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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความต้องการของพนักงานและเปรยีบเทยีบความต้องการสวสัดกิารของ

พนกังานตามปัจจยัสว่นบุคคลของบรษิทั เอส.เอม็ ฟารม์าซูตคิอล จํากดั กลุ่มตวัอย่างคอืพนกังานบรษิทั เอส.เอม็ ฟาร์

มาซูติคอล จํากดั จํานวน 100 คนเครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความต้องการสวสัดกิารของ

พนกังาน 

 ผลการศกึษาพบว่า  

1. ดา้นปัจจยัสว่นบุคคล ผูต้อบสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ มอีายุ 31- 40 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอายุงาน 

2-3 ปี สงักดัแผนกการตลาดมรีายได ้10,000 – 20,000 บาท 

2. ปัจจยัด้านความต้องการสวสัดิการของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดเมื่อพจิารณารายด้าน

พนกังานมคีวามตอ้งการสวสัดกิารระดบัมากทีส่ดุ ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ความตอ้งการสวสัดกิารดา้นสขุภาพ

มากทีส่ดุ ( �̅�𝑥 = 4.57) รองลงมาความตอ้งการดา้นความมัน่คง ( �̅�𝑥 = 4.42 ) ความตอ้งการดา้นเศรษฐกจิ 

( �̅�𝑥 =  4.36 ) ความตอ้งการดา้นสงัคม ( �̅�𝑥 = 4.14) ตามลาํดบั 

3. การเปรยีบเทยีบความตอ้งการสวสัดกิารของพนักงานบรษิทั เอส.เอม็ ฟาร์มาซูติคอล จํากดั ตามปัจจยั

สว่นบุคคลพบว่าพนักงานทีม่ ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา  แผนกงาน ระดบัรายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมคีวาม

ตอ้งการสวสัดกิารในภาพรวมและตอ้งการสวสัดกิารในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 

 

คาํสาํคญั : สวสัดกิาร ความตอ้งการ พนกังาน 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the welfare needs of employees at S.M. Pharmaceutical Co., Ltd. 

and to compare their welfare needs, classified by personal factors.  The sample of this study was 100 employees at S.M. 

Pharmaceutical Co., Ltd. The research instrument was a welfare need questionnaire.  

The results of this research indicated as follows: 

1.When personal factors were considered, most of the samples were female, 31-40 years old, graduated with a   

bachelor’s degree, had 2-3 years of working experience, worked for Marketing Department, and earned monthly income 

of 10,000 – 20,000 baht. 

2. Overall welfare need of the respondents was at the highest level. When individual aspects were considered, the 

most needed welfare aspect was health welfare( �̅�𝑥 = 4.57), followed by security welfare ( �̅�𝑥 = 4.42 ), economic welfare ( 

�̅�𝑥 =  4.36 ), and social welfare ( �̅�𝑥 = 4.14), respectively.  

3.When personal factors of the respondents were compared, the respondents with different gender, age, 

educational level, department, and income had indifferent welfare needs for overall and individual aspects with a statistical 

significance level of 0.05.  

Keywords: Welfare, Needs, Employees  

บทนํา 

ความเป็นและความสาํคญัของปัญหา 

สวสัดกิารแรงงานเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงทีช่ว่ยใหคุ้ณภาพชวีติของลกูจา้งรวมถงึครอบครวัดขีึน้ความ

เอือ้อาทรของนายจา้งโดยการจดัสวสัดกิารแรงงานใหแ้ก่ลกูจา้ง ย่อมทาํใหล้กูจา้งมคีวามรกั ความผกูพนัต่อนายจา้ง ทาํ

ใหล้กูจา้งเกดิขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานซึง่ทาํใหผ้ลผลติของลกูจา้งมปีรมิาณสงูขึน้ และคุณภาพสงูขึน้ใน

ขณะเดยีวกนัการจดัสวสัดกิารแรงงานใหแ้ก่ลกูจา้งยงัช่วยเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างนายจา้งและลกูจา้งช่วย

ลดปัญหาและขอ้ขดัแยง้ในสถานประกอบกจิการทาํใหก้ารประกอบกจิการของนายจา้งดาํเนินไปอย่างราบรื่น 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานไดป้ฏบิตัภิารกจิดา้นสวสัดกิารแรงงาน โดยการสง่เสรมิ ใหม้กีารจดั

สวสัดกิารขึน้ในสถานประกอบกจิการ โดยเหน็ว่าการทีล่กูจา้งไดร้บัสวสัดกิารทีด่ ีนอกจากทาํใหล้กูจา้ง เกดิขวญัและ

กาํลงัใจทีด่แีลว้ ยงัสง่ผลใหล้กูจา้งลดการขาดงาน ลางานและเปลีย่นงานบ่อย ในทีส่ดุจะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ การ

ทาํงานและผลติภาพใน การทาํงาน ภายใตก้รอบภารกจิดงักล่าว สวสัดกิารแรงงานไดถู้กจดัแบ่งออกเป็น2 ประเภท คอื 

• สวสัดกิารแรงงานตามกฎหมาย 

• กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
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การจะตดัสนิใจทาํงานกบัองคก์รใดองคก์รหน่ึง นอกเหนือจากเรือ่งผลตอบแทนทีค่นทาํงานสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญัเป็น

อนัดบัแรกแลว้ ปัจจยัทีค่นทาํงานใหค้วามสาํคญัรองลงมากค็อื “สวสัดกิาร” ดงันัน้การดแูลพนกังานใหส้นใจอยากร่วม

ทาํงาน หรืออยูท่าํงานกบัองคก์รใหย้าวนานท่ีสุดผา่นการใหส้วสัดิการต่าง ๆ จึงถือเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีองคก์ร

มองขา้มไม่ได ้เพราะสวสัดิการถือเป็นขวญักาํลงัใจท่ีจะช่วยใหพ้นกังาน 

  กล่าวคอืสวสัดกิารจะตอ้งมเีหมอืนกนัทุกบรษิทัอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งในบางรายการแต่ความสาํคญัของ

สวสัดกิารจะตอ้งเอือ้ประโยชน์แก่พนกังานใหพ้นกังานรูส้กึถงึความมัน่คงในการประกอบอาชพี หากบรษิทัหรอื

หน่วยงานมกีารจดัสวสัดกิารทีด่ทีาํใหพ้นกังานรูถ้งึสทิธปิระโยชน์และมเีกือ้กลูทีด่ ีพนกังานจะเกดิความรกัในองคก์ร 

สรา้งงานทีด่ทีาํใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็ และอกีในสว่นของการสรา้งขวญัและกาํลงัใจสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน

ไดทุ้กบรษิทัหรอืหน่วยงานควรจะมกีารปรบัปรุงพฒันาใหส้วสัดกิารมคีวามเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในเรือ่งสวสัดกิาร ตามทีภ่าวะเศรษฐกจิทีผ่่านมาในประเทศไทยตัง้แต่ตน้ปี 2562 

จนถงึ ณ ปัจจบุนัทีท่าํใหส้ภาพเศรษฐกจิแยล่งไปทุกวนั จงึสง่ผลให ้สวสัดกิารบางอย่างของบรษิทัทีเ่คยไดร้บักบัถูกตดั

ออกไป เช่น โบนสั การปรบัขึน้เงนิเดอืน ทาํใหพ้นกังานรูส้กึถงึความไม่มัน่คงในการทาํงานของบรษิทั ขวญัและกาํลงัใจ

แรงจงูใจในการทาํงานขาดหายไปซึง่สง่ผลกระทบกบัทัง้ทางดา้นบรษิทั และ ทางดา้นของการทาํงานทีป่ระสทิธภิาพ

ลดลง ทัง้น้ีบรษิทัควรทีจ่ะมกีารพฒันาและปรบัปรุงในสว่นของสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน

และไม่กระทบกบับรษิทั ซึง่ผูว้จิยัคาดว่าจะสามารถแกไ้ขทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานและผลงานของพนกังานของ

บรษิทัเอส.เอม็.ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั ดขีึน้อย่างชดัเจน ทัง้น้ีเพื่อนําขอ้มลูทีศ่กึษาความตอ้งการสวสัดกิารประเภทต่างๆ

ทีบ่รษิทัเอส.เอม็.ฟารม์าซตูคิอลจาํกดั จดัสรรมา 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความตอ้งการสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั เอส.เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะ

ของประชากร เพศ อายุ ระดบัการศกึษา แผนก อายุงาน รายได ้

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความต้องการสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั เอส.เอม็ ฟารม์าซูตคิอล จาํกดั เปรยีบเทยีบ

ความตอ้งการ ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นความมัน่คง ดา้นสขุภาพ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

ลกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของพนกังานมคีวามตอ้งการสวสัดกิารทีแ่ตกต่างกนั 

1. พนกังานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารแตกต่างกนั 

2. พนกังานทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารแตกต่างกนั 

3. พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารแตกต่างกนั 

4. พนกังานทีม่แีผนกงานแตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารแตกต่างกนั 

5. พนกังานทีม่รีะดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารแตกต่างกนั 

6. พนกังานทีม่อีายุงานในองคก์รทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ีทาํเพ่ือศึกษาความตอ้งการในสวสัดิการณ์ท่ีพนักงานบริษทั เอส เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั โดย

กาํหนดขอบเขตดา้นต่างๆดงัน้ี  
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1. ขอบเขตของเน้ือหา  

1.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ปัจจยัดา้นประชากร คือปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุการศึกษา แผนก อายุงาน 

รายได ้ 

1.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานบริษทั เอส.เอม็ ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั 

ดา้น ความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจโบนสั การปรับข้ึนเงินเดือนเงินรางวลัจากตาํแหน่งงาน ความตอ้งการสวสัดิการ

ด้านสังคม เงินทุนเพ่ือศึกษาต่อ การอบรมพัฒนาฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ การมีกิจกรรมสัมมนาต่างจังหวดัเพ่ือสร้าง

ความสัมพนัธ์ ความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมัน่คง กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ การ

ประกนัภยักลุ่มค่ารักษาพยาบาล ประกนัสงัคม  

2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานบริษทั เอส เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั จาํนวน 120 คนท่ีไดรั้บสวสัดิการ

ไดรั้บสวสัดิการทุกคน  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาการวจิยัครัง้น้ีดาํเนินการระหว่างเดอืน ม.ีค. – พ.ค. 2563 
นิยามศพัทก์าํหนดความหมายและขอบเขตของคาํศพัทเ์ฉพาะ 

บริษัท หมายถึง บริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จํากดั ขายเวชภัณฑ์ยานําเข้ามาจากบริษัทแซมบอล 

ประเทศอติาล ี

พนักงาน หมายถงึ พนกังานทุกแผนกทีป่ฏบิตังิานใน บรษิทั เอส.เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั  

สญัญาจ้าง หมายถึง สญัญาการจ้างงาน หมายถึง สญัญา ที่ทําขึน้ระหว่างสองฝ่าย (อาจเป็นสองคนกไ็ด้) 

ฝ่ายหน่ึงทีเ่รยีกว่า นายจา้ง (Arbeitgeber) อกีฝ่ายเรยีกว่าลกูจา้ง (Arbeitnehmer) เพื่อตกลงกนัว่าฝ่ายลกูจา้งจะทาํงาน

ใหแ้ก่นายจา้ง โดยทีน่ายจา้งจะใหค่้าจา้งตลอดเวลาทีล่กูจา้งทาํงานให ้

ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา แผนก อายุงาน รายได ้

ความต้องการ หมายถึง ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน บริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จํากัด 

ต้องการเพื่ออยู่รอด ต้องการสร้างผลงานในการทํางาน ต้องการความเจรญิก้าวหน้า ต้องการสร้างความสมัพนัธ์ใน

บรษิทั 

สวสัดิการ หมายถึง ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือนที่แบ่งออกเป็นหลายๆรูปแบบเช่นการบริการ 

กจิกรรมด้านต่างๆ ที่บริษัทให้กบัพนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการทํางาน มีความมัน่คงในอาชีพ มี

หลักประกันที่แน่นอนในการดํารงชีวิต และเป็นขวัญกําลังใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม

ความสามารถ 

ประโยชน์จะได้รบั 

1. รบัรูค้วามตอ้งการสวสัดกิารทีพ่นกังานบรษิทั เอส เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั ในแต่ละแผนกแต่ละบุคคล ที่

จะสง่ผลต่อการปฏบิตังิานและประสทิธภิาพในการทาํงาน 

2. เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยันําไปปรบัปรุงเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของ

พนกังานในบรษิทั เอส เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั  

3. สรา้งขวญัและกําลงัใจในการทํางานพนักงานรูส้กึถงึความมัน่คงของบรษิทัและความมัน่คงในงานทีท่าํใน

ปัจจุบนั ทัง้น้ียงัสง่ผลทาํใหพ้นกังานมคีวามจงรกัภกัดแีละซื่อสจัสจุรติใหก้บั บรษิทัเอส เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั 

4. เพื่อลดอตัราการลาออกของพนกังานทีม่คีวามสามารถ 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยัเรื่องความตอ้งการสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั เอส.เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดัจากการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นพนกังานบรษิทั เอส เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั โดยกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็น

พนกังาน แผนกการตลาด 44 คน แผนกธุรการ 20 คน แผนกบญัชกีารเงนิ 7 คน แผนกโรงงาน 40 คน แผนกบุคคล 3 

คน แผนกช่างเทคนิค 3 คน แผนกกฎหมายบรษิทั 3 คน รวมจาํนวน 120 คน โดยสามารถเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม

ไดท้ัง้สิน้ 100 ชุด จากการแจกแบบสอบถาม 120 ชุด ระยะเวลาการวจิยัครัง้น้ีดาํเนินการระหว่างเดอืน ม.ีค. – พ.ค. 

2563 

ท่ีมาของแหล่งข้อมลู  

สาํหรบัวธิกีารศกึษาวจิยั ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้  

1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary data source) 

ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)ให้กลุ่มตัวอย่างตอบทางอิเล็ทรอนิค 

จาํนวน 120   คน  

2. ขอ้มลูทุตยิภุม ิ(Secondary research Data ) 

 เป็นขอ้มูลจากการค้นควา้เอกสารวชิาการ บทความ วารสาร วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยั และรวบรวม

ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก พนกังานบรษิทัเอส เอม็ ฟารม์าซตูิ

คอลจาํกดั โดยแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการตอบจะเป็นแบบสอบถามทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ลงิค ์ออนไลน์ Google form) 

ทัง้หมด 100 ชุดและนํามาประมวลผลโดยคอมพวิเตอร ์มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช่ค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถีร่อ้ยละ 

ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยการแจกแบบสอบถาม 

2. การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ความตอ้งการสวสัดกิารของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามขอ้มลูสว่น

บุคคล ใชก้ารทดสอบแบบสถติสิมมตฐิานเชงิอนุมาน เชงิอา้งองิในการวเิคราะห ์โดยทดสอบค่า (t-test) และการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (one Way ANOVA Analysis of variance) และเมื่อพบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  จาํนํามาทดสอบเป็นรายคู่โดยวธิ ี LSD ( Least Significant Difference)  

กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

ผลการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1 เพศ 

2 อาย ุ

3 ระดบัการศึกษา 

4 แผนก 

5 อายงุาน 

6 รายได ้

ความต้องการสวสัดกิารของพนกังานบริษัท เอส.

เอม็ ฟาร์มาซูตคิอล จาํกดั 

1 ดา้นเศรษฐกิจ 

2 ดา้นสงัคม 

3 ดา้นความมัน่คง 

4 ดา้นสุขภาพ 
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ตาราง 1 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามเพศ 

 

 

 

 

จากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวนคน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67 และเป็น

เพศชายจาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 (ตาราง 1) 

ตาราง 2 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามอาย ุ

อายุ จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 ปีขึน้ไป 

22 

52 

18 

8 

22.0 

52.0 

18.0 

8.0 

รวมทัง้สิน้ 100 100.0 

จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จํานวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 

รองลงมา มกีลุ่มอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จํานวน 22  คน คดิเป็นร้อยละ 22  มกีลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 18  

คน คดิเป็นรอ้ยละ 18 และกลุ่มทีม่อีายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 (ตารางที ่2) 

ตาราง 3  จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง แยกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี

ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า  

15 

65 

20 

15.0 

65.0 

20.0 

รวมทัง้สิน้ 100 100.0 

จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรอ้ยละ 65 รองลงมา มรีะดบั

การศกึษาอยู่ในปรญิญาโทหรอืสงูกว่า รอ้ยละ 20 และทีน้่อยทีสุ่ดมรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 15 (จาก

ตารางที ่3) 

ตาราง 4 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามแผนกงาน 

แผนก จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

แผนกการตลาด  

แผนกธุรการ   

แผนกบญัชกีารเงนิ  

แผนกโรงงาน 

แผนกบุคคล 

แผนกช่างเทคนิค 

แผนกกฏหมายบรษิทั  

42 

11 

7 

31 

3 

3 

3 

42.0 

11.0 

7.0 

31.0 

3.0 

3.0 

3.0 

รวมทัง้ส้ิน 100 100.0 

เพศ จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

ชาย 

หญงิ 

33 

67 

33.0 

67.0 

รวมทัง้สิน้ 100 100.0 
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จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่ใน แผนกการตลาด รอ้ยละ 42 รองลงมาแผนกโรงงาน รอ้ย

ละ 31 และมแีผนธุรการร้อยละ 11 แผนกบญัชกีารเงิน ร้อยละ 7 และมแีผนกที่ค่าร้อยละ 3 เท่ากนัคือแผนกบุคคล 

แผนกช่างเทคนิค แผนกกฎหมายบรษิทั (ตารางที ่4) 

ตาราง 5 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามอายุงาน 

อายุงาน จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

6เดอืน – 1 ปี  

2-3ปี 

4-5 ปี   

6-7 ปี   

8 ปี ขึน้ไป 

23 

38 

11 

8 

20 

23.0 

38.0 

11.0 

8.0 

20.0 

รวมทัง้ส้ิน 100 100.0 

จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุงาน 2-3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38 รองลงมามอีายุงาน 6เดอืน 

– 1 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 23 และมอีายุงาน 8 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 20 มอีายุงาน 4-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 11 ลําดบัทีน้่อยทีส่ดุมี

อายุงาน 6-7 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 8 (ตารางที ่5) 

ตาราง 6 จาํนวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายได ้ จาํนวน(คน) รอ้ยละ 

10,000 – 20,000บาท 

20,001 - 30,000 บาท 

30,001 - 40,000 บาท 

40,001 - 50,000 บาท 

50,001 ขึน้ไป 

29 

24 

15 

13 

19 

29.0 

24.0 

15.0 

13.0 

19.0 

รวมทัง้ส้ิน 100 100.0 

จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีายได ้10,000 – 20,000บาท คดิเป็นรอ้ยละ 29 รองลงมาอยู่

ในช่วงมรีายได้ 20,001 - 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 24 และมรีายได้ 50,001 ขึน้ไป ร้อยละ 19 มรีายได้ 30,001 - 

40,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 15 ลําดับที่น้อยที่สุดอยู่ในช่วงที่มีรายได้ 40,001 - 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 

ตามลาํดบั (ตารางที ่6) 

ผลการวิเคาระห ์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความต้องการสวสัดิ รวมและความต้องการสวสัดิการในแต่ละ

ด้าน  

ตาราง 7 แสดงระดบัความตอ้งการสวสัดกิารรวมในแต่ละดา้น  

ความตอ้งการสวสัดกิาร �̅�𝑥 S.D. แปลผล 

ความตอ้งการสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ 4.36 0.521 มากทีส่ดุ 

ความตอ้งการสวสัดกิารดา้นสงัคม 4.14 0.661 มาก 

ความตอ้งการสวสัดกิารดา้นความมัน่คง 4.42 0.616 มากทีส่ดุ 

ความตอ้งการสวสัดกิารดา้นสขุภาพ 4.57 0.438 มากทีส่ดุ 

รวมทัง้สิน้ 4.37 0.445 มากทีส่ดุ 

 ตารางที ่7 พบว่าพนักงานมคีวามตอ้งการสวสัดกิารอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  ( �̅�𝑥 = 4.37)  เมื่อพจิารณาราย

ด้านพบว่าพนักงานมคีวามต้องการสวสัดิการด้านสุขภาพมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.57) รองลงมาได้แก่ความต้องการดา้น
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ความมัน่คง ( �̅�𝑥  = 4.42 ) ดา้นความต้องการสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ ( �̅�𝑥 =  4.36 ) ดา้นความตอ้งการสวสัดกิารดา้น

สงัคม ( �̅�𝑥 = 4.14) ตามลาํดบั 

 

สมมติฐานท่ี 1  พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกต่างกนั 

ตาราง 12 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความตอ้งการสวสัดกิาร 

ความตอ้งสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ 

ชาย  (n=33) หญงิ (n=67) 
t Sig 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. 

ดา้นความตอ้งการสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ 4.42 0.47 4.33 0.55 0.83 0.41 

ดา้นความตอ้งการสวสัดกิารดา้นสงัคม 4.26 0.56 4.07 0.70 1.37 0.17 

ดา้นความตอ้งการสวสัดกิารดา้นความมัน่คง 4.37 0.56 4.44 0.65 -0.56 0.57 

ดา้นความตอ้งการสวสัดกิารดา้นสขุภาพ 4.46 0.45 4.62 0.43 -1.71 0.09 

รวมทัง้สิน้ 4.38 0.42 4.37 0.46 0.14 0.89 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที่ 12 พบว่าเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการสวสัดกิารในภาพรวมไม่

แตกต่างกนัเมื่อพจิารณารายไดพ้บว่าพนกังานมคีวามตอ้งการไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น    

 

สมมติฐานท่ี 2  พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกต่างกนั 

ตาราง 13 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอายุกบัความตอ้งการสวสัดกิาร 

ความตอ้งการ

สวสัดกิาร 

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
F sig 

 �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D. 

ดา้นเศรษฐกจิ 4.27 0.45 4.34 0.54 4.50 0.46 4.44 0.74 0.71 0.55 

ดา้นสงัคม 4.23 0.49 4.24 0.62 3.75 0.72 4.05 0.94 2.89* 0.04 

ดา้นความมัน่คง 4.45 0.61 4.49 0.56 4.24 0.64 4.27 0.90 0.89 0.45 

ดา้นสขุภาพ 4.48 0.52 4.66 0.37 4.47 0.39 4.44 0.64 1.61 0.19 

ภาพรวม 4.36 0.45 4.43 0.40 4.24 0.47 4.30 0.66 0.92 0.43 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที่ 13  พบว่าอายุของผูต้อบแบบสอบถามทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการสวสัดกิารในภาพรวมไม่

แตกต่างกนัเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าพนกังานมคีวามตอ้งการไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 
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สมมติฐานท่ี 3  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกต่างกนั 

ตาราง 14 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษากบัความตอ้งการสวสัดกิาร 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

จากตารางที ่14  พบว่าระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถามทีแ่ตกต่างกนั มคีวามต้องการสวสัดกิารใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนัเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าพนักงานมคีวามตอ้งการไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ดงันัน้จงึปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 4 พนักงานท่ีมีแผนกงานแตกต่างกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกต่างกนั 

ตาราง 15 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างแผนกงานกบัความตอ้งการสวสัดกิาร 

ความตอ้งการ

สวสัดกิาร 

การตลาด ธุรการ บญัชกีารเงนิ โรงงาน บุคคล ช่างเทคนิค กฏหมาย 
F sig 

  �̅�𝑥 S.D.   �̅�𝑥 S.D.   �̅�𝑥 S.D.   �̅�𝑥 S.D.   �̅�𝑥 S.D.   �̅�𝑥 S.D.   �̅�𝑥 S.D. 

ดา้นเศรษฐกจิ 4.26 0.58 4.39 0.42 4.61 0.32 4.34 0.49 5.00 0.00 4.58 0.72 4.50 0.00 1.44 0.21 

ดา้นสงัคม 3.99 0.74 4.39 0.47 3.86 0.57 4.17 0.60 4.48 0.58 4.81 0.33 4.57 0.43 1.78 0.11 

ดา้นความมัน่คง 4.29 0.74 4.70 0.36 4.50 0.24 4.37 0.58 4.94 0.10 4.56 0.51 4.83 0.29 1.37 0.24 

ดา้นสขุภาพ 4.62 0.42 4.62 0.42 4.54 0.49 4.42 0.48 4.75 0.43 4.75 0.43 4.83 0.29 1.10 0.37 

ภาพรวม 4.29 0.49 4.53 0.31 4.38 0.29 4.32 0.45 4.79 0.09 4.67 0.49 4.68 0.18 1.48 0.19 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่15  พบว่าแผนกงานของผูต้อบแบบสอบถามทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตอ้งการสวสัดกิารในภาพรวม

ไม่แตกต่างกนัเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าพนกังานมคีวามตอ้งการไมแ่ตกต่างกนัในทุกดา้น ดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตอ้งการ

สวสัดกิาร 

ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโทหรอืสงู

กว่า F sig 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. 

ดา้นเศรษฐกจิ 4.12 0.50 4.37 0.48 4.51 0.63 2.59 0.08 

ดา้นสงัคม 4.15 0.51 4.05 0.69 4.39 0.62 1.96 0.15 

ดา้นความ

มัน่คง 4.38 0.58 4.40 0.58 4.51 0.77 0.27 0.76 

ดา้นสขุภาพ 4.40 0.50 4.57 0.41 4.69 0.45 1.88 0.16 

ภาพรวม 4.26 0.45 4.35 0.43 4.52 0.46 1.72 0.18 
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สมมติฐานท่ี 5 พนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกต่างกนั 

ตาราง 16 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอายุงานกบัความตอ้งการสวสัดกิาร 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่16  พบว่าอายุงานของผูต้อบแบบสอบถามทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตอ้งการสวสัดกิารในภาพรวม

ไม่แตกต่างกนัเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าพนกังานมคีวามตอ้งการไมแ่ตกต่างกนัในทุกดา้น ดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

 

สมมติฐานท่ี 6 พนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกต่างกนั 

ตาราง 17 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างรายไดก้บัความตอ้งการสวสัดกิาร 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่17  พบว่ารายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตอ้งการสวสัดกิารในภาพรวมไม่

แตกต่ากนัเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าพนกังานมคีวามตอ้งการไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ดงันัน้จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตอ้งการสวสัดกิาร 

6 เดอืน – 1 ปี 2 – 3 ปี 4 – 5 ปี 6 – 7 ปี 8 ปี ขึน้ไป 
F sig 

 �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D. 

ดา้นเศรษฐกจิ 4.22 0.49 4.32 0.50 4.36 0.50 4.63 0.50 4.50 0.60 1.38 0.25 

ดา้นสงัคม 4.24 0.61 4.15 0.61 4.00 0.79 4.14 0.74 4.06 0.76 0.33 0.86 

ดา้นความมัน่คง 4.35 0.71 4.43 0.58 4.32 0.58 4.58 0.39 4.48 0.70 0.33 0.86 

ดา้นสขุภาพ 4.53 0.50 4.57 0.41 4.48 0.34 4.66 0.38 4.63 0.51 0.31 0.87 

ภาพรวม 4.34 0.48 4.37 0.39 4.29 0.45 4.50 0.43 4.41 0.53 0.34 0.85 

ความตอ้งการสวสัดกิาร 

10,000 – 

20,000 

20,001 - 

30,000  

30,001 - 

40,000  

40,001 - 

50,000  
50,001 ขึน้ไป 

F sig 

�̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. �̅�𝑥 S.D. 

ดา้นเศรษฐกจิ 4.30 0.47 4.20 0.58 4.37 0.48 4.54 0.53 4.54 0.51 1.66 0.17 

ดา้นสงัคม 4.21 0.51 4.17 0.53 4.13 0.85 4.12 0.93 4.00 0.68 0.29 0.88 

ดา้นความมัน่คง 4.48 0.51 4.42 0.50 4.50 0.72 4.26 0.79 4.36 0.71 0.40 0.81 

ดา้นสขุภาพ 4.50 0.51 4.47 0.41 4.67 0.37 4.60 0.45 4.70 0.39 1.11 0.36 

ภาพรวม 4.37 0.43 4.31 0.37 4.42 0.48 4.38 0.58 4.40 0.46 0.15 0.96 
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สรปุและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษาความตอ้งการสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั เอส.เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั สรุปไดด้งัน้ี  

1. ขอ้มลูปัจจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างผลของการศกึษาพบว่า ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่

เป็นเพศหญงิ มอีายุเฉลีย่ 31 – 40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีแผนกการตลาด มอีายุงานเฉลีย่ 2-3 ปี และมรีายได้

อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท  

2. ข้อมูลความต้องการสวสัดิการโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าพนักงานมีความ

ตอ้งการในระดบัมากทีส่ดุทัง้ 4  ดา้น ไดแ้ก่ 

 2.1 ความต้องการสวสัดกิารดา้นสุขภาพมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.57) รองลงมาได้แก่ความต้องการด้านความ

มัน่คง ( �̅�𝑥 = 4.42 ) ดา้นความตอ้งการสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิ ( �̅�𝑥 =  4.36 ) ดา้นความตอ้งการสวสัดกิารดา้นสงัคม ( 

�̅�𝑥 = 4.14)  ตามลาํดบั และเมื่อพจิราณาในแต่ละดา้นพบว่า  

2.1 ความต้องการสวสัดิการด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 

พนักงานมคีวามต้องการสวสัดกิารดา้นเศรษฐกจิมากทีสุ่ด 3 ขอ้ไดแ้ก่ ความต้องการไดร้บัการปรบัขึน้เงนิเดอืนตาม

เงื่อนไขของบรษิทัทุกปี มค่ีาเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 4.75 ) รองลงมาความตอ้งการโบนสั 1 เท่าขึน้ไปทุกปี มค่ีาเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 4.69)  

มคีวามต้องการเบีย้ขยนัสําหรบัพนักงานทีไ่ม่เคย ขาดงาน ลางาน มาสาย ทุกปี มค่ีาเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =4.43) และ มคีวาม

ตอ้งการค่าตอบแทนตําแหน่งผูบ้รหิารมค่ีาเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =3.58)  อยู่ในระดบัมาก 

2.2 ความต้องการสวสัดกิารดา้นสงัคมภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุเมื่อพจิารณารายละเอยีดพบว่า พนกังาน

มคีวามตอ้งการสวสัดกิารดา้นสงัคมมคีวามตอ้งการมากทีส่ดุ 4 ขอ้ ไดแ้ก่ มคีวามต้องการวนัลาพกัรอ้น มค่ีาเฉลีย่ ( �̅�𝑥 

= 4.6) รองลงมา มคีวามตอ้งการวนัลากจิ มค่ีาเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =4.44) มคีวามตอ้งการรางวลัพนกังานดเีด่นประจาํปี ทุกปี มี

ค่าเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 4.37) มคีวามต้องการลา ศกึษาดูงาน / ฝึกอบ โดยยงัไดร้บัเงนิเดอืนตามปกต ิมค่ีาเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 4.23) 

ตามลาํดบั และ มคีวามตอ้งการอยู่ในระดบั มาก 3 ขอ้ไดแ้ก่ มคีวามตอ้งการกจิกรรมงานเลีย้งปีใหม่/กฬีาส ีนอกสถานที่

ทุกปี มคี่าเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =3. 97) มคีวามตอ้งการวนัลาคลอดบุตร มค่ีาเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 3.92) มคีวามต้องการวนัลาอุปสมบท 

หรอืลาประกอบพธิฮีจัญ ์มคี่าเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 3.42 ) 

2.3 ความต้องการสวสัดกิารด้านความมัน่คง ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดเมื่อพจิารณารายละเอยีดพบว่า 

พนักงานมคีวามต้องการสวสัดกิารดา้นความมัน่คงมากที่สุด 5 ขอ้ ได้แก่  มคีวามต้องการกองทุนสาํรองเลีย้งชพี มี

ค่าเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =4.81 ) รองลงมามคีวามต้องการกองทุนเพื่อเงนิฉุกเฉิน มค่ีาเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =4.69) มคีวามต้องการเงนิกู้

ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อที่อยู่อาศยั/รถยนต์/อุปกรณ์การทํางาน มีค่าเฉลี่ย  ( �̅�𝑥 =4.49 ) มีความต้องการกองทุนสนับสนุน

การศึกษาพนักงาน มีค่าเฉลี่ย ( �̅�𝑥 =4.48) มีความต้องการเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร มีค่าเฉลี่ย ( �̅�𝑥 =4.23) 

ตามลาํดบั และมคีวามตอ้งการแบบฟอรม์พนกังาน มค่ีาเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 3.81) อยู่ในระดบัมาก  

2.4  ความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 

พนกังานมคีวามตอ้งการสวสัดกิารดา้นความสขุภาพมากทีส่ดุ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ มคีวามตอ้งการประกนัชวีติและสขุภาพแบบ

กลุ่มเพื่อการรกัษาโรคต่างๆทุกปี มค่ีาเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =4.81) รองลงมามคีวามต้องการตรวจสุขภาพประจาํปี มค่ีาเฉลีย่  ( 

�̅�𝑥 =4.78)  มคีวามต้องการค่ารกัษาพยาบาล บดิา มารดา บุตร มค่ีาเฉลีย่ ( �̅�𝑥 = 4.65)  และมคีวามต้องการหอ้งพกั

รบัประทานอาหารกลางวนั มค่ีาเฉลีย่  ( �̅�𝑥 =4.03) อยู่ในระดบัมาก  

3. การทดสอบสมมตฐิานซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

 3.1  สมมตฐิานที ่1 พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารไม่แตกต่างกนั 

 3.2  สมมตฐิานที ่2 พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารไม่แตกต่างกนั 

 3.3  สมมตฐิานที ่3 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารไม่แตกต่างกนั 

 3.4  สมมตฐิานที ่4 พนกังานทีม่อีแผนกงานต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารไม่แตกต่างกนั 
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 3.5  สมมตฐิานที ่5 พนกังานทีม่อีายุงานแตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารไม่แตกต่างกนั 

 3.6  สมมตฐิานที ่6 พนกังานทีม่รีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามตอ้งการสวสัดกิารไม่แตกต่างกนั 

 

การศกึษาวจิยัเรื่องความตอ้งการสวสัดกิารของพนกังานบรษิทั เอส.เอม็ ฟารม์าซตูคิอล จาํกดั ตามปัจจยัสว่น

บุคคล เพศ อายุ ระดบัการศกึษา แผนกงาน อายุงาน รายได ้มคีวามตอ้งการสวสัดกิารแต่ 4 ดา้นแตกต่างกนั สามารถ

นํามาอภปิรายผลในประเดน็สาํคญัและน่าสนใจ ดงัน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจพนักงานมีความต้องการสวัสดิการด้านน้ีอยู่ในระดบัมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก

พนักงานมคีวามมุ่งมัน่ทุ่มเทในงานทีท่ําและประสบผลสาํเรจ็ในการที่ตนัเองรบัผดิชอบวดัไดจ้ากผลประกอบการของ

บรษิัทที่ดีขึ้นในทุกปีสวสัดิการด้านเศรษฐกิจจึงเป็นสิง่สําคญัส่งผลต่อขวญัและกําลังใจในการทํางาน จากการผล

แบบสอบถามจําแนกตามอายุงานพนักงานที่มอีายุงาน 6-7 ปี ร ึ8 ปี ขึน้ไปมคีวามต้องการค่าตอบแทนตําแหน่งงาน

ผูบ้รหิารเน่ืองจากกลุ่มน้ีสว่นใหญ่อยู่สายบรหิารมรีายไดอ้ยู่ในช่วง 50,000 บาทขึน้ไปจงึมคีวามจงรกัภกัดกีบับรษิทัอยู่

มากทาํใหม้คีวามตอ้งการมากกว่ากลุ่มตวัอย่างอื่นๆ 

2. ดา้นสงัคมพนกังานมคีวามตอ้งการอยู่ในระดบัมากทีส่ดุเป็นสว่นใหญ่ กลุ่มพนกังานทีต่อ้งการดา้นสงัคมใน

เรื่องรางวลัพนักงานดเีด่นอยู่ในแผนกการตลาดเพราะพนักงานแผนกการตลาดมหีน้าทีท่ํารายได้และผลกําไรให้กบั

บรษิทัเป็นหลกัจงึมคีวามตอ้งการดา้นน้ีกว่าแผนกอื่นๆเพื่อวดัผลการทาํงานทีผ่่านมาว่าประสบผลสาํเรจ็เป็นการนัตผีล

การทาํงานเกดิความภาคภูมใิจใหก้บัตวัเองไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและสงัคมภายนอก 

3. ด้านความมัน่คงพนักงานมคีวามต้องการสวสัดกิารด้านน้ีอยู่ในระดบัมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่เพราะด้วย

เศรษฐกจิในปัจจุบนัที่ไม่แน่นอนจงึทําใหเ้กดิความไม่มัน่คงในการดําเนินชวีติในแต่ละเรื่องจากผลการวจิยัส่วนใหญ่

พบว่าพนักงานทีอ่ยู่ในช่วงวยัทํางานอายุ 20 – 40 ปี มคีวามต้องการเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่าเพื่อทีอ่ยู่อาศยัหรอื รถยนต์ และ 

เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานเพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัตวัเองเพราะอยู่ในช่วงที่สร้างเน้ือสร้างตวัและ

ภาพลกัษณ์ในสงัคม และกลุ่มทีม่อีายุงาน 2 – 3 ปีมคีวามต้องการแบบฟอรม์พนักงานในการทํางานเพื่อภาพลกัษณ์

และความภาคภูมใิจในการทํางานกบับรษิทัสรา้งความเชื่อมัน่ว่าไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของบรษิทัมาระยะหน่ึงแลว้ จงึพบว่า

ความตอ้งการในดา้นน้ีสง่ผลต่อบรษิทัชดัเจนในเรื่องของผลประกอบการและความผกูพนักบับรษิทัของพนกังาน 

4. สุขภาพ พนักงานมีความต้องการ สวสัดิการด้านน้ีอยู่ในระดบัมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ เพราะคํานึงถึง

สขุภาพเป็นเรื่องหลกัในการดาํเนินชวีติในปัจจุบนัทีเ่กดิเหตุการณ์โรคระบาดรุนแรง ซึง่สง่ผลต่อการดาํเนินชวีติและการ

ทํางานรวมถึงส่งผลต่อครอบครวัของพนักงาน สวสัดกิารด้านสุขภาพในเรื่อง ประกนัชวีติและสุขภาพแบบกลุ่มจงึมี

ความสาํคญัต่อพนกังานมากทีส่ดุและในดา้นอื่นๆรองลงมาตามลาํดบั 

สรุปเรื่องความตอ้งการสวสัดกิารจากทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งและวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัการวจิยัทีส่อดคลอ้ง 

สวสัดกิารมคีวามสาํคญัต่อการทํางานทัง้ในดา้นของพนกังาน และ ดา้นของบรษิทั เพราะหากพนักงานไดร้บั

สวสัดกิารตามความต้องการทีเ่หมาะสมจะส่งผลต่อผลงานที่มปีระสทิธภิาพดว้ยเช่นกนั และสวสัดกิารทีด่ยีงัส่งผลให้

เกิดความจงรักภักดีต่อบริษัทเชื่อมัน่ในบริษัท ทําให้เกิดการโยกย้ายงานน้อยลง ปัญหาเรื่องพนักงานที่ด้อย

ความสามารถกจ็ะน้อยส่งผลใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้สวสัดกิารการทํางานในยุคปัจจุบนัไม่

เป็นหลกัการตายตวัเหมอืนในยุคสมยัก่อน และเป็นเรื่องสาํคญัขึน้มากว่าสมยัก่อนดว้ยเช่นกนั อย่างไรกด็สีวสัดกิารอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดธุรกิจ, ขนาดองค์กร, ลกัษณะขององค์กร, รวมถึงสายงานแต่ละอย่างกม็รีายละเอยีดของ

สวสัดกิารทีแ่ตกต่างกนั สวสัดกิารจงึเป็นเรื่องที ่มคีวามต้องการสวสัดกิารทีแ่ตกต่างกนัละเอยีดอ่อน หากใชเ้ครื่องมอืน้ี

ในการเป็นแรงจงูใจไดไ้ม่ดพีอ กก่็อใหเ้กดิผลเสยีกบับรษิทัไดเ้ช่นกนั ดงันัน้บรษิทัควรบรหิารเรื่องสวสัดกิารใหเ้ป็น เพื่อ

รกัษาผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายให้คุ้มค่ามากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา ตันติเสวี (2549, หน้า 289) 

สวสัดกิารหมายถงึ บรกิารหรอืกจิกรรมใดๆทีห่น่วยราชการ หรอืองคก์รธุรกจิเอกชนจดัใหข้ึน้เพื่อใหผู้อ้ยู่ในองคก์รนัน้ๆ

ไดม้คีวามสะดวกสะบายในการทํางานมคีวามมัน่คงในอาชพีมหีลกัประกนัทีแ่น่นอนในการดํารงชวีติหรอืประโยชน์อื่น
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นอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งทีไ่ดร้บัอยู่เป็นประจาํเพื่อเป็นแรงจงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานมขีวญัและกาํลงัใจทีด่เีพื่อจะใช้

ความสามารถทัง้หมดทีม่อียู่ของตนในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่

สรุปความตอ้งการจากทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งและวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัการงานวจิยัทีส่อดคลอ้ง 

ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้มทีีม่าทีไ่ปทีห่ลากหลายทัง้ในดา้นของสภาวะอารมณ์ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เพือ่สนอง

ความตอ้งการของต้นเอง ซึง่ความรูส้กึตอ้งการจะเกดิขึน้ไดจ้ะต้องมสีิง่เรา้เขา้มากระทบความรูส้กึในช่วงของเวลานัน้ๆ

หรอืเหตุการณ์นัน้ๆ เช่น โดยอาชพีของผูท้ําวจิยัมกีารทํางานทีม่เีป้าหมายชดัเจนในยอดขายแต่ละเดอืนทีถ่้าสามารถ

ทําไดต้ามเป้าหมายที่ตัง้ไวจ้ะไดร้บัเงนิตอบแทนเป็นค่าคอมมชิชัน่ ผูว้จิยัมคีวามต้องการทีจ่ะไดเ้งนิค่าคอมมชิชัน่จงึ

สง่ผลใหผู้ท้ําวจิยัจะทําทุกวธิทีีจ่ะสามารถปิดยอดขายไดแ้ละไดต้ามความตอ้งการ จากแนวคดิและทฤษฎทีีนํ่ามาอา้งองิ

ขา้งตน้ จงึพบว่าบุคคลมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั ในแต่ละเรื่อง แต่ละสถานการณ์ จงึเหน็ไดช้ดัว่า เพศ อายุ รายได ้

การศกึษา อายุงาน แผนกงาน มคีวามต้องการสวสัดกิารแต่ละด้านแตกต่างกนัและไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามตอ้งการของมาลสโลวใ์นเรื่องความตอ้งตามลาํดบัขัน้ตอนความสาํคญัเมื่อความตอ้งการระดบั

ตํ่าสุดไดร้บับการตอบสนองแลว้บุคคลกจ็ะใหค้วามสนใจกบัความตอ้งการระดบัสงูขึน้ต่อไปโดยลาํดบัและสามารถแบ่ง

ความตอ้งการของบุคคลได ้5 ลาํดบั ไดแ้ก่  

1. ความตอ้งการดา้นร่างกายหรอืดา้นกายภาพ (Physiological Needs) 

2. ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) 

3. ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and Love Need) 

4. ความตอ้งการเกยีรตยิศชื่อเสยีงและความภาคภูมใิจ (Self- Esteem Need) 

5. ความตอ้งการความสมบรูณ์ของชวีติ (Self-Actualization Needs) 

 

ข้อเสนอะแนะ 

1. สาํรวจความต้องการสวสัดกิารของพนักงานว่าต้องสวสัดกิารทางด้านใด เพื่อตอบสนองความต้องการที่

เหมาะสมกบัพนกังานแต่ละคน และปรบัปรุงสวสัดกิารใหท้นัต่อสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั 

2. จากผลการศกึษาของงานวจิยัน้ีพบว่า สวสัดกิารดา้นทีต่อบสนองความตอ้งการของพนักงานมากทีสุ่ด ใน

แต่ละดา้นโดยรวมไดแ้ก่ การไดร้บัการปรบัขึน้เงนิเดอืนตามเงื่อนไขของบรษิทัทุกปีเงนิ/ความต้องการโบนัส 1 เท่าขึน้

ไปทุกปี/ความต้องการรางวลัพนักงานดีเด่นประจําปีทุกปี/ความต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อที่อยู่อาศยั/รถยนต์/

อุปกรณ์การทํางาน และ/ความตอ้งการกองทุนสนับสนุนการศกึษาพนักงาน /ความต้องการการลา ศกึษาดูงาน /ความ

ตอ้งฝึกอบโดยยงัไดร้บัเงนิเดอืนตามปกต/ิความตอ้งการกจิกรรมงานเลีย้งปีใหม่/กฬีาส ีนอกสถานทีทุ่กปี/ความตอ้งการ

ประกนัชวีติและสุขภาพแบบกลุ่มเพื่อการรกัษาโรคต่างๆทุกปี/ความต้องการค่าตอบแทนตําแหน่งผู้บรหิาร/ต้องการ

แบบฟอรม์พนักงานโดยปรบัเปลีย่นจากสวสัดกิารทีพ่นักงานบางกลุ่มไม่ไดใ้ช ้มาเป็นสวสัดกิารทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่มไดด้งักล่าวขา้งตน้ จะเป็นการสรา้งขวญักาํลงัใจ อนัอาจสง่ผลต่อประสทิธภิาพ

ในการทาํงาน อกีทัง้ยงัเป็นการธาํรงรกัษาพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการทาํงานใหอ้ยู่กบัหน่วยงานไดน้านอกี

ดว้ย 

3. เปิดใหพ้นกังานสามารถเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัสวสัดกิารทีต่อ้งการใหป้รบัปรุงได ้

4. ในการจดัสวสัดกิารควรคาํนึงถงึหลกัความเสมอภาค รวมถงึขวญัและกาํลงัใจของพนกังานเป็นหลกั 

5. ชีแ้จงประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานทราบถงึรายละเอยีดของสวสัดกิารในแต่ละประเภทใหช้ดัเจน 
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