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บทคดัย่อ 
การศกึษาความพงึพอใจต่อสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั ซอีาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่)  ใน

ครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพึงพอใจในสวสัดกิารของพนักงานจ าแนกตาม  เพศ  การศกึษา  ระดบัต าแหน่ง
งาน  อายุงาน  ของกลุ่มพนกังาน  บรษิทั ซอีารซ์ ี ไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) และ เพื่อเปรยีบเทียบความพึง
พอใจในสวสัดกิารดา้นต่างๆ ของพนักงานกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ
พนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ี ไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) จ านวนทัง้สิน้ 239 คน 

ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้ 
จากขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คอื พนักงานบรษิทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขา

ส านกังานใหญ่) สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 54.0  มชีว่งอายุ 31-40 ปี รอ้ยละ 44.4 สถานภาพโสด รอ้ยละ 56.1 มี
ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 59.8 ต าแหน่งงานระดบัพนักงาน (Staff)  รอ้ยละ 47.7 มรีะยะเวลาในการ
ท างานสว่นใหญ่ต ่ากวา่ 5 ปี รอ้ยละ 41.0 และสงักดัในแผนกปฏบิตักิาร รอ้ยละ 37.2 

มคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงานตามความคดิเห็นของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมือ่พจิารณารายละเอยีดความพงึพอใจรายดา้นในแต่ละประเภทของสวสัดกิาร เรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากความพึงพอใจ
มากไปน้อย คือ (1) สวสัดิการด้านวันหยุด- วนัลาตามกฏหมาย (2) สวสัดิการด้านความก้าวหน้าในอาชีพ (3) 
สวสัดิการด้านค่ารกัษาพยาบาลของพนักงาน (4) สวสัดิการดา้นทุนการศกึษาต่อในระดบัต่างๆ ของพนักงาน (5) 
สวสัดกิารดา้นการจ่ายเงนิโบนสั (6) ) สวสัดกิารดา้นเงนิออมพเิศษ (7) สวสัดกิารดา้นเวลาท างานทีย่ดืหยุ่นได ้   

เพื่อท าการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงานบริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขา
ส านกังานใหญ่) จ าแนกตามปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มเีพศ อายุและระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อสวสัดิการไม่แตกต่างกนั แต่พนักงานที่มี สถานภาพ อายุงาน ต าแหน่งงาน และแผนกที่สงักดั
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจ, สวสัดกิาร 
 

 



 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to investigate employees’ satisfaction with the welfare, classified by 

gender, educational level, job position, and years of work experience in CRC Thai Watsadu Co., Ltd. (Head 
Office) and to compare employees’ satisfaction with individual aspects of the welfare, classified by personal 
data. A questionnaire was used as a research instrument to collect data. The sample of this study consisted 
of 239 employees in CRC Thai Watsadu Co., Ltd. (Head Office).  

The results of this study could be summarized as follows: 
In terms of personal data, most of the respondents were female (54.0%), between 31-40 years old 

(44.4%), single person( 56.1%), graduated with a bachelor’s degree (59.8%),  worked as staff  (47.7%),  had 
less than 5 years of work experience (41.0%), and worked under the supervision of the Operating 
Department  (37.2%).  

The respondents’ satisfaction with overall welfare was at a high level. When individual aspects were 
considered, an aspect with the highest mean was (1) Holidays- leave, followed by (2) Career advancement, 
(3) Medical expenses, (4) Scholarships, (5) Bonus payment, (6) Special savings, and (7) Flexible working 
time, respectively.  

To compare employees’ satisfaction with the welfare in CRC Thai Watsadu Co., Ltd. (Head Office), 
classified by personal factors. The results of this study indicated that the respondents with different gender 
age, and educational level were indifferently satisfied with the welfare. However, the respondents with 
different marital status, years of work experience, position and affiliated department were differently satisfied 
with the welfare with a statistical significance level of 0.05. 
Keywords :  satisfaction, welfare 

 

บทน า 
สวสัดิการเป็นปจัจัยส าคญัประการหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชวีิตของลูกจ้างรวมถึงครอบครวัดขีึ้นความเอื้อ

อาทรของนายจา้งโดยการจดัสวสัดกิารใหแ้กลู่กจา้ง ย่อมท าให้ลูกจ้างมคีวามรกั ความผูกพนัต่อนายจ้าง ท าให้ลูกจ้าง
เกดิขวญัและก าลงัใจในการท างานซึง่ท าใหผ้ลผลติของลูกจา้งมปีรมิาณสงูขึน้ และคณุภาพสงูขึน้ในขณะเดยีวกนัการจดั
สวสัดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างยงัช่วยเสริมสร้างสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างนายจ้างและลูกจ้างช่วยลดปญัหาและข้อ
ขดัแยง้ในสถานประกอบกจิการท าใหก้ารประกอบกจิการของนายจา้งด าเนินไปอย่างราบรืน่ 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงึไดส้ง่เสรมิใหม้กีารจดัสวสัดกิารขึน้ในสถานประกอบกจิการ โดยเห็นว่า
การทีลู่กจา้งไดร้บัสวสัดกิารทีด่ ีนอกจากท าให้ลูกจ้าง เกดิขวญัและก าลงัใจที่ดแีล้ว ยงัส่งผลให้ลูกจ้างลดการขาดงาน 
ลางานและเปลีย่นงานบอ่ย ในทีส่ดุจะเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพ การท างานและผลิตภาพใน การท างาน ภายใต้กรอบ
ความคดิดงักล่าว สวสัดกิารแรงงานไดถู้กจดัแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. สวสัดกิารแรงงานตามกฎหมาย 
2. สวสัดกิารแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
สวัสดิการที่ลูกจ้างได้ร ับหลายอย่างนัน้ เกิดจากการที่ร ัฐ บาลออกกฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่าย 

นอกเหนือจากสวสัดกิารทีน่ายจา้งไดจ้่ายใหต้ามปกติ ดงันัน้แต่ละประเภทของสวสัดกิารจึงอาจมีทัง้ที่ถูกบงัคบัให้จ่าย
โดยรฐั (Mandatory benefits ) และจ่ายตามนโยบายขององค์การเอง Non-mandatory นอกจากนี้ในพระราช-บญัญตัิ
คุม้ครองแรงงานฉบบั พ.ศ. 2541 หมวด 7 มาตรา 96-97 รฐัไดก้ าหนดให ้สถานประกอบการที่มลีูกจ้างตัง้แต่ห้าสบิคน



 
 

ขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อให้คณะกรรมการดงักล่าวได้ร่วมหารอืกับนายจ้างเพื่อจัดสวสัดิการแก่
ลูกจา้งตลอดจนใหค้ าปรกึษา หารอืเสนอความคดิเห็นเรื่องการจดัสวสัดกิาร รวมถึงไดต้รวจตรา ควบคุม ดูแลการจดั
สวสัดกิารดว้ย 

ซึง่ในปจัจุบนัเราจะหลกีเลยีงไมไ่ดเ้ลยวา่ นอกเหนือจากรายไดห้ลกัหรอืเงนิเดอืนแล้วนัน้ สวสัดกิารต่างๆ ที่
องคก์รจดัสรรตามความเหมาะสมดงัที่ยกตวัอย่างไปขา้งต้น กเ็ป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจ การตดัสนิใจเขา้ท างานของ
พนกังานใหม ่และยงัสง่ผลต่อการท างานของพนกังานทีม่ใีนองค์กรไดเ้ป็นอย่างดเีชน่กนั 

ปญัหาส าคญัของการจดัสรรสวสัดกิารในดา้นต่างๆ ตามความเหมาะสมของ บรษิทัซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
(สาขาส านกังานใหญ่) นัน้ พบวา่ยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไปท าใหส้วสัดกิารต่างๆทีอ่งคก์รจดัสรรมาในอดตีนัน้ มหีลายประเภท
ทีไ่มไ่ดถู้กปรบัเปลีย่น แกไ้ข หรอืปรบัปรงุ ใหเ้หมาะสมกบัในปจัจุบนั อกีทัง้ยงัตอ้งการศกึษาปจัจยัของสวสัดกิารที่เป็น
แรงกระตุน้ในการท างานของพนกังานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้ในดา้นรายไดแ้ละคา่ตอบแทน คา่ความคาดหวงัของพนักงานในสิง่
ทีเ่ป็นแรงกระตุน้ในปจัจยัต่างๆเหล่านี้ เพื่อตอบสนองทัง้ในดา้นพนักงานและดา้นองค์กรให้มสีวสัดกิารดา้นต่างๆที่ใช้
รว่มกนัไดอ้ย่างเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ และพนกังานมคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารทีอ่งคก์รจดัสรรให้อย่างมาก
ทีส่ดุเพื่อสง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ใีนการท างานในองคก์รดว้ยเชน่กนั 

ดงันัน้การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เพื่อจะไดส้ ารวจความคิดเห็น ความต้องการและวดัระดบัความพึงพอใจของ
พนกังานเกีย่วกบัสวสัดกิารของบรษิทัซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่)  ว่ามคีวามต้องการ และความพึง
พอใจอย่างไรเกีย่วกบัการจดัสรรสวสัดกิารในดา้นต่างๆ ของพนักงาน เพื่อที่จะน ามาก าหนดนโยบาย หรอืใชใ้นการ
วางแผน ปรบัเปลีย่นสวสัดกิารต่างๆ ของพนกังานใหค้รอบคลุม และน าผลการศกึษาที่ไดม้าปรบัปรุงให้มปีระสทิธิภาพ
มากยิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานจ าแนกตาม เพศ การศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน อายุ

งาน ของกลุ่มพนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) 
2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในสวสัดกิารดา้นต่างๆ ของพนกังานกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. พนกังานทีม่ปีจัจยัสว่นบคุคลแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารของบรษิทัต่างกนัขอบเขตงานวจิยั 
ในการศกึษาวจิยัเรื่องความพึงพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงาน : ศกึษาเฉพาะกรณีบรษิทัซีอาร์ซี ไทวสัด ุ

จ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่)ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
การศกึษาวจิยันี้มุ่งศกึษาความพึงพอใจของกลุ่มพนักงาน บริษทัซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขาส านักงาน

ใหญ่) ต่อสวสัดกิารในดา้นต่างๆ 
การศกึษาวจิยันี้จะศึกษากบักลุ่มพนักงาน บรษิทัซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่)   จ านวน

ทัง้สิน้ 562 คน 
การศึกษาวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัจะท าการศกึษาคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม  เริม่ตัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 

 



 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์ดา้นสวสัดกิารที่พนักงานต้องการมากที่สุดเพื่อปรบัปรุงและพฒันา

สวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
2.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงสวสัดกิารในดา้นต่างๆจ าแนกตามลกัษณะของปจัจยัส่วนบุคคลใน

ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นต าแหน่งงาน และดา้นอายุงาน ของกลุ่มพนกังาน 
3.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดสวสัดกิารดา้นต่างๆ ซึง่มผีลต่อความพงึพอใจของกลุ่มพนักงานบรษิทั 

ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) 
 
วิธีด าเนินงานวิจยั 

การศกึษาวจิยัเรื่อง  “ความพึงพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงาน: ศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทั ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ
จ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่)”  เป็นการศกึษาวจิยัเชงิพรรณา (Descriptive Research) และระเบยีบวจิยัเชงิส ารวจ โดย
ใหผู้ต้อบกรอกค าตอบเองลงในแบบสอบถาม (Self-administered Questionnaire)  

กลุ่มตวัอย่างการศกึษาครัง้นี้คอืพนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่)  ซึ่งมาจากการ
ส ารวจจ านวนพนกังาน ณ วนัที ่ 1 เมษายน 2563 มจี านวนพนกังานทัง้หมด 526 คน ผูว้จิยัไดม้กีารก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาการวจิยั ทีใ่ชห้ลกัการค านวณ โดยก าหนดค่าของความเชื่อมัน่ที่ระดบั รอ้ยละ 95 และระดบั
ค่าของความเคลื่อนที่ที่ยอมรบัไดท้ี่ระดบั รอ้ยละ 5  ดว้ยวธิีการค านวณ จากสูตรของ Yamane’s เครื่องมอืที่ใชใ้น
งานวจิยัคอืสรา้งแบบสอบถาม(Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ม ี2 ตอน ดงันี้ 

 
ตอนที ่1  เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบคุคลโดยมลีกัษณะเป็นแบบเลือกตอบชนิดแบบส ารวจรายการ 

(Check list) มจี านวนทัง้หมด 6 ขอ้  
ตอนที ่2  ขอ้ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงาน: ศกึษาเฉพาะกรณีบรษิทัซีอาร์ซี ไท

วสัดจุ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) โดยมลีกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบประเมนิคา่  (Rating Scale) มจี านวน 21 ขอ้  
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัพนกังานบรษิทัซอีารซ์ ีไทวสัดจุ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) จากกลุ่มตวัอย่างพนักงาน

ทีต่อบแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 239 ชุด ประกอบดว้ยพนักงานเพศหญิง จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.0  มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 สถานภาพโสด จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.1 มี
ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.8  ต าแหน่งงานระดบัพนักงาน (Staff)  จ านวน 
114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.7 อายุงานส่วนใหญ่ต ่ากว่า 5 ปี  จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 และสงักดัในแผนก
ปฏบิตักิาร จ านวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนรอ้ยละดา้นประชากรศาสตร ์
 

ตวัแปร 
จ านวน 
(n=239) 

รอ้ยละ 

1. เพศ 
   

 
ชาย 110 46.0 

 
หญงิ 129 54.0 

 
รวม 239 100.0 

2. อายุ 
   

 
ต ่ากว่า 30ปี 71 29.6 

 
31-40ปี 106 44.4 

 
41-50ปี 53 22.2 

 
ตัง้แต่51ปีขึน้ไป 9 3.8 

 
รวม 239 100.0 

3. สถานภาพ 
  

 
โสด 134 56.1 

 
สมรสอยู่ดว้ยกนั 85 35.6 

 
สมรสแยกกนัอยู่ 7 2.9 

 
หมา้ย/หย่ารา้ง 13 5.4 

 
รวม 239 100.0 

4. ระดบัการศกึษา 
  

 
อนุปรญิญา ปวส.หรอืเทยีบเท่า 66 27.6 

 
ปรญิญาตร ี 143 59.8 

 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 30 12.6 

 
รวม 239 100.0 

5. ต าแหน่งงาน 
  

 
ระดบัพนกังาน (Staff) 114 47.7 

 
ระดบัหวัหน้าแผนก (Department manager) 74 31.0 

 
ระดบัเทยีบเท่าหรอืสงูกวา่หวัหน้าฝ่าย (Division manager) 51 21.3 

 
รวม 239 100.0 

6. อายุการท างาน 
  

 
ต ่ากว่า5ปี 98 41.0 

 
5-10ปี 96 40.2 

 
มากกวา่10ปีขึน้ไป 45 18.8 

 
รวม 239 100.0 

7. แผนกทีส่งักดั 
  

 
แผนกบคุคล 20 8.4 

 
แผนกจดัซื้อ 30 12.6 

 
แผนกการตลาด 16 6.7 



 
 

ตวัแปร 
จ านวน 
(n=239) 

รอ้ยละ 

 แผนกปฏบิตัิการ 89 37.2 
 แผนกป้องกนัการสญูเสยี 8 3.3 

 
แผนก IT 9 3.8 

 
แผนกบญัช ี 11 4.6 

 
แผนกกอ่สรา้งอาคาร 11 4.6 

 
แผนกบรหิารสนิคา้และขนสง่ 45 18.8 

 
รวม 239 100.0 

 ทีม่า : จากแบบสอบถาม 
 

ตอนท่ี 1  การวเิคราะห์แบบสอบถามการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจต่อสวสัดกิารของพนกังาน: ศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทั 
ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่)” สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้    
 

ในการศกึษาความพงึพอใจต่อสวสัดกิารของพนกังาน: ศกึษาเฉพาะกรณีบรษิทัซอีารซ์ ีไทวสัดุ จ ากดั (สาขา
ส านักงานใหญ่) แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คอื (1) สวสัดกิารดา้นการจ่ายเงนิโบนัส (2) สวสัดกิารดา้นวนัหยุด- วนัลาตาม
กฏหมาย (3) สวสัดกิารดา้นเงนิออมพิเศษ (4) สวสัดกิารดา้นค่ารกัษาพยาบาลของพนักงาน (5) สวสัดกิารดา้นเวลา
ท างานทีย่ดืหยุ่นได ้(6) สวสัดกิารดา้นความกา้วหน้าในอาชพี และ (7) สวสัดกิารดา้นทุนการศกึษาต่อในระดบัต่างๆ 
ของพนกังาน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจต่อสวสัดกิารเป็นรายดา้น   
               (n = 239) 

ตวัแปร  ̅ S.D. 
1. ดา้นการจ่ายเงนิโบนสั 3.72 1.080 

2. ดา้นวนัหยุด-วนัลาตามกฏหมาย 3.99 0.907 

3. ดา้นเงนิออมพเิศษ 3.68 1.079 
4. ดา้นค่ารกัษาพยาบาลของพนกังาน 3.84 0.923 
5. ดา้นเวลาท างานทีย่ดืหยุ่นได ้ 3.44 1.194 
6. ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี 3.86 0.908 
7. ดา้นทุนการศกึษาต่อในระดบัต่างๆ ของพนกังาน 3.83 0.929 
รวมทุกดา้น 3.77 1.003 
ทีม่า : จากการค านวณ 
 

  

พิจารณาความพึงพอใจต่อสวัสดิการในภาพรวมพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
สวสัดกิารอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงานในแต่ละ
ดา้นพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจดา้นวนัหยุด-วนัลาตามกฏหมายมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.99 รองลงมาไดแ้กด่า้นความกา้วหน้าในอาชพี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86  และดา้นค่ารกัษาพยาบาลของพนักงาน
โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.84  ตามล าดบั (ตารางที ่1) 



 
 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของพนกังานต่อสวสัดกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจต่อสวสัดกิารของพนักงานในแต่ละดา้นพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจดา้นวนัหยุด -วนัลาตาม
กฏหมายมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี ดา้นค่ารกัษาพยาบาลของพนักงาน ดา้นทุนการศกึษา
ต่อในระดบัต่างๆของพนกังาน ดา้นการจ่ายเงนิโบนสั ดา้นเงนิออมพเิศษ และดา้นเวลาท างานทีย่ดืหยุ่นไดต้ามล าดบั 

 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อสวสัดกิารจ าแนกตามเพศ อายุ  สถานภาพ การศกึษา 
ต าแหน่งงาน อายุงาน และแผนกทีส่งักดั สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 

2.1  พนกังานทีม่เีพศ อายุ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารไมแ่ตกต่างกนั  
2.2  พนักงานที่มสีถานภาพ อายุงาน ต าแหน่งงานและแผนกที่สงักดัแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อ

สวสัดกิารแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ผลการศึกษา การอภิปรายผล  
1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงาน: ศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทั ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ

จ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) เป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นเพศ  ผลทีไ่ดค้อื เพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั และอยู่ในระดบัมาก 
ดา้นอายุ  ผลทีไ่ดค้อื อายุต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั และอยู่ในระดบัมาก 
ดา้นสถานภาพ  ผลที่ได ้คอื สถานภาพต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมไม่แตกต่างกนั และ

เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าพนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อสวสัดิการดา้นการจ่ายเงนิโบนัส
แตกต่างกนั โดยพนกังานทีม่สีถานภาพสมรสอยู่ดว้ยกนั และสมรสแยกกนัอยู่ มคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิาร มากกว่า
พนกังานทีม่สีถานภาพโสด 

ดา้นระดบัการศกึษา  ผลทีไ่ด ้คอื  ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั และอยู่ในระดบัมาก 

ดา้นระดบัต าแหน่งงาน ผลที่ได ้คอื  ระดบัต าแหน่งงานต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมไม่
แตกต่างกนั และเมือ่พจิารณารายดา้นพบว่าพนักงานที่มรีะดบัต าแหน่งงาน แตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิาร
ดา้นวนัหยุด-วนัลาตามกฏหมาย ดา้นเงนิออมพิเศษ ดา้นเวลาท างานที่ยืดหยุ่นได ้และดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ
แตกต่างกนั โดยพนักงานที่อยู่ในต าแหน่งพนักงาน มคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิาร น้อยกว่าพนักงานที่อยู่ในต าแหน่ง
หวัหน้าแผนก และสงูกวา่หรอืเทยีบเท่าหวัหน้าฝ่าย 

ดา้นอายุการท างาน ผลทีไ่ด ้คอื อายุการท างาน ต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมไม่แตกต่าง
กนั และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพนักงานที่มอีายุการท างานแตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารด้านเวลา
ท างานทีย่ดืหยุ่นได ้แตกต่างกนั โดยพนกังานทีม่อีายุงานต ่ากวา่ 5 ปี   มคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิาร น้อยกว่าพนักงาน
ทีม่อีายุงาน 5-10 ปี  และมากกวา่ 10 ปี 

ดา้นแผนกที่สงักดั ผลที่ได ้คอื แผนกที่สงักดัต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่พนกังานทีม่แีผนกที่สงักดัแตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารดา้นเงนิออมพิเศษ 
และดา้นเวลาท างานทีย่ดืหยุ่นได ้แตกต่างกนั โดยพนักงานที่อยู่ในแผนกบุคคล แผนกจดัซื้อ แผนกการตลาด แผนก
ปฏบิตักิาร แผนก IT แผนกบญัช ีแผนกกอ่สรา้งอาคาร และแผนกบรหิารสนิคา้และขนส่ง  มากกว่า แผนกป้องกนัการ
สญูเสยี   

 
 

 



 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการวจิยัเรื่องความพึงพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงาน: ศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทั ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ

จ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) สามารถอภปิรายผลในประเดน็ทีส่ าคญั และน่าสนใจ ไดด้งันี้ 
 
1. พนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่) สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มชีว่งอายุ 31-40 ปี 

สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี ต าแหน่งงานระดบัพนักงาน (Staff) อายุงานสว่นใหญ่ต ่ากว่า 5 ปี 
และสงักดัในแผนกปฏบิตักิาร ความคดิเหน็ในสว่นความพงึพอใจต่อสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ี ไทวสัด ุ
จ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งคณุสมบตัเิฉพาะของพนกังานเป็นพนกังานวยัท างาน 
การศกึษาด ี และยงัคงตอ้งการสวสัดกิารทัง้สวสัดกิารตามกฏมาย และสวสัดกิารนอกเหนือกฏหมายก าหนดเพื่อความ
เป็นอยู่ ความมัน่คงชวีติทีม่ากขึน้ 

 
2. การเปรยีบเทียบความพึงพอใจต่อสวสัดกิารจ าแนกตามลกัษณะของประชากร พบว่า  พนักงานที่มเีพศ

ต่างกนั สถานภาพต่างกนั ระดบัการศกึษาต่างกนั ระดบัต าแหน่งงานต่างกนั อายุการท างานต่างกนั   และแผนกที่
สงักดัต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสวสัดกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่พบวา่ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั  
 ซึง่ไดส้อดคล้องกบัทฤษฎีล าดบัข ัน้ความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Need Hierarchy) ของมาสโลว์ อ้าง
ถงึใน นวพร ยรรยง, 2544 เกีย่วกบัประเภทของการจดัสวสัดกิารซึง่ก าหนดไว ้5 ขัน้ ไดแ้ก ่ 

ขัน้ที ่1 ความตอ้งการทางรา่งกายเปรยีบเทยีบไดก้บัการจ่ายเงนิโบนสั ดา้นวนัหยุด- วนัลาตามกฏหมาย 
ขัน้ที่ 2 ความต้องการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั เปรยีบเทียบกบัด้านเงนิออมพิเศษ เงนิทดแทน เงิน

ชดเชย การรกัษาพยาบาล 
ขัน้ที ่3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคมเปรยีบเทยีบกบัดา้นความกา้วหน้าในอาชพี 
ขัน้ที ่4 ความต้องการที่จะมฐีานะเด่นทางสงัคมเป็นที่ยอมรบั เปรยีบเทียบไดก้บัการไดร้บัการคดัเลือกโป

รโมท มคีวามกา้วหน้าในอาชพี 
ขัน้ที ่5 ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็ในสิง่ทีต่นปรารถนา เปรยีบเทยีบไดก้บัการจดัการฝึกอบรม การ

มอบทุนการศกึษาต่อ  เป็นตน้ 
 
และที่กล่าวมาทัง้หมดนี้นายจ้างหรือบรษิทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่) ได้จดัไวอ้ย่าง

ครอบคลุมในการจดัสวสัดกิารทัง้ดา้นทีก่ฏหมายก าหนดและนอกเหนือจากที่กฏหมายก าหนดซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ Flippo อ้างถึงในนวพร ยรรยง, 2544 ที่ว่าหลักการจัดสวสัดิการที่ดีควรยึดหลกัตามความพึงพอใจและความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ หลกัการยดืหยุ่น และหลกัความสมเหตุสมผลหรอืหลกัแห่งงบประมาณ 

 
ผลการวจิยัในครัง้นี้จงึสอดคลอ้งกบัการวจิยัของนวพร ยรรยง (2544) ทีศ่กึษาเรื่องการจดัสวสัดกิารแรงงาน

ในบรษิทัรบัเหมาช่วง : ศึกษากรณีพนักงานท าความสะอาดหญิง. พบว่าสวสัดกิารที่พนักงานต้องการมากที่สุด คือ 
โบนสั การใหเ้งนิสงัเคราะห์บุตร การให้เงนิช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลบุคคลในครอบครวั การจดัเงนิกูใ้นกรณีพิเศษ
ต่างๆ การจดัทีพ่กัและสิง่ทีพ่นกังานตอ้งการมากทีส่ดุกลบัไมใ่ชส่วสัดกิารแต่เป็นการปรบัขึ้นเงนิเดอืน และผลการวจิยั
ของกฤษณะ รูปงาม (2555) ที่ศกึษาเรื่องความคดิเห็นของพนักงานประจ า บรษิัท เอ็นเอชเค สปรงิ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ทีม่ตี่อระบบสวสัดกิารของบรษิทัฯ พบว่าพนักงานที่มเีพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศกึษา ประสบการณ์
การท างานแตกต่างกนั มคีวามเหน็ต่อสวสัดกิารโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั รวมทัง้ผลการวจิยัของตวงพร ทวรีกัษ์ (2560) 
ทีศ่กึษาเรือ่งอทิธพิลของคณุภาพชวีติการท างาน แรงจูงใจในการท างาน และความพงึพอใจในการท างานต่อพฤติกรรม



 
 

การเป็นสมาชกิทีด่ตี่อองคก์ารของพนกังานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง. พบว่าคุณภาพชวีติ แรงจูงใจและความพึงพอใจ 
ในการท างานมอีทิธพิลทางบวกต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ร เชน่กนั 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัต่อไป 

จากผลการศกึษาทัง้หมด ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะบางประการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขปญัหา
อุปสรรคต่างๆ ของเรื่องความพึงพอใจต่อสวสัดกิารของพนักงาน: ศกึษาเฉพาะกรณี บรษิทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
(สาขาส านกังานใหญ่) มดีงัต่อไปนี้ 

 
1. ดา้นการปรบัปรงุจ่ายเงนิโบนัส จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ 

ต าแหน่งงาน อายุงาน  การศึกษา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ในด้านการจ่ายเงินโบนัส ถึงแม้
ประชากรศาสตรจ์ะแตกต่างกนัแต่การวจิยัคร ัง้นี้ พสิจูน์ไดว้า่ ความพงึพอใจ ความต้องการของพนักงานบรษิทั ซีอาร์ซ ี
ไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) ในดา้นความคาดหวงัไมแ่ตกต่างกนั และยงัพบวา่ การจ่ายเงนิโบนัสของบรษิทัแก่
พนกังานนัน้ ความถีใ่นการจ่ายเงนิโบนสั ไมไ่ดเ้ป็นทีต่อ้งการของพนักงานโดยรวม แต่การจ่ายโบนัสเพียงปีละ 1 คร ัง้ 
ยงัเป็นทีต่อ้งการของพนกังานมากกวา่การจ่ายเงนิโบนสัรายไตรมาส (ปีละ 4 ครัง้) โดยเปรยีบเทียบจากระดบัความพึง
พอใจของการวจิยั ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์มไ่ดเ้ป็นปจัจยัทีส่ง่ผลโดยตรงทางดา้นการจ่ายเงนิโบนัส แต่จ านวน
เงนิการจ่ายเงนิโบนสัมากกวา่ทีเ่ป็นตวัแปร ของค่าความคาดหวงัในปจัจยัของความพึงพอใจในดา้นการจ่ายเงนิโบนัส
ของพนักงาน ทัง้นี้ทัง้นัน้บรษิทัควรจ่ายเงนิโบนัสปีละ 1 ครัง้เช่นเดมิ และพิจารณาในจ านวนเงนิของการจ่ายโบนัส
อย่างเหมาะสมตามเกณฑจ์ากผลการท างานของพนกังานมากกว่าการปรบัการจ่ายโบนสัปีละหลายๆครัง้ 

 
2. ดา้นการปรบัปรุงเงนิออมพิเศษ จากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ 

อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน การศกึษา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสวสัดกิารดา้นเงนิออมพิเศษ และพนักงานของ
พนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัดุ จ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่) โดยรวมมคีวามพึงพอใจต่อสวสัดกิารเงนิออม ไม่ว่าจะ
เป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ของบรษิทั อยู่ในระดบัมคีวามพึงพอใจมาก และในหวัขอ้หากบรษิทัมี
นโยบายการกูเ้งนิส ารองในกรณีฉุกเฉินของพนักงานนัน้ พบว่าพนักงานมรีะดบัมคีวามพึงพอใจมากเช่นกนั ดงันัน้ 
บรษิทัควรพจิารณาก าหนดนโยบายกูเ้งนิของพนกังานเพิม่เตมิตามเกณฑข์องความเหมาะสมที่บรษิทัยอมรบัได้ 

 
3. ด้านการปรบัปรุงว ันหยุด – วนัลาตามกฎหมาย จากผลการศึกษาพบว่า พบว่า ปจัจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน การศกึษา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน
บรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่) ในดา้นวนัหยุด – วนัลาตามกฎหมาย ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท 
(1) ดา้นวนัหยุดพกัรอ้นของพนกังาน (2) ดา้นวนัหยุดตามประเพณี (3) ดา้นวนัลาเพิม่เติมอื่นๆ (ลาป่วย ลาบวช ลากจิ 
ลาแต่งงาน ลางานศพ) โดยผลของการวจิยัชีว้ดัวา่ พนกังานโดยรวมมคีวามพงึพอใจ แก่วนัหยุดทัง้ 3 ประเภทดงักล่าว
ขา้งตน้ทีบ่รษิทัจดัสรรใหพ้นักงานนัน้ พนักงานมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ดงันัน้ สรุปไดว้่าทางดา้นวนัหยุด-วนัลา
ตามกฏหมายทีบ่รษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั จดัสรรใหแ้กพ่นกังานมคีวามเหมาะสมเพยีงพอแลว้ 

 
4. ดา้นการปรบัปรุงค่ารกัษาพยาบาลของพนักงาน ในที่นี้กล่าวถึงค่ารกัษาที่บรษิทัมอบให้แก่พนักงาน

เพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันสังคมของพนักงานตามกฏหมายก าหนด จากผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยทาง
ประชากรศาสตร ์ไมว่า่จะเป็น เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน การศกึษา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสวสัดกิารดา้น
คา่รกัษาพยาบาลทีบ่รษิทัก าหนดให ้ และพนกังานของบรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่)  มคีวามพึง
พอใจกบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้บั รวมทัง้ปรมิาณของสถานพยาบาลทีบ่รษิทัตดิต่อเพิม่เตมิ และการบรกิารของสถานพยาบาล



 
 

ดงักล่าวที่พนักงานไดร้บันัน้ กล่าวโดยรวมคอืพนักงานมีความพึงพอใจกบัสวสัดกิารดา้นค่ารกัษาพยาบาลที่บรษิัท
จัดสรรให้แก่พนักงานอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ควรมีการพิจารณาปรบัเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในปจัจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอเมือ่เปรยีบเทยีบตามระดบัความพงึพอใจของพนกังานตามผลการวจิยัคร ัง้นี้ 

 
5. ดา้นการปรบัปรงุเวลาการท างานทีย่ดืหยุ่นได ้จากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางประชากรศาสตร์ ไม่ว่า

จะเป็น เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน การศกึษา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสวสัดกิารดา้นเวลาการท างานที่
ยืดหยุ่นได้ ผลการศกึษาพบว่า จากการก าหนดเวลาการท างานของพนักงานบรษิัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั (สาขา
ส านกังานใหญ่) แบบตายตวั มเีวลาเขา้งาน 9.00 เวลาเลิกงาน 18.30 พบว่าพนักงานมคีวามพึงพอใจมากในเวลาการ
ท างานทีบ่รษิทัก าหนดให ้และหากเมือ่ใหส้ทิธพินกังานก าหนดเวลาเขา้งานออกงานไดเ้อง จะพบวา่พนักงานมคีวามพึง
พอใจมากไมแ่ตกต่างกนั แต่เมือ่หากปรบัเวลาท างานให้มรีะยะเวลาไม่เกนิ 8 ชม ต่อวนั โดยวนัหยุดประจ าสปัดาห์จะ
เหลอืเพยีง 1 วนั พบวา่ระดบัความพึงพอใจของพนักงานลดลงน้อยกว่าเวลาการท างานที่บรษิทัก าหนดให้ในปจัจุบนั 
ดงันัน้ดา้นเวลาการท างานทีย่ดืหยุ่นไดท้ีบ่รษิทัจดัสรรใหน้ัน้มคีวามเหมาะสมแลว้ ไมค่วรปรบัหรอืเปลีย่นแปลงเวลาการ
ท างานของพนกังานจากเดมิทีก่ าหนดให ้

 
6. ดา้นการปรบัปรงุความกา้วหน้าในอาชพีของพนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่)  

จากผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัทางประชากรศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน การศกึษา ไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจต่อสวสัดกิารความก้าวหน้าในอาชพี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั 
(สาขาส านกังานใหญ่) มรีะดบัความพึงพอใจมาก หากไดร้บัการพิจารณาผลการท างานแบบสม ่าเสมอ และมกีารชี้วดั
แบบชดัเจน อกีทัง้พนกังานยงัมคีวามพึงพอใจหากไดร้บัการสอบวดัผลการท างานปีละ 1 ครัง้เพื่อพิจารณาปรบัเลื่อน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม ดงันัน้ บรษิทัควรเพิม่การวดัระดบัผลการท างานของพนักงานและพิจารณาปรบัต าแหน่งตาม
ผลการท างานของพนกังาน เพื่อเกดิขวญัและก าลงัใจในการท างาน อีกทัง้ยงัมปีระสทิธิภาพสูงสุดในการท างานให้แก่
บรษิทั 

7. ด้านการปรับปรุงการให้ทุนการศึกษาต่อของพนักงาน จากผลการศึกษาพบว่า ปจัจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ต าแหน่งงาน อายุงาน การศกึษา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสวสัดกิาร
ความกา้วหน้าในอาชพี ผลการศกึษาพบวา่ พนกังานบรษิทั ซอีารซ์ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านักงานใหญ่) มรีะดบัความ
พึงพอใจมาก หากได้รบัการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อ  โดยในส่วนการพิจารณาการให้ทุน ปีละ 1 ครัง้ และ
ทุนการศึกษาระดบัสูงสุดคือปรญิญาโท ทัง้สองส่วนนี้ย ังอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากเช่นกนั ดงันัน้ บริษทัควรมี
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใหทุ้นอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกต าแหน่งงานให้มคีวามเท่าเทียมกนั เพราะผลจากการ
วจิยัพบวา่พนกังานโดยรวมตอ้งการสวสัดกิารดา้นนี้เช่นกนั 

 
ในการศกึษาในครัง้นี้ ประโยชน์ทีค่ดิวา่จะไดร้บันัน้ผูศ้กึษาเหน็วา่น่าจะเกดิประโยชน์แก่ บรษิทับรษิทั ซีอาร์

ซ ีไทวสัด ุจ ากดั (สาขาส านกังานใหญ่) ในดา้นทีจ่ะก าหนด ปรบัปรงุ แกไ้ขสวสัดกิารในดา้นต่างๆของพนักงานที่จะท า
ใหเ้กดิประโยชน์อนัสงูสดุแกอ่งคก์ร และพนักงาน 
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