอตเตอร และ
ลอเวอร จึงเสนอรูปแบบแนวความคิดของเขาดังปรากฏในภาพประกอบที่ 2.1 แสดงใหเห็นวา ตัว
แปรที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้นมีอยูหลายอยางรวมทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจ
ภายใน ตลอดจนความคาดหวังที่จะไดรับสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ตามแนวทฤษฎีที่สองนี้สรุปไดวา
ความพึงพอใจในงานจะไมเกิดขึ้น ถาบุคคลที่ทํางานไมไดรับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
Edwin B Filippo ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานไววา “เปนสภาพ
ทางจิตใจหรือความรูสึกของแตละบุคคลที่ ยังใหเห็นถึงความรวมมือ ประสาน” นอกจากนี้แลว
เงินเดือน สวัสดิการตางๆ ที่องคกรจัดใหแกลูกจาง ความมั่นคง สภาพการทํางาน การบังคับบัญชา
และโอกาสความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ก็เปนองค ประกอบที่ สําคัญ ที่ ชวยสรางขวัญ และ
กําลังใจในการทํางาน (มัทน บรรดาศักดิ,์ 2527)
ดังนั้นระดับความพึงพอใจของแตละบุคคล จึงเปนองคประกอบที่ ชวยดึงดูดความสนใจให
แรงงานที่ดีสนใจที่จะเขามาทํางานในองคกร และชวยเปนแรงจูงใจใหแกลูกจางใหทํางานอยางมี
เต็มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากคาจางหรือรายได ความมั่นคงในการทํางาน โอกาสความเจริญ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และสวัสดิการตางๆที่องคกรจัดใหแกบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจเป น การให ค า ความรู สึ ก ของคนเราที่ สั ม พั น ธ กั บ โลกทั ศ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความหมาย ของสภาพแวดล อม คา ความรู สึ ก ของบุค คลต อสภาพแวดลอมจะแตกตา งกัน เช น
ความรูสึกดี เลว พอใจ/ไมพอใจ สนใจ/ไมสนใจ เปนตน (วิมลสิทธิ หริยางกูล. 2549 : 64) สอดคลอง
กับ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2524 : 127) ที่กลาววา เมื่อบุคคลมีความตองการเกิดขึ้นความตองการนั้นจะ
สงผลใหเกิดแรงขับ ซึ่งหมายถึง ความตองการนั้นเริ่มมีทิศทาง และผลักดันใหรางกายมีการปฏิบัติการ
อยางใด อยางหนึ่งเพื่อไปสูเปาหมายนั้น และเมื่อความตองการนําไปสูความปรารถนา บุคคลก็จะ
เกิดความพึง พอใจ และเกิดความต องการในสิ่ง อื่ นต อไป เปนไปตามทฤษฎี ความตองการของ
Maslow (1970) ที่ กลาววา มนุษยเปนผูที่มีความตองการอยูเสมอ และเปนการยากที่มนุษยจะมีความ
พึ ง พอใจสู ง สุ ด เพราะเป นธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ที่ เมื่ อ มี ค วามต อ งการอย า งหนึ่ ง และได รั บ การ
ตอบสนองจนเปนที่พอใจ แลว จะมีความตองการอยางอื่นเขาแทนที่เปนเชนนี้เรื่อยไป นั่นคือ เมื่อ
เกิดความปรารถนาขึ้นก็จะมี แรงขับเมื่อบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายก็จะเกิดความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 775) ไดใหความหมายของ
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ความพึงพอใจวา หมายถึง พอใจ ชอบใจ
จากความหมายของความพึงพอใจที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามีผูใหความหมายของคําวา
ความพึงพอใจไวตางๆ กัน ซึ่งผูศึกษาพอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในลักษณะของการประเมินคาวาเปนไปในทิศทางบวก ทิศทางลบ หรือไมมี
ทิศทาง (เฉยๆ) ตอเรื่องนั้นๆ
การวัดความพึงพอใจ
การวัดความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะหนึ่งลักษณะใดซึ่ง บุญเรียง ขจร
ศิลป (2543) ไดเสนอไววา เทคนิคของ Likert เปนแบบหนึ่งที่สามารถวัดสถานการณตางๆ ได อยาง
กวางขวาง ไดแก การสรางประโยคหรือขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่ตองการวัด โดยกําหนด หัวขอ
ใหเลือก ซึ่งโดยทั่วไปกําหนดไวที่ 5 หัวขอ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง
พึ ง พอใจน อย พึง พอใจน อยที่ สุ ด เมื่อวัดความพึง พอใจในประเด็นตา งๆ ครบทุก ประเด็น ก็นํา
คะแนนที่ไดในแตละประเด็นมาหาคาเฉลี่ย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549) ไดกลาวไวในทํานอง
เดียวกันวา วิธีการของ Likert นั้นสามารถวัดความพึงพอใจไดอยางกวางขวางกวาแบบอื่นๆ โดย
สามารถวัดไดเกือบทุกเรื่องและใหความเที่ยงตรงสูง
พิพัฒน กองกิจกุล (2546 : 95 - 113) กลาวไววา การวัดความพึงพอใจมีหลายรูปแบบ ดังนี้
1. แบบสอบถาม โดยปกติจะประกอบไปดวยคําถามหลายๆ คําถาม หรือขอความหลาย
ขอความ เพื่อใหเลือกตอบหรือใหคะแนนตามระดับสเกลที่กําหนดไว
2. การสัมภาษณทางโทรศัพท เปนวิธีที่มีประสิทธิผลสูงมากในการเก็บขอมูลดานความพึง
พอใจ หากผูทําการสํารวจเปนผูที่ผานการฝกอบรมเปนอยางดีหรือมีประสบการณขอไดเปรียบคือ
ผู ทํ า การสํ า รวจจะทราบถึ ง ความคิ ด อื่ น ๆ ของผู ต อบที่ กํ า ลั ง พู ด ถึ ง และอาจจะสอบถามคํ า ถาม
ปลายเปด เพิ่มเติมไดนอกจากนี้ยังสามารถประเมินไดจากน้าํ เสียงของผูตอบ
3. การสัมภาษณสวนบุคคลแบบรายตัวและนัดหมายเปนทางการใชวิธีบันทึกหรือถามตอบ
แบบปากเปลา การสัมภาษณอยางเปนระบบจะตองสอบถามดวยคําถามเฉพาะเจาะจงและเปนไป
ตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดเอาไว
4. การสัมภาษณแบบเขาประกบสอบถาม อยางไมเปนทางการ และไมมีการกะเกณฑไว
ลวงหนา เปนการแสดงความคิดเห็นคอนขางสูง ผูตอบมีอิสระในการตอบ และผูถามสามารถตั้ง
คําถามแบบเฉพาะเจาะจงแทรกระหวางดําเนินการสัมภาษณได
5. การสัมภาษณกลุมเฉพาะ เปนการเชิญกลุมผูตอบประมาณ 5 - 10 คน เขามารวมกิจกรรม
เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนและพรรณนา อธิบายความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
ควรสรรหาผูตอบที่มีความแตกตางกัน อีกทั้งผูที่ดําเนินกิจกรรมควรเปนคนภายนอกองคการ เพื่อ
หลีกเลี่ยง แนวโนมการมีอคติตอคําตอบได กรณีผูสัมภาษณเปนบุคคลภายในองคการ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการ
ความหมายของสวัสดิการ
สวั ส ดิ ก าร (Welfare) เป นปจจัย ที่สํา คั ญประการหนึ่ง ในการจูง ใจ ให ค นทํา งานให กั บ
องคการสวัสดิการนี้อาจใชในรูปคําอื่น เชน “สิ่งตอบแทนทางออม” นอกเหนือจากเงินเดือนและ
คาจาง หรือ“ประโยชนและบริการ” หรือ “ประโยชนเกื้อกูล” ซึ้งลวนแตเปนความหมายที่หมายถึง
การที่องคการจัดแสวงหาเพื่อบริการหรือใหประโยชนแกบุคลากรเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติงาน
หรือเพื่อเอื้ออํานวยแกการปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการไดใหคํานิยามไว ดังนี้
Encyclopedia Britannica (1768 อางถึงใน กิ่งพร ทองใบ, 2540, หนา 2) ไดใหความหมาย
สวัสดิการไววา หมายถึง การปฏิบัติจัดทําไมวาจะเปนสวนราชการหรือเอกชน เปนการปฏิบัติจัดทํา
เพื่อชวยเหลือครอบครัว กลุมชน และชุมชนใหมีมาตรฐานการครองชีพอันดี
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization; ILO, 1977 อางถึงใน
กรมสวัสดิการแรงงาน, 2537) ไดใหความหมายไววา “สวัสดิการ” คือบริการความสะดวกสบาย
และความนาพึงพอใจใหกับลูกจาง ซึ่งอาจจัดขึ้นภายในหรือบริเวณใกลเคียงสถานที่ทํางานเพื่อให
ผูใชแรงงานได มีสภาพแวดลอมที่สะดวกสบายทําใหผูปฏิบัตงิ านเกิดความพึงพอใจที่จะทํางานและ
นํามาซึ่งความสุข และขวัญกําลังใจที่ดีของคนงาน
สมพงษ เกษมสิน (2526) สวัสดิการ หมายถึง การตอบแทนในการปฏิบัตงิ านอันเปนสวนที่
นอกเหนือจากเงิ นเดื อน ไดแก การอนุญาตใหลาเพื่ อศึกษาหาความรูเพิ่ม เติ ม การลาปวยโบนั ส
บําเหน็จบํานาญ และเงินสงเคราะหอื่นๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาลวงเวลา
เปนตน อาจเรียกรวมๆ ไดวา เปนรายไดพิเศษที่หนวยงานจายใหทั้งทางตรงและทางออมเพิ่มเติม
จากเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งจะชวยใหบุคลากรมีกําลังใจที่จะปฏิบัติงานใหเปนผลดียิ่งขึ้น
สุ เทพ เชาวลิ ต (2527, หน า 3 - 4) ไดใ หค วามหมายสวัส ดิก ารไววา สวัส ดิก าร หมายถึ ง
ปจจัยอันจําเปนแกการดํารงชีพ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนโรคภัยไข
เจ็บ การศึกษาอบรมอันสมควร และความรูที่จะนํามาเลี้ยงชีพโดยสุจริต
อุ ทั ย หิ รัญโต (2530, หน า 200 - 201) ใหคํา นิย ามไววา สวั ส ดิก าร หมายถึง บริ ก ารหรื อ
กิ จ กรรมใดๆ ที่ ห น ว ยราชการหรื อ องค ก ารธุ ร กิ จ จั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ ให ข า ราชการ พนั ก งานหรื อ
ผู ป ฏิ บั ติง านในองค ก ารนั้ นๆ ได รับ ความสะดวกสบายในการทํ า งาน มีค วามมั่ นคงในอาชี พ มี
หลักประกันที่แนนอนในการดําเนินชีวิต หรือไดรับประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือ
คาจางที่ไดรับอยูเปนประจํา ทั้งนี้ เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหผูปฏิบัติงานมีขวัญหรือกําลังใจที่ดี ไมตองวิตก
กังวลกับปญหาทั้งในสวนตัวและครอบครั ว ทําใหมีความพอใจในงานมีค วามรักงานและตั้ ง ใจ
ทํางานนั้นใหนานที่สุด
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ฮาเวล (Harwell, n.d. อ า งถึง ใน กรมสวัส ดิ ก ารแรงงาน, 2537) กลา ววา “สวั ส ดิ ก าร” คื อ
รายไดพิเศษ (Fringe Benefit) ที่หนวยงานจัดใหกับบุคลากร เชน การประกันชีวิต การรักษาพยาบาล
การใหบําเหน็จบํานาญ การใหหุนของบริษัทฯ เปนตน
Artur & George (1992, PP. 380 - 381 อา งถึง ใน อโณทัย ศิริพัฒน, 2547, หน า 19) ไดใ ห
ความหมายวา รูปแบบการจายคาตอบแทนหรือผลตอบแทนในทางออมใหแกลูกจาง โดยนายจาง
คาดหวังถึงการเพิ่มผลผลิต และการจงรักภักดีของพนักงานที่มีตอองคการของนายจางโดยมีรูปแบบ
สวัสดิการที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
บุ ญรวย ฤาชั ย (2543, หน า 25) ให ค วามหมายของคํ า วา “สวั ส ดิ ก าร” หมายถึง เงิ นหรื อ
ผลประโยชนที่คนทํางานไดรับเพิ่มเติมจากคาตอบแทนหลักและคาตอบแทนเพิ่ม ซึ่งจําแนกอยาง
กวาง 3 ประเภทไดแก คาตอบแทนสําหรับเวลาที่ไมไดทํางาน เงินชวยเหลือคุมครองภัยพิบัติของ
คนทํางาน และบริการที่จัดใหคนทํางานเพื่อความสะดวกในการครองชีพ
จากความหมายของสวัสดิการที่กลาวมาพอสรุปไดวา สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน
หรือสิ่งตอบแทนที่อยูในรูปตัวเงินและไมใชเงิน ถือเปนประโยชนที่พนักงานพึงไดรับจากองคการ
ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานความมั่นคง ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา และ
ดานนันทนาการ ที่บริษัทจัดใหแกพนักงาน เพื่อเปนการชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกโดย
จัดสรรอยูในรูปสิ่งของและการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของพนักงาน เปนการจูงใจ
เพื่อหพนักงานมีขวัญและกําลังใจที่ดียิ่งขึ้น ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดวย
ความเต็มใจที่จะปฏิบัตงิ านอยูกับองคการตอไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ความหมายของการจัดสวัสดิการ
อุทัย หิรัญโต (2543: 200 - 201) ไดใหความหมายของ สวัสดิการไววาเปนบริการหรื อ
กิจกรรมใดๆ ที่หนวยงานราชการหรื อองคก รธุ รกิ จจัดใหมีขึ้นเพื่ อใหข าราชการ พนักงานหรื อ
ผูป ฏิ บั ติง านในองค ก รนั้ นๆ ได รับ ความสะดวกสบายในการทํา งาน มี ค วามมั่นคงในอาชี พ มี
หลักประกันที่แนนอนในการดําเนินชีวิต หรือไดรับประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากเงินเดือน หรือ
คาจางที่ไดรับอยูเปนประจํา ทั้งนี้เปนสิ่งจูงใจใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจที่ดี เพื่อที่จะไดใช
กําลังกาย กําลังใจและสติปญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ไมตองวิตกกังวล
ตอปญหา ทั้งสวนตัวและครอบครัว ทําใหมีความพอใจในงาน มีความรักและตั้งใจที่จะทํางานนั้น
ให ดี ที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล องกั บ ระวั ง เนตรโพธิ์ แก ว (2542 : 191 - 192) ที่ กล าวว า สวั สดิ การ คื อ
ผลประโยชนและบริการตางๆ ที่หนวยงานจัดใหแกบุคลากรของหนวยงาน ทั้งในขณะที่บุคลากรยัง
ปฏิบัติงานอยู หยุดพักชั่วคราว และในระหวางพนจากงานเพื่อบํารุงขวัญของบุคลากรใหบุคลากรได
ทํางานอยางมีความ สบายใจ มีความพอใจกับงาน สวัสดิการอาจเปนการใหเงิน หรือ ใหเปนบริการ
ความสะดวกตางๆ ก็ได แตจะตองเปนการใหพิเศษเพิ่มเติมจากเงินเดือนหรือคาจางปกติ สวัสดิการ
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ที่หนวยงานจัดใหอาจเปน เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายตางๆ การศึกษา
และขาวสารประกอบความรู ความมั่นคงในทางการเงิน การพักผอนหรือสันทนาการ การแนะนํา
เมื่อมีปญหาปรึกษาทั้งในดาน สวนตัว และครอบครัว โดยการใหผลประโยชนหรือความสนใจใน
สวนที่เกี่ยวกับชุมชนหรือสังคมทั่วไป แนวคิดและวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร
ในหนวยงานอาจจําแนกออกไดดังนี้
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร
2. เพื่อเปนสิ่งจูงใจในการจัดหาบุคลากรเขามาทํางาน
3. เพื่อบํารุงรักษาบุคลากรใหมีความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอหนวยงาน
4. เพื่อเพิ่มผลผลิตแกหนวยงานใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น
5. เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานกับคุลากร
6. เพื่อลดการอุทธรณรองทุกขของบุคลากร
7. เพื่อใหบุคลากรอุทิศเวลาและแรงงานในการปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสมากยิ่งขึ้น
8. เพื่อยกมาตรฐานการดํารงชีวิตของบุคลากร
9. เพื่อลดการขาดงาน ลางาน และเปลี่ยนงานของบุคลากร
10. เพื่อลดความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร
11. เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน
12. เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรใหอยูในสภาพปกติ
สุรางครัตน วศินารมณ (2540 : 68 - 70) ไดสรุปความหมายของคําวา สวัสดิการไวเปน 3
ระดับ ดังนี้
1. ระดับสังคม คําวาสวัสดิการคนงานสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการในภาคอุตสาหกรรม
คําเหลานี้มีความหมายที่ครอบคลุมการบริการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นสําหรับลูกจาง และ / หรือ
คนงานดวยความสมัครใจของนายจางหรือองคกรลูกจาง กลุมอาสาสมัครที่ตางพยายามจัดหาบริการ
และสวัสดิการตางๆ เพื่อใหคนงานมีการกินดี อยูดี
2. ระดับองคกร นิยมใชคําวาสิทธิประโยชน ประโยชนเกื้อกูล ประโยชนตอบแทน ลูกจาง
และคาตอบแทนเสริม
2.1 สิทธิประโยชนตางๆ ที่หนวยงานจัดใหแกบุคลากร โดยสิทธิประโยชนเหลานี้อาจ
อยูในรูปของตัวเงินที่นอกเหนือจากคาจาง เงินเดือน หรือผลตอบแทนปกติที่หนวยงานจัดใหเพื่อ
เปนการ คุมครอง
2.2 เงิ น หรื อ ผลประโยชน ที่ ค นทํ า งานได รั บ เพิ่ ม เติ ม จากค า ตอบแทนหลั ก และ
คาตอบแทนเพิ่ม ซึ่งตามปกติ ไดแก คาตอบแทนสําหรับเวลาที่ไมไดทํางาน เงินชวยเหลือเมื่อเกิดภัย
พิบัติ
2.3 ผลประโยชน ต อบแทนชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ที่ พ นั ก งานได รั บ เพิ่ มเติ ม จากการจ า ย
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คาตอบแทนพื้นฐาน ไดแก ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและทางจิตวิทยา สําหรับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ คือ ผลประโยชนที่สามารถตี คาได เป นตั วเงิ น เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม สวน
ผลประโยชนทางจิตวิทยา ไดแก การมีสภาพแวดลอม การทํางานที่ดีที่เหมาะสม
2.4 สิ่งจูงใจที่จะรักษาคนงานใหทํางานกับองคกรตอไป ซึ่งถือไดวาเปนการสรางขวัญ
และทัศนคติที่ดีใหแกคนงาน ทําใหไดมาซึ่งความรวมมือ
2.5 ผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งที่นายจางจัดใหลูกจาง เพื่อความสะดวกสบายหรือเพื่อการ
กินดีอยูดีของลูกจาง
2.6 การดูแลความเปนอยูของลูกจาง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหลูกจางมีภาวะเปนอยูที่ดี
ตามอัตภาพ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ มีความปลอดภัยในการทํางานและมีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต สวัสดิการเปนสิ่งตอบแทนที่นอกเหนือจากคาจาง
2.7 มาตรการสําคัญและจําเปนทีจ่ ะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคนงาน สวัสดิการ
จะชวยสรางขวัญและกําลังใจ สรางความจงรักภักดีตอองคการ และลดปญหาขอขัดแยง
2.8 สวัสดิการในทัศนะของนายจาง คือคาตอบแทนที่นอกเหนือจากคาจาง เงินเดือน
2.9 สวัสดิการอาจมองไดวาเปนผลประโยชนตอบแทนในการทํางานที่นายจางจัดแก
ลูกจางนอก เหนือจาก เงินเดือน
2.10 สวัสดิการแรงงานเปนภาวะของการมีสุขภาพดี หรือเปนสภาวะที่นายจางจัดใหเพื่อ
ความสะดวกสบายหรือการกินดีอยูดีของลูกจาง
3. ระดั บ กิ จกรรมสวั สดิ การมี ความหมายเป นโปรแกรมบริ การ (Service Program) ที่จัด
ให แก ลู ก จ า งโดยขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ที่เ ปลี่ย นแปลงไป นอกจากนี้ ตั้ง แตอดี ตที่ เ ริ่ม มี ก ารจั ด
สวัสดิการ เกิดขึน้ มา ยังไดมีจดั สวัสดิการในรูปแบบของแตละสาขาอาชีพแตกตางกันออกไป
ความสําคัญของการจัดสวัสดิการ
สุรางครัตน วศินารมณ (2540: 91 - 93) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัดสวัสดิการตั้งแต
ครั้ ง เริ่ ม ต น ไว ว า ที่ ม าของสวั ส ดิ ก ารหรื อ ที่ เ รี ย กว า สวั ส ดิ ก ารแรงงานที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ
ประวัติศาสตร ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น อาจจําแนกเปนระยะตางๆ ได คือ ในยุคตนหรือ
ระยะตนศตวรรษที่ 19 สวัสดิการแรงงานที่เกิดขึ้นในระยะนี้เกิดจากความรูสึกของผูประกอบการ
หรือนายจางที่นิยมจัด สวัสดิการใหแกลูกจาง ในลักษณะที่เปนแบบครอบครัวหรือแบบอุ ปถัมภ
วัตถุประสงคที่จัดขึ้น เพียง เพื่อใหลูกจางสามารถอยูไดตามอัตภาพ โดยไมไดคํานึงถึงวาในระยะ
ตอมา สวัสดิการและบริการตางๆ ที่ตนจัดใหมีขึ้นนั้นจะกลายเปน “สิ่งลอใจ” ใหลูกจางสามารถ
ทํ า งานได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ ง ขึ้น ใน ระยะตอมาซึ่ง โดยทั่วไปเรีย กวา ยุค กลาง (ชวงกลาง
ศตวรรษที่ 19) เปนยุคที่มีการคนควาทดลองกันวา สวัสดิการจะเปนเครื่องมือที่ใชจูงใจพนักงานให
ทํางานไดดีขึ้นจริงหรือไมนั้น ประกอบกับคนในยุคนี้ ตางก็มีความเชื่อวา คนเราถาเกิดมาอยางไรก็
จะตองเปนอยางนั้นจะเปลี่ยนแปลงไมไดซึ่งเปนความเชื่อ ที่ไมถูกตอง เพราะตามขอเท็จจริงแลว
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คนเราเมื่อเกิดมา ถามีโอกาสและไดรับการพัฒนาดานฝมือก็ สามารถที่จะเปลี่ยนสถานภาพจากการ
ที่เคยเปนชางลูกมือ มาเปนชางฝมือ และสามารถกาวไปสูจุด ของการเปนเจาของกิจการได ดังนั้น
ในปลายของยุ ค นี้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ องของคนจึง เปลี่ย นไปใน ทางตรงขา ม คื อเชื่ อว า คนเรามี
ความสามารถที่จะพัฒนาไดเปลี่ยนแปลงได ตองการความกาวหนา เกียรติยศ และชื่อเสียง เมื่อกาว
เขา สู ยุ ค ปลาย ศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือที่ เรีย กวา ยุค
โรงงาน แนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคนี้ที่สําคัญคือ แนวคิดที่เชื่อวาลูกจางจะทํางานดวยความ สมัครใจและ
ดวยสิ่งจูงใจ ฉะนั้นนายจางในยุคนี้จึงนิยมใชวิธีการยั่วยุใหลูกจางทํางานหนักและมี ประสิทธิภาพ
ดวยการจายคาจางใหสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังใหหลักประกันอีกดวยวาเมื่อทํางานแลว จะไม มีวันอด
ตาย การใหสวัสดิการในยุคนี้มีวัตถุประสงคของการใหโดยมุงที่การกอใหเกิดความพึงพอใจใน
ความสํ า เร็ จ ของงาน ลู ก จ า งจะต อ งทํ า งานเพื่ อ เงิ น และเพื่ อ การยั ง ชี พ สํ า หรั บ ป จ จุ บั น เมื่ อ
อุตสาหกรรม มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนสังคมไดกลายมาเปนสังคมอุตสาหกรรมแลวนั้น ใน
ยุคนี้จึงเปนยุคที่ เนนเรื่องผลผลิตและผลิตภาพ แนวคิดสําคัญที่เกิดขึ้นคือ แนวคิดที่วาคนทํางานควร
เปนคนที่มีความคลองตัวสูง เพื่อใหสามารถเคลื่อนไหวใหทันกับระบบสายพาน ดังนั้น คนที่ทํางาน
กั บ ระบบสายพานใน ระยะแรกๆ นี้ จึ ง ยั ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ค นที่ มี ค วามรู ค วามชํ า นาญ เพราะ
เครื่องจักรจะเปนกลไกในการทํางานให หลักของการประกอบการที่สําคัญคือการพัฒนาความรู
ของคนทํางานใหมีทักษะเพิ่มขึ้นอยู เสมอ เพื่อใหไดผลผลิตที่ตรงตามเปาหมายทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ก็คือ ความรูสึกของลูกจางที่สวนใหญมีความรูสึกวาตนเปน
เพียงปจจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต ขาด ความภูมิใจในผลผลิตที่ผลิตได ผูประกอบการในยุคนี้ จึง
ตองมีความสามารถในการควบคุมดูแล ใหลูกจางผลิตผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึง
จําเปนที่จะตองใชทั้งทักษะทั้งดานการบริหารและ การจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการประกอบธุรกิจของตน
อยางไรก็ตามเมื่อศึกษาที่มาของแนวคิดดานการบริหารงานบุคคลแลวปรากฏวาแนวคิด
แบบดั้งเดิมไดใหความสําคัญกับคนงานเพียงแคเปนเครื่องมือและสวนประกอบอยางหนึ่งที่ไมมี
ชี วิ ต นายจ า งคื อ ผู มี พ ระคุ ณ คํ า ว า “สวั ส ดิ ก าร ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน เงิ น ค า ชดเชย
ความสัมพันธ ระหวางอัตราคาจางกับปริมาณงาน” คือสิ่งที่นายจางเปนฝายบันดาลให มิใชความ
รับผิดชอบโดยตรง ที่นายจางตองถือเปนหนาที่ แตตามแนวคิดสมัยใหม การบริหารงานเน นที่
ทฤษฎี จู ง ใจ นั บ ตั้ ง แต ก ารจู ง ใจในเรื่ อ งที่ เ ป น พื้ น ฐานความจํ า เป น ของการดํ า เนิ น ชี วิต การให
ความสําคัญกับความมั่นคงทางสังคม และสิทธิสวนตัว รวมทั้งสถานภาพของคน ฉะนั้น นายจางที่มี
แนวคิดดังกลาว จึงสนใจที่จะจัดใหมี บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคนงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาคนดีมีความสามารถ ใหอยูในองคกรไดตลอดไป
นับจาก ค.ศ.1930 เปนตนมา สวัสดิการแรงงานจึงเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่มีการ
นํา ระบบความมั่นคงทางสังคมมาใช ซึ่งถือวาเปนหลักประกันที่รัฐจัดให เพื่อคุมครองและเปน
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หลักประกัน ความมั่นคงใหแกผูที่ทํางาน นอกจากนี้การมีองคกรแรงงานเขมแข็ง การแขงขันกัน
ในทางธุรกิจเพื่อดึงดูดแรงงานใหเขามาทํางานกับตนระบบการควบคุมคาจาง โดยใหสวัสดิการ
แทนการเพิ่ ม ค า จ า ง และ การลดภาษีเงินไดข องลูก จางมีผลใหสวัสดิก ารไดรับ การยอมรั บวามี
ความสําคัญมากขึ้นทั้งในระดับ สังคมและระดับองคกร
หลักการจัดสวัสดิการในองคการ
การจัดสวัสดิการมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
และเปนสวนหนึ่งในการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดมีนักวิชาการหลายทานไดให
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการไว ดังนี้
เนาวรัตน แยมแสงสังข (2545 : 75 - 76) กลาวถึงหลักการจัดการสวัสดิการ วาเปนความ
ตองการของบุคลากรทุกคนที่หวังจะไดรับจากองคการโดยเฉพาะองคการที่ตั้งเงินเดือนไวในเกณฑ
ต่ํา เชน องคการภาครัฐ ที่เปนหนวยงานขาราชการ มีอัตราเงินเดือนตามเกณฑที่กําหนด เมื่อเทียบ
กับ ภาคเอกชนแลวจะต่ํากวามากแตก็ยังมีบุคคลจํานวนมากประสงคท่ีจะเขารับราชการเพราะแมวา
เงินเดือนที่ไดรับจะไมมากนัก แตเมื่อพิจารณาจากสวัสดิการที่รัฐจัดใหแลวสนใจที่เขารับราชการ
มากกวา เมื่อเทียบระหวางเอกชนดวยกันเอง องคการที่ใหสวัสดิการดีจะมีโอกาสสรรหาบุคลากรที่
มี คุณภาพไดดีกวาองคการที่ใหสวัสดิการไมมากนัก สวัสดิการที่อยูในความสนใจของบุคลากร เชน
1. การจายคารักษาพยาบาลใหทั้งตัวเองและครอบครัว
2. คาเรียนบุตร
3. คาอาหารกลางวัน
4. คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก
5. คาชดเชยอุปติเหตุอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
6. คาประกันชีวิต
7. คาประกันอุบัติเหตุ
8. เงินบําเหน็จ บํานาญ
9. เงินปนผล
10. เงินโบนัส (Bonus)
11. ที่อยูอาศัย
12. คาสาธารณูปโภค
13. คาภาษีสังคม (บวช แตงงานงานศพ ฯลฯ)
14. คาประกันสังคม ฯลฯ
พยอม วงศสารศรี (2545 : 179)ไดอธิบายวาถึงหลักการจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
ไวดังนี้
1. การลา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 ไดแบงการ
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ลาออกเปน 9 ประเภทคือ
1.1 การลาปวย
1.2 การลาคลอดบุตร
1.3 การลากิจสวนตัว
1.4 การลาพักผอน
1.5 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
1.6 การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการระดมพล
1.7 การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
1.8 การลาไปปฏิบัติงานในองศการระหวางประเทศ
1.9 การลาติดตามคูสมรส
2. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร
3. เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
4. เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
5. คาเชาบาน
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540 : 68 - 69) ไดมีการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของในเรื่อง
ตางๆ ไวดังนี้
1. การกําหนดนโยบายดานสวัสดิการ
2. กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ สวัส ดิก าร และเงินชวยเหลื อต า งๆ พรอมการปรั บ ปรุ ง ให
สอดคลองกับสถานการณอยูเสมอ
3. จัดทําทะเบียนพนักงานและสมาชิกในครอบครัว เพื่อควบคุมการใชสิทธิดานสวัสดิการ
ตางๆ
4. กําหนดการตรวจสอบในการเบิกจายสวัสดิการ/เงินชวยเหลือตางๆ กอนการจายเงินทุก
ครั้ง
5. มีการประเมินผลคาใชจายดานสวัสดิการจริง กับงบประมาณเปนประจําทุกเดือน
6. สํารวจการจัดสวัสดิการขององคการอื่นๆ อยูเสมอ เพื่อปรับปรุงการจัดสวัสดิการของ
องคการ
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการแรงงานสัม พันธ ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดสวัส ดิการด วย ซึ่ง
นโยบายนี้จะวาดวยเรื่อง การจัดทําขอบังคับ และระเบียบบริหารงานบุคคลใหกับพนักงานทุกคน
โดย ใหมีเรื่องตางๆ ที่กฎหมายแรงงานกําหนด ดังนี้
1. เวลาทํางานปกติและวันหยุด
2. การทํางานลวงเวลา
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3. เบี้ยเลี้ยงและคาใชจายในการเดินทาง
4. การลางาน
5. สวัสดิการ และเงินชวยเหลือ
6. วินัย และการลงโทษ
7. การรองทุกข
กลาวโดยรวมแลว องคการหรือหนวยงานสามารถจัดสวัสดิการตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของพนักงานหรือบุคลากรในองคการหรือหนวยงานไดมากมาย ไมวาจะเปนสวัสดิการดาน
การ ลาตางๆ การรักษาพยาบาล ความมั่นคงความปลอดภัย ซึ่งสวัสดิการนั้นจะตองจัดใหแกทั้งตัว
พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานและจะตองครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานหรือบุคลากรนั้น
ดวย จึงจะเปนความพึงพอใจที่สมตามความตองการของพนักงาน อันเปนการสรางแรงจูงใจให
ปฏิบัติงาน ใหกับองคการไดเปนอยางดี
ประเภทของการจัดสวัสดิการ
สวัสดิการในองคการอาจแบงออกเปนหลายประเภท ขึ้นอยูกับลักษณะของประโยชน:ตอบ
แทนที่พนักงานไดรับ (เสนาะ ติเยาว, 2535, หนา 290 - 296)
ประเภทสวัสดิการตามลักษณะประโยชนตอบแทนที่ใหแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
1. การจ า ยให สํ า หรั บ เวลาที่ ไ ม ไ ด ทํ า งาน มี อ ยู 4 อย า ง คื อ การจ า ยในวั นหยุ ดประจํ า ป
วันหยุดพักผอน วันหยุดพิเศษ และวันลางาน
2. ประโยชนตอบแทนทางดานสุขภาพและความมั่นคงในการทํางาน แบงเปน 3 อยาง คือ
ความมั่นคงทางสังคม ความมัน่ คงทางรายได และความมั่นคงในการรักษาพยาบาล
3. ประโยชนตอบแทนใหเมื่อออกากงาน หรือ เกษียณอายุ หรือออกจากงานเมื่อไดทํางาน
มาตามระยะเวลาที่องคการกําหนดไว เชน บําเหน็จ บํานาญ
ประเภทสวัสดิการตามลักษณะประโยชนตอบแทนที่ลูกจางไดรับ แบงออกเปน 3ประเภท
คือ
1. ประโยชน ตอบแทนและบริก ารที่ ใ ห ตามกฎหมาย ที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายคุ ม ครอง
แรงงานตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 103 ซึ่งกําหนดใหนายจางจัดสวัสดิการใหแกลูกจาง
ไดแก แพทย พยาบาล และอุปกรณการรักษาพยาบาล เปนตน
2. ประโยชนตอบแทนและบริการที่นายจางจัดใหเองโดยสมัครใจ มี 4 อยาง คือ วันหยุด
พักผอน (ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางงาน) ประโยชนตอบแทนทางการเงินประโยชนตอบ
แทนดานการพักผอน ประโยชนตอบแทนดานการอํานวยความสะดวก
3. ประโยชนตอบแทนและบริการที่เกิดจากความรวมมือระหวางลูกจางกับนายจาง ไดแก
ประโยชนที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตเปนตน
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จะเห็นไดวาสวัสดิการสามารถจําแนกไดหลายประเภท ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการพิจารณาวา
จะจั ด สวั ส ดิ ก ารในหมวดหมู ที่ แ ตกต า งกั นเพี ย งใด แต ผ ลที่ อ อกมาลูก จ า งในองค ก ารจะได รับ
ประโยชน ทั้งในดานหลักประกันขั้นต่ํา และระดับที่สูง กวาเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพการทํางาน
ขวัญ กําลังใจ และความผูกพันตอองคการ
ระพีพรรณ คําหอม (2545, หนา 22 - 25) ไดจัดประเภทสวัสดิการจากการศึกษารูปแบบที่
นายจางจัดใหในสถานประกอบการไว 10 ประเภท
1. สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย ซึ่งแตกตางกันไปตามขนาดของสถานประกอบการบริการ
ที่ให ไดแก การรักษาพยาบาล การรักษาสายตา ทันตกรรม การจัดใหมีแพทยพยาบาล หองพยาบาล
เครื่องมือปฐมพยาบาล การตรวจสุขภาพ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ
2. สวัสดิการดานความปลอดภัย ไดแก การจัดนิทรรศการความปลอดภัย การอบรมและให
การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
3. สวัสดิการดานความมั่นคง มักอยูในรูปของเงินรางวัล บํานาญ เงินชดเชยการประกันชีวิต
กองทุนเงินทดแทน เปนตน
4. บริ ก ารการจ า ยค า ตอบแทนในวั นลาที่ ไ ด รับ อนุ ญาตจากระเบี ย บขององค ก ารได แ ก
วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป วันลาปวย วันลากิจ วันลาเพื่อรับราชกาทหารเปนตน
5. สวัสดิการดานการศึกษา ไดแก การลาศึกษาตอทั้งในและตางประเทศคาใชจายในการไป
ปฏิบัติงานตางประเทศ การใหสทิ ธิลาศึกษาโดยไมถือวาขาดงาน การฝกอบรมตาง ๆ
6. สวั ส ดิ ก ารด า นเศรษฐกิจ เปนสวัส ดิก ารที่ใ หค วามชวยเหลือดา นการเงิน เช นอาหาร
กลางวัน รานคา เครื่องแบบ คาเชาบาน เงินกู เงินสงเคราะหตาง ๆ เปนตน
7. สวัสดิการนันทนาการ คือ บริการที่กําหนดขึ้นตามความตองการของลูกจางเชน กีฬา
ศูนยสุขภาพ ทัศนาจร เลี้ยงสังสรรคในโอกาสตาง ๆ เปนตน
8. บริการใหคําปรึกษา เปนบริการที่จัดใหโดยนายจางคํานึงถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจาง ทั้ง
ปญหาการทํางาน และปญหาสวนตัว เชน บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
9. สวัสดิการเงินโบนัสและเงินสวัสดิการ เปนสวัสดิการที่นายจางจัดใหเพื่อเพิ่มพูนรายได
และเสริมสรางความจงรักภักดี เชน โบนัสประจําป การแบงผลกําไร รางวัลทํางานนาน รางวัลแก
พนักงานดีเดน เปนตน
10. บริการดานความสะดวกสบาย เชน ที่จอดรถ ศูนยเด็กเลน การจองบานพักตากอากาศ
สมาชิกสโมสร ลอกเกอร เปนตน
สรุปไดวา ประเภทสวัสดิการที่ผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาแบง ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดาน
เศรษฐกิจ ดานสุขภาพ ดานความมั่นคง ดานความปลอดภัย ดานการศึกษา และดานนันทนาการซึ่ง
เปนผลประโยชนตอบแทนที่พนักงานพึงไดรับ และระเบียบขอบังคับตางๆ ของบริษัทที่องคการ
กําหนดใหแกพนักงานตองไมขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งสภาพ
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การทํ า งาน สภาพร า งกายและสภาพจิตใจ ประเภทของสวั ส ดิ ก ารในองค ก ารจะเป นมาตรฐาน
เดียวกัน เฉพาะเรื่องที่เปนระเบียบ ขอบังคับตามกฎหมาย และระเบียบของบริษัท ที่แตกตางกัน คือ
สวัสดิการที่นายจางจัดใหโดยความสมัครใจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน การสงเสริมขวั ญ การสรางความมั่ นคงในชีวิต และการจูงใจในการทํ างานเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิตใหแกองคการ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของลูกจาง
เบญจวรรณ ประจวบลาภ (2546 : 17) ไดอธิบายถึงประเภทของการจัดสวัสดิการไววา มี
7 ประเภท ประกอบดวย
1. สวัสดิการประเภทสุขภาพอนามัย คือ สวัสดิการที่องคกรใหความชวยเหลือแก บุคคล
เจ็บปวยในขณะที่เปนบุคลากร โดยชวยเหลือคาใชจายการรักษาพยาบาล และอาจครอบคลุมถึง
ครอบครัวบุคลากรดวย
2. สวัสดิการประเภทความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต คือ สวัสดิการที่จัดใหเพื่อชวยบุคลากร
ใหมี ความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรและครอบครัว เชน การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมถึง
การ ช ว ยเหลื อ ความเป น อยู เ มื่ อ บุ ค ลากรประสบภั ย พิบั ติ ไฟไหม บ า น น้ํ า ท ว ม หรื อ เกิ ด ความ
เดือดรอนจาก ภัยธรรมชาติ องคกรจะเขามาดูแลชวยเหลือ
3. สวัสดิการประเภทเศรษฐกิจ คือ สวัสดิการที่องคกรจัดใหเพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระ
คาใชจายที่มีผลกระทบตอภาวการณครองชีพของบุคลากร เชน การจัดสวัสดิการการเงินชวยเหลือ
คา เลาเรียนบุตร เงินชวยเหลืองานศพบุคลากรหรือครอบครัวของบุคลากร เงินชวยคาน้ํามันรก และ
เงินกู ดอกเบี้ยต่ํา
4. สวัสดิการประเภทจูงใจ คือ สวัสดิการที่จัดไวเพื่อจูงใจใหพนักงานหรือบุคลากรมารวม
ทํางานกับองคกร ซึ่งถือเปนการสรางกําลังใจในการทํางานของบุคลากร โดยองคกรจะจัดใหในรูป
ของ เงินหรือวัตถุตามความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางองคกรจูงใจพนักงานดวยการใหเงิน
โบนัส ให รถยนตการไดเลื่อนตําแหนงแกพนักงานที่มีผลงานดี
5. สวั ส ดิ ก ารประเภทการศึ ก ษา คือ สวัส ดิก ารที่จั ดไวเ พื่ อการสง เสริ ม เพิ่ ม พู นความรู
ความสามารถ ความชํานาญในการทํางานมากขึ้น เชน การใหทุนการศึกษาแกพนักงาน การจัด
อบรม สัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศ การจัดใหมีหองสมุดสําหรับบุคลากร เปนตน
6. สวัสดิการประเภทสันทนาการ คือ สวัสดิการที่จัดไวใ หบุ คลากรได มีการผ อนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน การสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
เชน การจัดทองเที่ยวประจําป การจัดใหมีหองพักผอน หองออกกําลังกาย การจัดใหมีชมรมกีฬา
เปนตน
7. สวัสดิการประเภทสภาพแวดลอมในการทํางาน คือ การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่ ดีใหแกบุคลากรหรือพนักงาน มีหองทํางานสะดวกและถูกสุขลักษณะที่ดี การมีอุปกรณทํางานที่
พร อ ม บรรยากาศในการทํ า งานดี บุ ค ลากรจะมี สุ ข ภาพจิ ต ดี แ ละช ว ยให ทํ า งานได อ ย า งมี
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ประสิทธิภาพ มี ผลงานออกมาดีเพิ่มมากขึ้น
กุลธน ธนาพงศธร (2538 : 306) ไดแบงประเภทของการจัดสวัสดิการออกเปน 3 ประเภท
ใหญ ๆ คือ
1. ดานเศรษฐกิจไดแก ประโยชนและบริการใด ๆ ก็ตามที่องคการจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความมั่ นคงทางด า นเศรษฐกิ จแก บุค ลากรขององคก ร และเพื่ อเป นหลั ก ประกั นกั บ การเงิ น แก
บุคลากร เหลานั้นในกรณีที่ตองออกจากตําแหนงงาน ไมวาจะเปนเพราะลาออก เกษียณอายุ บาดเจ็บ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตก็ตาม เชน บําเหน็จบํานาญ การประกันชีวิต บาดเจ็บทุพพลภาพ การตรวจ
สุขภาพ การกูยืมเงินอัตราดอกเบี้ยต่ํา โบนัส และเงินคาทํางานลวงเวลา เปนตน
2. ดานนันทนาการ ไดแก ประโยชนและบริการที่องคกรใหบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อให บุคลากรขององคกรไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ เปนการชวยลดความตึงเครียดจาก
การ ปฏิบัติงานในหนาที่การงาน และเพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดมีกิจกรรมทางสังคมตางๆ รวมกัน
จะไดเกิด ความรักใคร สามัคคี ตอกัน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคกรตอไป เชน
การจัดการ แขงขันกีฬาตางๆ การจัดทัศนาจร การจัดตั้งสโมสร เปนตน
3. ด า นอํ า นวยความสะดวกสบาย เปนประโยชนและบริก ารที่จัดขึ้นเพื่ อสนั บ สนุ นให
บุคลากร ทุกคนสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเต็มความรูความสามารถดวยการจัดสิ่งอํานวย
ความ สะดวกสบายตางๆ ใหทั้งในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งบริการมีไดหลายรูปแบบและ
บางรูปแบบ มีลักษณะเปนบริการทั้งดานอํานวยความสะดวกสบายและดานเศรษฐกิจ เชน การ
จัดบริการรถรับสง บริการการแพทยการเคหะสงเคราะหการจัดใหมีการจําหนายสินคา เปนตน
ไพกอรท และไมเออร (Pigors; & Myers. 1981 : 631 - 639) ไดแบงประเภทของการจัด
สวัสดิการออกเปน 6 ดาน คือ
1. สวัสดิการดานเศรษฐกิจซึ่งรวมถึง การจายเงินชวยเหลือบุตรภรรยาของขาราชการ หรือ
พนักงาน คาเชาบาน เงินทุนชวยเหลือ เงินกู เปนตน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนบางประการ เชน
เพื่อ รักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว เพื่อการสมรส การจายเสื้อผาหรือเครื่องแบบใหเพื่อใชใน
การ ปฏิบัติงานการจัดตั้งสหกรณ การจัดยานพาหนะสําหรับรับสง การจัดสรรที่ดินและอาคารเชา
ซื้อ เปนตน ซึ่งเปนบริการที่ใหนอกเหนือจากเงินเดือนที่ไดรับเปนประจําอยูแลว
2. สวัสดิการดานการศึกษา เชน การใหมีหองสมุดทางวิชาการ การใหทุนการศึกษา เพื่อให
มี โอกาสไดรับการtเกอบรมหรือศึกษาตอ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งใหความชวยเหลือ
ใน ดานการศึกษาของบุตรดวย
3. สวัสดิการดานสังคมสงเคราะหบริการประเภทนี้มีขอบเขตกวางขวางมากโดยรวมถึงการ
ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือทางกฎหมาย การรับฟงเรื่องราวพิจารณารองทุกข และบริการ
อื่นๆ เชน การจัดสถานที่ทํางาน โรงอาหาร หองน้ําหองสวมใหถูกสุขลักษณะและอนามัย
4. สวัสดิการดานสันทนาการ เชน จัดใหมีสโมสร มีการแขงกีฬา มีหองพักผอนหยอนใจ
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นอก เวลาทํางาน
5. สวัสดิการดานการสรางความมั่นคง ไดแกผลประโยชนหรือบริการตอบแทนที่สราง
ความ มั่นคงตามควรแกอัตภาพในการดํารงชีวิต เชน เงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน การประกัน
ประเภท ตางๆ เงินทุนสงเคราะหประเภทตางๆ
6. สวั ส ดิ ก ารด า นสุ ข ภาพอนามั ย มี ก ารตรวจสุ ข ภาพเป น ประจํ า ทุ ก ป ให บ ริ ก ารด า น
การแพทย และพยาบาล การจายยา การอนุญาตใหลาปวยเพื่อพักรักษาตัว การจัดผูปวยเขารับการ
รักษาใน โรงพยาบาล
2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษา และตรวจสอบขอมูลเอกสารเบื้องตน ผูศึกษาไดศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กั บ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในสวัส ดิ ก าร ของพนั ก งานบริ ษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด ) จํา กัด
สํานักงานใหญนั้น ยังไมมีผูใดเคยศึกษามากอน แตมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดทําวิจัยในหนวยงานอื่นๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชน
ตอการคนควาอิสระครั้งนี้ ซึ่งผูศึกษาไดนําเอาผลงานวิจัยที่เคยทําการวิจัยไวกับหนวยงานอื่ นไว
อางอิง สามารถสรุปได ดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
สลักจิต ภูประกร (2555) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงาน
กลุมตัวอยางจํานวน 378 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 229 คน อายุ
29 - 39 ป สถานภาพสมรส / อยูดวยกัน / หมาย / หยาราง / แยกกันอยู ระดับการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,500 - 29,200 บาท ระยะเวลาปฎิบัติงานต่ํากวา 10 ป มีระดับความ
พึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
ดานสุขภาพโดยรวมในระดับมากมี และความพึงพอใจในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคง
ปลอดภัย ดานการศึกษา และดานนันทนาการโดยรวมในระดับปานกลาง
สาหราย วงศวัชรอาพน (2554) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกตอคุณภาพการ
ใหบริการกูยืมเงินบํานาญ - 1969 ของหนวยงานสวัสดิการมูลนิธิ สภาคริสตจักรในประเทศไทยใน
เขตจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ในเขต
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 310 ราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระดับมาก
เรียงลําดับคือ ดานความปลอดภัย ดานการติดตอสื่อสาร ดานความสามารถ ดานความไววางใจ ดาน
ความนาเชื่อถือ ดานการเขาใจและรูจักสมาชิก ดานความสุภาพ ดานการเขาถึงสมาชิก ดานการ
ตอบสนองสมาชิก และดานการสรางบริการใหเปนที่รจู ัก
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จริ ย า ผลประสิ ท ธิ์ (2553) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจด า นสวั ส ดิ ก ารของเจ า หน า ที่ รั ฐ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 383 ราย ผลการศึกษา พบวา พนักงานประจําสวนใหญมีความพึง
พอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานตางๆ อยูในระดับปานกลางเทานั้น มีแตเพียงสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ลาที่พนักงานประจํามีความพึงพอใจมากเพียงอยางเดียว ในสวนของพนักงานชั่วคราวสวนใหญมี
ความพึ ง พอใจในสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด รับ อยูใ นระดับ ปานกลาง และไดรับ สวัส ดิก ารที่นอยกวา ของ
พนักงานประจํา ดังนั้นพนักงานชั่วคราวสวนใหญ จึงมีความตองการที่จะไดรับสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ใหใกลเคียงหรือเทียบเทากับสิทธิประโยชนที่พนักงานประจําไดรับ
เสรี วงศทวีลาภ (2552) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคา ที่มีตอคุณภาพบริการของ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขายอยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการดานตาง ๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) สาขายอยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 393 ราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยู ในระดับมากเรียงลําดับคือ ดานรับประกันการใหความมั่นใจ ดานรูปลักษณ ดานความ
นาเชือ่ ถือ และความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา ดานการดูแลเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล
ธีรพัฒน พัฒนใหญยิ่ง (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของขา ราชการครู ที่มีตอ
สวัสดิการของรัฐบาล ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กรณีศึกษาขาราชการครู
อําเภอระแงะ และอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 92 คน จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมี
ระดับความพึงพอใจในเงินสําหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ (เงินส.ป.พ.) ความ
พึงพอใจในเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสูรบ (เงิน พ.ส.ร.) และเงินประกันชีวิตที่ทางสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขั้น พื้นฐานประกันใหในกรณีเกิดอุบติเหตุและเสียชีวิตจากเหตุการณความไมสงบ อยูใน
ระดับปานกลาง
มลธิรา อินธกุลชัย (2551) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินใน
จังหวัดเชียงใหม ทีมีตอการจัดสวัสดิการของธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม 25 สาขา โดยการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 190 คน จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ตอ สวัสดิการของธนาคารออมสิน อยู ในระดับปานกลาง โดยมี ความพึงพอใจตอสวัสดิการในดาน
วั น ทํ า งาน เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด และวั น ลา มากที่ สุ ด รองลงมาได แ ก ส วั ส ดิ ก ารในหน ว ยงาน
สวัสดิการดานเงิน เดือน และคาตอบแทน สวัสดิการเงิน กูตางๆ และสวัสดิการทางการเงินพนักงาน
สวนสวัสดิการครอบครัวไดรับความพึงพอใจในระดับนอย
พินิจ เพชรสน (2550) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟา
ส วนภู มิ ภ าคจั ง หวั ดราชบุ รี ใช แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย จํา นวนทั้ง หมด 125 ชุ ด
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 36 - 45 ป จบการศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญาตรี ตําแหนงที่ดํารงในปจจุบันเปนพนักงานชาง มีระยะเวลาในการ ปฏิบัตงิ านสวนใหญ
อยูในชวง 5 - 10 ป โดยพนักงานมีความพึงพอใจดานความมั่นคงปลอดภัยเปน อันดับแรก รองลงมา
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คือดานความชวยเหลือทางการเงิน ดานสุขภาพอนามัย ดานวันหยุดและวันลา ดานสงเสริมพัฒนา
พนักงาน และดานนันทนาการ ตามลําดับ
สุชานาฏ ประพิตรไพศาล (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกจางตอการ
ปฏิรูประบบประกั นสังคม กรณีศึกษาลูกจางโรงงานเซรามิค ในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดลํา ปาง
จํานวน 200 ตัวอยาง แบงเปนลูกจา งที่ทํา งานในโรงงานเซรามิ คจําพวกที่ 2 จํานวน 4 โรงงาน
โรงงานละ 10 ตัวอยาง โรงงานเซรามิคจําพวกที่ 3 จํานวน 8 โรงงานโรงงานละ 20 ตัวอยาง จาก
การศึกษาพบวาลูกจางสวนใหญเกินกวา รอยละ 70 ของกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการปฏิรูป
ของกองทุนประกันสังคม และกลุมตัวอยางรอยละ 81 ทราบขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ประโยชน และการใหความคุมครองของกองทุนประกันสังคม และกลุมตัวอยางเกินกวารอยละ 60
มีความรูความเขาใจดานการจายเงินสมทบ และสิทธิประโยชนตางๆ ของระบบประกันสังคม
วรรณพร ภูยาธร (2549) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการพนักงานของพนักงาน
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 242 ชุด
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง โสด อายุ 26 - 30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา อายุการทํางาน 6 - 15 ป ตําแหนงพนักงานปฏิบัตกิ ารรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000
บาท ผลการวิเคราะหความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินโดยรวม
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สวนผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง การ
พัฒนาสวัสดิการของบริษัท ระดับความคิดเห็น เห็นดวยในระดับมาก
จรีพร นาคพุฒ และอุทัยวรรณ พันธผล (2548) ศึกษาระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่
ไดรับอยูในปจจุบันของพนักงานบริษัท โกลดเพรส อินดัสตรี จํากัด จากกลุมตัวอยาง คือ พนักงาน
ฝายผลิต จํานวน 190 คน จากการศึกษา พบวา พนักงาน สวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 30 - 39
ป มีสถานภาพการสมรส และเปนโสดจํานวนใกลเคียงกัน การศึกษาระดับ ม.5 - ม.6 มีอายุการ
ทํางาน ต่ํากวา 3 ป มีรายไดตอเดือน 5,000 - 10,000 บาท และ พนักงานสวนใหญเปนพนักงาน
ประจํา โดยมีระดับความพึงพอใจในสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในสวัสดิการ
ดานสุขภาพอนามัย เรื่องปริมาณของอาหารคุณภาพของอาหารและ ความสะอาดของโรงอาหาร
และดานเศรษฐกิจ เรื่องสวัสดิการรานคา อยูในระดับนอย
จิดาภา ทรัพยมากอุดม (2548) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอสวัสดิการของบริษัท
สยาม ไอชิน จํากัด จํานวน 289 คน จากการศึกษา พบวา พนักงานสวนใหญเปน เพศชาย อายุ 21 - 30 ป
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 / ปวช. อายุการทํางาน 1 - 3 ป มีรายไดเฉลี่ย ตอเดือนต่ํ า กว า
10,000 บาท โดยมีความพึงพอใจตอสวัสดิการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจตอ
สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย มากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดาน
สังคมและนันทนาการ ตามลําดับ
อัญญาภา เครือมั่นคงภักดิ์ (2542) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัด สวัสดิการ
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวนทั้งหมด 398 ชุด ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา อาจารยขาราชการ
และลูกจาง มีความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการทุกดานอยูในระดับปานกลาง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ Generation
ทิวา เทียนเบ็ญจะ (2557) การศึกษาอิทธิพลการพยากรณปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
คานิยมในการทํางาน ความผูกพันตอองคกร ของกลุมพนักงานที่สงผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
พนักงานในองคกรผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน
277 คน จากการศึกษา พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง และมีอายุระหวาง 18 - 35 ป (Generation Y)
มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน และพนักงานสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา
รวมถึงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 50,000 บาท มีอายุงานในองคการปจจุบัน ระหวาง 0 - 3 ป
และเป นพนั ก งานระดั บ ชั้ น ต น / บริก าร อีก ทั้ง อยูใ น ระดับ ปฏิบัติก าร (ระดับ 1 - 5) และจาก
การศึกษาทําให พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน คานิยมในการทํางาน
และ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รวมถึงมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับสูง
จันทิพยรุงแสง (2554) ศึกษาเรื่องศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคานิยมในการ
ทํ า งานที่ มี ผ ลต อ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของกลุ ม บุ ค ลากร Generation X และกลุ ม บุ ค ลากร
Generation Y ผลการวิจัย พบวา การศึกษาเปรียบเทียบการแตกตางระหวางคานิยมในการทํางานที่มี
ผลตอความผูกพันตอองคการของกลุมบุคลากร Generation X และกลุมบุคลากร Generation Y
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย เรื่องคานิยมในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานความพึงพอใจอยูในระดับมากทั้ง 8 ดาน และเมื่อแยกภาพรวมรายดานความ
พึงพอใจอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานบริการสังคม ดานความสัมพันธกับ
หั ว หน า งาน ด า นความมี อิ ส ระ ด า นความคิ ด สร า งสรรค ด า นการกระตุ น ให ใ ช ป ญ ญา ด า น
ความสําเร็จ ดานความมั่นคงปลอดภัย และดานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและเรื่องความผูกพัน ตอ
องคการ โดยรวมความพึงพอใจอยูในระดับมากและเมื่อแยกภาพรวมรายดานความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานจิตใจ ดานบรรทัดฐาน ดานการคงอยูผลการศึกษา
ความแตกตางระหวางปจจยัสวนบุคคล

