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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 

2. เพื่อศึกษาการรับรูในสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการ
ของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 4. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางตามลักษณะสวนบุคคล กับความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 5. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางการรับรูในสวัสดิการ กับ
ความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึง่ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยใช
แบบสอบถามที่ผานการทดสอบคาความเชื่อมั่น เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยใชคาที การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-45,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำกวา 5 ป มี
ระดับรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับในระดับมาก มีความพึงพอใจในสวัสดิการโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานการศึกษา ดานนันทนาการ ในระดับปานกลาง และมี
ความพึงพอใจในสวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย และดานสุขภาพ ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ไดรับดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดาน
การศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สถานภาพสมรส
ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ 
ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ



2 
 

ดานเศรษฐกิจดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะเวลาปฏิบัติงาน หรือ อายุงานตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
เศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย และดานการศึกษา ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีการรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับ 
แตกตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ดาน
นันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study characteristics of employees in a private 
company 2 )  to study acknowledgement of employees in a private company 3 )  to study 
satisfaction with the welfare of employees in a private company 4) to study differences between 
individual characteristics and satisfaction with the welfare of employees in a private company 
and 5 )  to study differences between study acknowledgement of and satisfaction with the 
welfare of employees in a private company. 

The sample was 250 employees in a private company. A questionnaire tested reliability 
was applied to collect data, and the data analyzed by percentage, average, standard deviation, 
t-test, and one-way ANOVA.  

The findings showed that most of the sample was male. Their ages are between 31-40 
years. They have a bachelor’s degree and are single. Their monthly average income is 30,001-
45,000 baht. They have work for less than 5 years and have a high level of acknowledgement 
of the received welfare. They are satisfied with the welfare at a medium level. The satisfaction 
with the economic, education and recreation welfare is at a medium level whereas the 
satisfaction with the security and health welfare is at a high level.  

The findings from hypothesis testing found that the satisfaction with their received 
welfare in education, recreation, and health of employees who are different in ages in a private 
company is diverse with statistical significance at 0.05. For the different levels of education, the 
satisfaction with the received welfare in economic, security, education, recreation, and health 
are diverse with a statistical significance at 0.05. For the marital status, the satisfaction with the 
received welfare in economic, education, recreation, and health are diverse with a statistical 
significance at 0.05. For the different average income, the satisfaction with the received welfare 
in security, education, recreation, and health are diverse with a statistical significance at 0 . 0 5 . 
For the different duration of work, the satisfaction with the received welfare in economic, 
security, and education are diverse with a statistical significance at 0.05. 

The findings from hypothesis testing found that the satisfaction of employees in a private 
company who receive different welfare are satisfied with the received welfare in economic, 
security, education, recreation, and health with a statistically significant diverse at 0.05. 
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บทนำ 
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 ปจจุบันบริษัทเอกชนมีการแขงขันทางธุรกิจไดอยางเสรี คูแขงรายใหมเกิดขึ้นงายและกำลังเพิ่มมากข้ึน 
หากมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลใหเกิดการแขงขัน ก็อาจเปนสิ่งสำคัญที่ชวยใหนักธุรกิจหรือผูประกอบการนำมา
พัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อใหพรอมที่จะเขาสูสนามการแขงขันทางธุรกิจอยางมืออาชีพ ซึ่งบริษัทเอกชนแหง
หนึ่ง ไดดำเนินธุรกิจตามนโยบายของผูบริหาร คือสรางความเชื่อมั่น ดวยมาตรฐานของคุณภาพงาน เพื่อมุงสู
ความเปนผูนำทางธุรกิจ  

บริษัทเอกชนแหงหนึ่งเปนธุรกิจกอสรางขนาดใหญ มีวัตถุประสงค ที่สำคัญคือการออกแบบ กอสราง 
และติดตั้งงานระบบ แบบครบวงจรโดยมีเปาหมายเปนผูนำทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในอาเซียน จึงตองหัน
มาใหความสำคัญเรียนรูเตรียมรับสถานการณ การจะขึ้นเปนผูนำทางธุรกิจนั้นตองมุงเนนสรางความแตกตาง 
รักษาคุณภาพของงาน และความนาเชื่อถือเรื่องความปลอดภัย ในการทำงาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา การ
ดำเนินงานดานภายในองคกร  

การดำเนินการดังกลาวจำเปนตองอาศัยพนักงาน ดังนั้น การเอาใจใสดูแลพนักงานจึงมีความจำเปน
อยางยิ่ง โดยการใหความชวยเหลือแกพนักงาน สรางความสุข สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ลดความเครียดลงได 
อันสงผลดีตอกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ การกระตุนใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ และเต็มใจ
ในการทำงานใหสำเร็จตามจุดมุงหมาย สมพงษ เกษมสิน (2526: 320-321) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทำใหบุคลากรเกิด
ความพึงพอใจ ในการทำงานเปน 2 ปจจัย คือปจจัยที ่เปนเงิน (Financial incentive) ไดแก คาจาง คา
รักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญ และ สวัสดิการ เปนตน และ ปจจัยที่ไมใชเงิน (Non-financial incentive) 
ไดแก สิ่งที่สามารถตอบสนองตอความตองการทางจิตใจ เชน การยกยองชมเชย การยอมรับเปนสวนหนึ่งของ
องคกร โอกาสกาวหนาในการปฏิบัติหนาที่เทาเทียมกัน เปนตน  

จากการศึกษาปจจัยและองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กลาวโดยสรุปไดวา 
องคประกอบที่สำคัญที่ทำใหเกิดความพึงพอใจ คือ มนุษยตองการความมั่นคงปลอดภัย โอกาสกาวหนาในการ
ทำงาน ความพอใจในการจัดการ คาจาง คาตอบแทน ลักษณะการทำงานการสื่อสาร การบังคับบัญชา สภาพ
บรรยากาศในการทำงาน สิ่งตอบแทน โดยมีองคประกอบในดานเพศ การศึกษา อายุ ความสามารถ และ
บุคลิกภาพ เปนสิ่งกระตุนที่จะทำใหเกิดความพึงพอใจจากการตอบสนอง ความตองการนั้นๆ ดังนั้นผูบริหาร
หนวยงานตางๆ จึงตองใหความสนใจและใหความสำคัญในเร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคกร 

สวัสดิการถือเปนสวนสำคัญในการสรางแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
ตระหนักดีวาพนักงานเปนกุญแจสำคัญในการสรางคุณภาพการทำงาน เพื่อใหบริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ดำเนิน
กิจการขององคกรไปไดดวยดี ดังนั้นจึงตองมีการกำหนดสวัสดิการในดานตางๆใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ 
ทำงานเต็มศักยภาพ มีการทำงานอยางทุมเท โปรงใส ยุติธรรม และบรรลุเปาหมายขององคกร 

จากสภาพการณขางตน ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของ
พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง เนื่องจากบริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ถือเปนบริษัทใหญและมีพนักงานมากดวย
ความรูความสามารถเปนจำนวนมาก โดยศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคง
ปลอดภัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงสงเสริมความพึง
พอใจในสวัสดิการดานตางๆ ทำใหพนักงานมีความพอใจมากขึ้น และยังสงผลใหการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  
2. เพื่อศึกษาการรับรูในสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  
4. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางตามลักษณะสวนบุคคล กับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  
5. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางการรับรูในสวัสดิการ กับความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากรที่ใชศึกษา คือพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง  
2. กลุมตัวอยางคำนวณ โดยใชสูตร ของ Yamane (1973) ซึ ่งมีคาความเชื่อมั ่นที่ระดับ 95% คา

ความคลาดเคลื่อนที่ 5%  ผูวิจัยคำนวณกลุมตัวอยางไดจำนวน 214 คน และเพื่อปองกันความผิดพลาด
คลาดเคลื่อน จึงแจกเพิ่ม 36 คน รวมเปน 250 คน  

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามออนไลน เก่ียวกับประเด็นสำคัญตางๆในดานลักษณะสวน
บุคคล การรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับ และความพึงพอใจในสวัสดิการ โดยเก็บขอมูลจากพนักงานที่อยูแตละ
หนวยงาน ใหครบตามจำนวนกลุมตัวอยาง 250 คน 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ 1. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และระยะเวลาในการปฎิบัติงาน  
ตัวแปรอิสระ 2. การรับรูเก่ียวกับสวัสดิการที่ไดรับ 
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในสวัสดิการ ประกอบดวยสวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานความ

มั่นคงปลอดภัย สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานนันทนาการ และสวัสดิการดานสุขภาพ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีลักษณะสวนบุคคลตางกัน มีความพึงพอใจ
ในสวัสดิการที่ไดรับ ตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีการรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับตางกัน มี
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ตางกัน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลในการพิจารณา กำหนดนโยบาย และ
จัดสรรสวัสดิการไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการศึกษาสามารถนำไปเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการสื่อสารใหดี ยิ่งขึ้นใหพนักงานรับรู
ถึงสิทธิ์ในสวัสดิการที่มี และการจัดสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

3. เพื่อเปนแนวทางในศึกษาเร่ืองสวัสดิการในอนาคต 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 
สุวสา ชัยสุรัตน (2537) กลาววา ประชากรศาสตร(Demographic) หมายถึง ปจจัยตางๆ ที ่เปน

หลักเกณฑบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยูในตัวบคุคลนั้นๆ ไดแก อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได การศึกษา
อาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัวศาสนา เชื้อชาติสัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social class) 

จากคำนิยามที่ไดกลาวขางตน ทำใหทราบวาการศึกษาประชากรที่มีขนาดใหญพอ จะทำใหไดผล
การศึกษาที่ทำใหเห็นภาพรวมประชากรของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได นอกจากนี้ลักษณะและ
องคประกอบของประชากรที่แตกตางกันเปนพื้นฐานในการที่จะศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยเกิดข้ึนตามแรง
บังคับจากภายนอกมากระตุน ซึ่งเปนความเชื่อที่วา คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมที่
แตกตางกันไปดวย จึงตองอาศัยแนวคิดทางประชากรศาสตรเปนสวนชวย ในการกำหนดคุณลักษณะตางๆของ
ปจจัยที่ผูวิจัยจะทำการศึกษา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41, อางถึงใน เฉลิมพล รัตนลาโภ, 2558: 9) วิเคราะหลักษณะปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตรวา อายุเปนปจจัยที่สงผลใหบุคคลมีความแตกตางทางความคิดและพฤติกรรม เพศเปนตัวแปรที่
ทำใหการสื่อสารของบุคคลตางกันไป การศึกษาเปนปจจัยที่สงผลใหบุคคลมีคานิยม ทัศนคติ ความคิด และ
พฤติกรรมที่แตกตางกัน สวนรายไดเปนตัวแปรที่แสดงถึงความสามารถ ทำใหทราบพฤติกรรมที่แสดงออกมา 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตรที่ไดกลาวมา แนวความคิดดานประชากรนี้ เปนทฤษฎีที่
ใชหลักการของความเปนเหตุเปนผลซึ่งกลาวไดคือ ผูวิจัยมองวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ตางกัน ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจที่
ตางกัน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
กชกร   เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึงความหมายของความพึงพอใจวา เปนที่มุงหมาย 

เปนไปตามความตองการ เกิดความพึงพอใจ ผลของการแสดงออกเปนการแสดงถึงทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ
หนึ่ง เปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่เกิดจากประสบการณของมนุษยที่ไดรับอาจมากหรือนอย  เปนความรูสึก
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  หากไดสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการ  หรือ
บรรลุจุดมุงหมายแลว ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งนั้นสราง
ความรูสึกผิดหวัง ก็จะทำใหเกิดความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ 

Applewhite (1965) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจ  เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลในการ ปฏิบัติงาน ซึ่ง
รวมไปถึงความพึงพอใจเปนความรู ส ึกสวนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอมทางกายภาพดวย   การมีความสุขที่ทำงานรวมกับคนอื่นที่เขากัน ไดมีทัศนคติที่ดีตองานดวย 
นอกจากนี้ Good  (1973)  ไดกลาวถึง  ความพึงพอใจ  หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เปนผลมา จาก
ความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีตองาน 
 จากความหมายของความพึงพอใจที่กลาวมา ผูวิจัยพอสรุปความหมายไดวา ความพึงพอใจ  เปน
ความรูสึกสวนบุคคล ตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ในลักษณะใหคากับสิ่งนั้นตามระดับการบรรลุสิ่งที่ตองการ 

Maslow (1970 อางถึงใน สหลักษณ บุญกาญจน, 2559: 11 - 12) ทฤษฎีความตองการของมาสโลว 
เปนทฤษฎีที่จะมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ ไดสรุปไววา มนุษยถูกกระตุนจากความปรารถนาที่จะไดครอบครอง
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ความตองการเฉพาะอยาง มาสโลวไดตั้งสมมติฐานเก่ียวกับความตองการของบุคคลวา บุคคลยอมมีความตองการ
อยูเสมอและไมมีสิ้นสุด ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะเกิดขึ้นมาแทนไมมี
วันจบสิ้น อีกทั้งความตองการนั้นจะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมอื่น ๆ ตอไป หากความตองการที่ยังไมไดรับการ
ตอบสนองจึงเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมนั้น  

ความตองการของบุคคลเกิดขึ้นลักษณะเรียงลำดับขั้นตอนความสำคัญ เมื่อความตองการระดับต่ำสุด
ไดรับการตอบสนองแลว บุคคลก็จะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงขึ้นตอไป สามารถแบงความตองการ
ของบุคคลได 5 ข้ันดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ลำดบัความสำคัญของความตองการ 
ที่มา:หองสมุดเอ็นเทรนนิ่ง 2561, สืบคนเมื่อ วันที่ 26 เมษายน, 2563 จาก 
https://www.entraining.net/article/เรามาจบัพีระมิดของมาสโลวกลับหัวกันเถอะ-ตอนที่1/ 
 

1. ความตองการพื้นฐานทางรางกายหรือทางกายภาพ เชน อาหาร น้ำ อากาศ เครื่องนุงหม ยารักษา
โรค ที่อยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการทางรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ของคนก็ตอเมื่อ
คนยังไมไดรับการตอบสนอง 

2. ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง ทุกบุคคลตองการไดรับการคุมครองใหปลอดภัยจากอันตราย
ทั้งปวง หากไดรับการตอบสนองเลวบุคคลก็จะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงข้ึนคือ ความรูสึกที่ตองการ
ความปลอดภัยหรือมั่นคง รวมถึงความกาวหนาเละความอบอุนใจมากข้ึนทั้งปจจุบันและอนาคต  

3. ความตองการทางดานสังคมและความรัก ภายหลังจากที่คนไดรับการตอบสนอง 2 ขั้นแลวก็จะมี
ความตองการที่สูงขึ้นคือ ความตองการทางสังคม ตองการการยอมรับในสังคมความเปนมิตร ความรักจากเพื่อน
หรือบุคคลรอบขาง 

4. ความตองการที่ไดความนับถือหรือความตองการมีฐานะเดนในสังคมเปนความตองการใหคนอื่นยก
ยองใหเกียรติ และเห็นความสำคัญของตน อยากเดนในสังคมรวมถึงความสำเร็จความรูความสามารถ ความเปน
อิสระเเละเสรีภาพ  

5. ความตองการความสำเร็จในชีวิต เปนความตองการระดับสูงสุดของมนุษยอยากจะเปนอยากได 
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ความตองการของมนุษยตามความคิดของมาสโลว หากพิจารณาโดยสรุปแลวจะเห็นวาความตองการทั้ง 
5 ลำดับข้ัน สามารถลดเหลือเพียง 3 หมวดหมู โดยแยกเปนความตองการข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2 ตามแนวความคิด
ของมาสโลว ถือวาเปนความตองการทางดานรางกาย สวนความตองการข้ันที่ 3และข้ันที่ 4 ถือเปนความตองการ
ที่เก่ียวของกับจิตใจ และลำดับข้ันที่ 5 เปนความตองการในระดับสติปญญา 

ทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของพนักงานลูกขาง สามารถตอบสนองความตองการได
โดยการจัดสวัสดิการใหสอคคลองกับความตองการของพนักงานลูกจางไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้จะมีความสัมพันธกับ
ลักษณะบุคคลที่ตางกันบงบอกถึงความตองการที่แตละคนไดรับการตอบสนองแลวตางกันไป อันจะนำไปสูผล
ของความพึงพอใจ 

ริชารด (Richard, 1993 อางถึงใน ภูษิต สายกิ้มซวน, 2550: 15) ไดกลาวถึง การวัดความพึงพอใจวา
ทำไมเราถึงตองวัดความพึงพอใจ 
1. เพื่อเรียนรูถึงความรูสึก ความเขาใจ 
2. เพื่อแจกแจงไดวาอะไรคือความจำเปน ความปรารถนา ความตองการ และ 
ความคาดหวัง 
3. เพื่อลดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
4. เพื่อตรวจสอบสิ่งที่คาดหวัง ปรับปรุงคุณภาพบริการ และความพึงพอใจ 
5. เพื่อพัฒนาผลงานที่ดีข้ึน 
6. เพื่อทราบสิ่งที่ดำเนินการในปจจุบันนั้นเปนอยางไร และจะไปตอในทิศทางใด               

จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ ผูวิจัยสรุปไดวาการวัดความพึงพอใจเปนการบอกถึงความชอบของ
บุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดไดหลายวิธี การสัมภาษณ การใชแบบสอบถามความคิดเห็น การใชแบบ
สำรวจความรูสึก 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 
วารคเนอร และ ฮอรเลนเบิร ก (Wagner. & Hollenbeck. 2005: 72) กลาวว า การรับรู   คือ

กระบวนการที่ปจเจกบุคคล เลือก (select) จัดการ (organize) เก็บ (store) และรับ (retrieve) ขอมูลซึ่งมี
กระบวนการสำคัญ ตามภาพ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 กระบวนการรับรู 
ที่มา: Wagner ; & Hollenbeck (2005).Organizational behavior.  



8 
 

กันยา สุวรรณแสง (2540: 129) กระบวนการของการรับรู (Process) เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกัน
ระหวางเรื่องความเขาใจ การคิด การรูสึก (Sensing) ความจำ (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ 
(Decision making) 

การรับรูจะเกิดข้ึนได ตองเปนไปตามข้ันตอนของกระบวนการดังนี ้
ข้ันที่ 1 สิ่งเรา (Stimulus) มากระทบอวัยวะสัมผัสของอินทรีย  
ข้ันที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งมีศูนยอยูที่สมองเพื่อสั่งการ ตรงนี้เกิด

การรับรู (Perception) 
ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเปนความรูความเขาใจโดยอาศัย ความรูเดิม ประสบการณเดิม 

ความจำ เจตคติ ความตองการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวนปญญา ทำใหเกิดการตอบสนองอยางใดอยางหนึ่ง 
การรับรู (Perception) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 ข้ันตอนของกระบวนการรับรู 
ที่มา: บุญเลิศ คณาธนสาร, “นายเรียนรู”  ,สืบคนเมื่อ วันที่ 26 เมษายน, 2563 จาก 
https://www.nairienroo.com/พื้นฐานความคิดเชิงระบบ/ 
 

การรับรูที่ผิดพลาด แมวามนุษยมีอวัยวะรับสัมผัสถึง 5 ประเภทแตมนุษยก็ยังรับรูผิดพลาดได เชน การ
รับฟงความบอกเลา ทำใหเร่ืองบิดเบือนไป การมีประสบการณและคานิยมสิ่งที่ใหความสนใจแตกตางกัน มีผลทำ
ใหถึงแมองคกรมีการจัดสวัสดิการใหหลากหลายได หากขาดการสื่อสาร เกิดการไมรับรู หรือหารรับรูแตไมถูกตอง 
ไมครบถวนตามความเปนจริง ก็จะสงผลตอความพึงพอใจในสวัสดิการ ดังนั้นการรับรูถาจะใหถูกตอง จะตองรับรู
โดยผาน ประสาทสัมผัสหลายทาง ผานกระบวนการคิดไตรตรองใหมากข้ึน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และผูวิจัยไดใช
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน 
คือ  
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สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง จำนวน 6 
ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลีย่ตอเดือน และระยะเวลาในการปฎิบัติงานโดย
ทั้ง 6 ขอเปนคำถามชนิดปลายปด (Close - ended Question) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลการรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close - ended Question) ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบ
เดียวจากคำตอบที่ใหเลือก 2 ตัวเลือก (Check List) 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของประชากร 250 คน ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล วันที่ 14 - 
30 เมษายน 2563 และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในสวัสดิการของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 

1.1 นำขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ไดแก  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใน
แบบสอบถามสวนที่ 1และการรับรูเก่ียวกับสวัสดิการที่ไดรับ ในแบบสอบถามสวนที่ 2 มาวิเคราะห ดวยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และนำเสนอผลเปนคารอยละ(Percentage)   

1.2 ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงาน จากแบบสอบถามสวน 

ที่ 3 ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean : X ̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการนำ 

ขอมูลที่ไดรวบรวมและวิเคราะหความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง โดยการใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในวิเคราะห ดังนี้ 

2.1 วิเคราะหขอมูลตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหง 
หนึ่ง ไดแก เพศ  โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบสมมุติฐานในขอที่ 1 โดยทดสอบกับความพึงพอใจในสวัสดิการ
ที่ไดรับของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 

2.2 วิเคราะหขอมูลตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนแหง 
หนึ่ง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใช
สถิติ One-way ANOVA  ในการทดสอบสมมุติฐานในขอที่1 โดยทดสอบกับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
ของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง หากพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ 0.05 จะทำการเปรียบเทียบเปนรายคู 
ดวยวิธ ีLSD  

2.3 วิเคราะหขอมูลการรับรูเก่ียวกับสวัสดิการที่ไดรับ ของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง โดย 
ใชสถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบสมมุติฐานในขอที่2 โดยทดสอบกับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
ของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง หากพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ 0.05 จะทำการเปรียบเทียบเปนรายคู 
ดวยวิธ ีLSD 
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ผลการวิจัย 
ตาราง 1  
แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญา

ตรี สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-45,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำกวา 5 ป มี
ระดับรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับในระดับมาก มีความพึงพอใจในสวัสดิการโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมี
ความพึงพอใจในสวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานการศึกษา ดานนันทนาการ ในระดับปานกลาง และมี
ความพึงพอใจในสวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย และดานสุขภาพ ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ไดรับดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดาน
การศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สถานภาพสมรส
ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิติที่ใช 

สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล   

1.1 พนักงานบริษทัเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีเพศตางกัน มีความ
พึงพอใจในสวัสดิการทีไ่ดรับ ตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน t-test 

1.2 พนักงานบริษทัเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีอายุตางกัน มีความ
พึงพอใจในสวัสดิการทีไ่ดรับ ตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน F-test 

1.3 พนักงานบริษทัเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความพึงพอใจในสวสัดิการที่ไดรับ ตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน F-test 

1.4 พนักงานบริษทัเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีสถานภาพสมรส
ตางกัน มีความพึงพอใจในสวสัดิการที่ไดรับ ตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน F-test 

1.5 พนักงานบริษทัเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกัน มีความพึงพอใจในสวสัดิการที่ไดรับ ตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน F-test 

1.6 พนักงานบริษทัเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
หรืออายุงานตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการทีไ่ดรับ 
ตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน F-test 

สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูเก่ียวกับสวัสดิการ   
พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีการรับรูเก่ียวกับสวัสดิการ
ที่ไดรับ แตกตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ 
ตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐาน F-test 
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ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
ดานเศรษฐกิจดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะเวลาปฏิบัติงาน หรือ อายุงานตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
เศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย และดานการศึกษา ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีการรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับ 
แตกตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ดาน
นันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีลักษณะสวนบุคคล เชนเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุงาน ตางกัน กับความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ไดรับของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีเพศ ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับไมตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทุกเพศไดรับสิทธิและสวัสดิการเทาเทียมกันสงผลใหความพอใจใน
สวัสดิการจำแนกตามเพศไมตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรหม วัฒนวาณิชย (2562) ที่ศึกษาเร่ืองความ
พึงพอใจตอสวัสดิการของผูปฏิบัติงานกรมสงเสริมสหกรณ (สำนักงานใหญสวนกลาง) พบวา ผูปฏิบัติงานกรม
สงเสริมสหกรณ (สำนักงานใหญสวนกลาง) ที่มีเพศที่ตางกัน สงผลตอความพึงพอใจตอสวัสดิการ ไมตางกัน อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีอายุ ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานการศึกษา 
ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว จากการทดสอบพบวา พนักงานที่มีอายุ 31-40 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานการศึกษา และ
ดานนันทนาการมากที่สุด เนื่องจาก พนักงานกลุมนี้อยูในชวงวัยรุนตอนปลาย เปนวัยที่มุงมั่นทำงานสรางฐานะ 
จึงมองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อพัฒนาความรูใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน และเนื่องจาก
พนักงานของบริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ สวนใหญมีอายุ 31-40 ป ทำใหมีความสัมพันธของเพื่อนวัยเดียวกัน จึงมี
บรรยากาศที่สนุกสนานในการรวมกิจกรรมดานนันทนาการสงผลใหพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา
พนักงานที่มีอายุ 41-50 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานสุขภาพมากที่สุด เนื่องจากเปนชวงวัยผูใหญ
หรือวัยกลางคน ที่มีภาระหนาที่สูงขึ้น ภาระครอบครัวมากขึ้น สุขภาพถดถอยลง จึงใหความสำคัญดานสุขภาพ
เปนพิเศษซึ่งทางบริษัทมีความเขาใจในเรื่องนี้ จึงมีจัดสวัสดิการใหไดรับการตรวจสุขภาพสำหรับคนวัยนี้สูงกวา
กลุมพนักงานวัยรุน สอดคลองกับงานวิจัยของ  สลักจิตร ภูประกร (2555)  ที่ศึกษาเรื ่องความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ไดรับของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ พบวา พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สำนักงานใหญ ที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานการศึกษา และดานนันทนาการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตขัดแยงที่พบวาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงาน
ใหญ ที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานสุขภาพไมตางกันเนื่องจากเปนไปตามความ
แตกตางของการจัดสวัสดิการของแตละองคกร 
 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดาน
เศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการทดสอบพบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา
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ปริญญาโทขึ้นไป มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับมากที่สุด เนื่องจากบริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้มีการคัดสรร
บุคลากรตามความรูและความสามารถ ใหดำรงตำแหนงงานที่เหมาะสม จึงสงผลใหไดรับคาตอบแทนและ
สวัสดิการที่ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐินี เธียรไทย (2553) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการของ
เจาหนาที่สินเชื่อ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ พบวาพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานะภาพระดับชั้น รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาที่ทำงานในธนาคาร แตกตางกันมีความพึง
พอใจในสวัสดิการแตกตางกัน  
 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีสถานภาพสมรส ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดาน
เศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการ
ทดสอบพบวา พนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา และ
ดานนันทนาการมากที่สุด เนื่องจากผูที่มีสถานะโสดมีภาระและความตองการในสวัสดิการที่ไมสูงเทาคนที่สมรส 
หรือหยาราง ทำใหคนโสดมีความพอเพียงและพอใจในสิ่งที่ไดรับ นอกจากนี้ยังพบวา พนักงานที่มีสถานภาพ
สมรส มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานสุขภาพมากที่สุด ถึงแมบริษัทจะใหสวัสดิการดานสุขภาพเทา
เทียมกันเมื่อจำแนกตามสถานะภาพสมรส แตเนื่องจากคนมีครอบครัวจะเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพเพื่อคน
รอบขาง อีกทั้งยังตองคำนึงถึงคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพราะสงผลกับครอบครัว จึงอาจทำใหมีความพึง
พอใจในสวัสดิการดานสุขภาพมากกวาคนโสดและคนหมาย/หยาราง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญญาภา 
เครือมั่นคงภักดิ์ (2542) ที่ศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง พบวา อาจารย ขาราชการ และลูกจางที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความพึงพอใจที่มีตอการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ ตางกันซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการทดสอบพบวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 75,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจ
ในสวัสดิการที่ไดรับ ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานนันทนาการ และดานสุขภาพมากที่สุด และ
พบวา พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,001-60,000บาท มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานการศึกษา
มากที่สุด เนื่องจากรายไดแปรผันตามความสามารถและตำแหนง ซึ่งกลุมคนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่กลาวถงึนี้
นาจะอยูในตำแหนงงานที่สูง ทำใหเกณฑในการเบิกสวัสดิการอยูในเกณฑสูงจึงมีความพึงพอใจมากสุด สอดคลอง
กับงานวจิัยของ จรีพร นาคพุฒ และอุทัยวรรณ พันธผล (2548) ที่ศึกษาระดับความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
อยูในปจจุบันของพนักงานบริษัท โกลดเพรส อินดัสตรี จำกัด พบวา รายไดตอเดือนของพนักงานที่แตกตางกันมี
ผลตอความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับอยูในปจจุบันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุงาน ตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ 
ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการ
ทดสอบพบวา พนักงานที่มรีะยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุงาน 16-20 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรบัดาน
เศรษฐกิจ และดานความมั่นคงปลอดภัย มากที่สุด แลวยังพบวา พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุงาน 
11-15 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการที ่ไดรับดานการศึกษามากที ่สุด เนื ่องจากกลุ มคนเหลานี ้อายุงาน
คอนขางมาก ทำใหเปนผูมีความรูความสามารถและความผูกพันธกับองคกรมาก แมไดรับสวัสดิการเหมือนกันแต
ไดรับในเกณฑการเบิกตางกันตามระดับ(LV.) และมีความตางในเรื่องของการไดรับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพกรณีออกจากงานเมื่อเทียบกับคนอายุงานที่ยังนอย  สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรหม วัฒนวาณิชย 
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(2562) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอสวัสดิการของผูปฏิบัติงานกรมสงเสริมสหกรณ (สำนักงานใหญสวนกลาง) 
พบวา ผูปฏิบัติงานกรมสงเสริมสหกรณ (สำนักงานใหญสวนกลาง) ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานที่ตางกัน สงผลตอ
ความพึงพอใจตอสวัสดิการของผูปฏิบัติงานกรมสงเสริมสหกรณ (สำนักงานใหญสวนกลาง) ตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลการศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับตางกัน กับความพึง
พอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
 พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระดับการรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับ ตางกัน มีความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ไดรับ ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ 
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการทดสอบพบวา พนักงานที่มีการรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการมาก มี
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานนันทนาการ และดานสุขภาพ
มากที่สุด และพนักงานที่มีการรับรู เกี ่ยวกับสวัสดิการปานกลาง มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ ดาน
การศึกษามากที่สุด เนื่องจากบริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ มีการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมตามความตองการในและมี
ความหลากหลายดาน ใหตรงกับความตองการของพนักงานแลว ดังนั้นความพึงพอใจจึงแปรผันตามระดับการ
รับรูของแตละบุคคล วาตนมีสิทธิดังกลาวหรือไม และมีสิทธิมากนอยเพียงใด ซึ่งมีความสอดคลองกับ ลักขณา 
สริวัฒน (2549: 84) ที่กลาวถึงการรับรูวาคือ การมีสิ่งเรามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัส และสงกระแสประสาท 
ไปยังสมอง เพื่อการแปลความ หรือตีความจากประสบการณเดิม 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี    
1. บริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ ควรจัดสวัสดิการดานนันทนาการเพิ่มเติม เร่ืองการจัดสถานที่พักผอนหยอน

ใจภายในที่ทำงานที่คอนขางมีความสงบและเปนสัดสวนสำหรับพนักงานในองคกรเทานั้น ใหบรรยากาศเหมาะ
กับพนักงานที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป ซึ่งเปนวัยที่มีประสบการณทำงานสูง และมีความกดดันในการรับผิดชอบงาน
ขนาดใหญ เพื่อใหเกิดความผอนคลายระหวางพักจากงาน เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณทั้งเรื่องการ
ทำงานและการดำรงคชวีิต  และยังเพิ่มโอกาสสรางความสัมพันธอันดีตอเพื่อนรวมงาน อันเปนผลดีกับการทำงาน
รวมกันเปนทีม เนื่องจากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่ไดรับดานนันทนาการตางกัน โดยพนักงานที่มีอายุ 31 – 40 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับ
ดานนันทนาการมากที่สุด 

2. บริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ ควรสงเสริมสวัสดิการดานการศึกษาโดยใหโอกาสในการไปศึกษาดูงาน และ
เรียนรูดานภาษาเพิ่มเติม ใหพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทาปริญญาตรีเพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถ และประสบการณในแขนงตางๆ ใหมีคุณภาพและสรางมาตรฐานในการทำงานที่ใหกับ
บริษัท สรางความหนาเชื่อถือขององคกร ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถใหอยูในระดับสากล เนื่องจากผลการศกึษา 
พบวาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับตางกัน โดย
พนักงานที่มีระดับการศึกษา โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทาปริญญาตรี มีความ
พึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานการศึกษานอยที่สุด และยังพบวาเรื ่องไปศึกษาดูงานทั ้งในประเทศและ
ตางประเทศ ยังมีความพึงพอใจในระดับนอย  

3. บริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ ควรมีการสนับสนุนจัดสวสัดิการดานเศรษฐกิจเพิ่มเติม สำหรับพนักงานที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 75,001 บาท โดยหาแนวทางบรรเทาปญหาการเดินทางมาปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องของ
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สถานที่จอดรถ ซึ่งบริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้มีที่ตั้งอยูในเมืองและเปนอาคารเชา จึงมีที่จอดอยูอยางจำกัด ทำให
ราคาคาจอดตอเดือนคอนขางสูง อาจสนับสนุนใหมีการชวยในเร่ืองของคาจอดรถราคาพิเศษ และควรมีจุดบริการ
จัดรถบริการรับ-สงพนักงาน หลากหลายเสนทาง เพื่อชวยใหการเดินทางสะดวกข้ึน หากสงเสริมเร่ืองดังกลาวได
สำเร็จจะเปนการลดจำนวนผูใชยานพาหนะสวนตัวไปดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการลดภาระแกพนักงาน สรางแรงจูงใจ
ในการทำงาน ซึ่งสงผลดีตอการปฏิบัติงานขององคกกรตอไป เนื่องจากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัทเอกชน
แหงหนึ่ง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานตางกัน โดยพนักงานที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 75,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานเศรษฐกิจมากที่สุด และยังพบวา เร่ือง
การจัดรถบริการรับ-สงพนักงาน และการจัดใหมีสถานที่จอดรถเพียงพอสำหรับพนักงาน ยังมีความพึงพอใจใน
ระดับนอย 

4. บริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ ควรพิจารณาทบทวนนโยบายสวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัย เรื่อง
เกณฑในการพิจารณาเลื่อนตำแหนง เลื่อนข้ัน ปรับเงินเดือน มีความยุติธรรมกับพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตังิาน
หรืออายุงานต่ำกวา 5 ป เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถใหอยูสรางผลงานที่ดีและมีคุณภาพใหกับ
องคกรสืบตอไป เนื่องจากผลการศึกษา พบวาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุ
งานตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับตางกัน โดยพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานหรืออายุงานต่ำกวา 
5 ป มีความพึงพอใจในสวัสดิการดานความมั่นคงปลอดภัยนอยที่สุด  

5. บริษัทเอกชนแหงหนึ่งนี้ ควรรักษาคุณภาพเรื่องการประชาสัมพันธใหพนักงานทุกระดับรับรูถึงสิทธิ
พึงมีของตนที่จะไดรับ และพัฒนาการเรื่องแจงการเปลี่ยนแปลงขาวสารอยางสม่ำเสมอ เนื่องจากผลการศึกษา
พบวาพนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ที่มีระดับการรับรูตางกัน มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับดานการศึกษา
ตางกัน และยังพบวาพนักงานสวนใหญมีการรับรูในระดับมาก ยังมีความพึงพอใจในสวัสดิการโดยรวมยังอยูใน
ระดับปานกลาง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
1.ควรเพิ่มกรอบแนวคิดในการศึกษาปจจัยหรือตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความตองการใน 

สวัสดิการ ที่อาจมีผลตอความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมลูที่ครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อ
ทราบความตองการในสวัสดิการที่แทจริงของพนักงาน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในสวัสดิการที่ไดรับของพนักงาน 
บริษัทเอกชนแหงอ่ืนๆ เปนการขยายการศึกษาประชากรเพื่อใหไดความหลากหลายของผลวิจัยมากข้ึน 

3. การตอบคำถามในแบบสอบถามนั้นอาจเกิดขอสงสัยของขอคำถาม ซึ่งอาจทำให 
ไดขอมูลวิจัยที่ไมถูกตอง ดังนั้นจึงควรปองกันหรือใหความเขาใจในขอคำถามกับกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
โดยการใสคำชี้แจงหนาแบบสอบถามเพิ่มเติม หรืออธิบายโดยตรงกับผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดผลที่ใกลเคียง
ความจริงที่สุด 
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