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บทคดัย่อ  
การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
กลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 362 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็นรูปทาง
คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ̅ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 362 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 
234 คน คิดเป็นร้อยละ 64.60 โดยมีอาย ุ29 - 39 ปี จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.60 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และระยะเวลาใน
การทาํงาน ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 

ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน บริษทั 
ฮอนดา้ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดัในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยรวมอยูใ่นระดบั
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มาก เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
สวสัดิการดา้นสุขภาพ สวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้นนนัทนาการ และสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
คาํสําคญั : ความคิดเห็น, สวสัดิการ 
 
ABSTRACT 

The objective is to study the opinions on the employee welfare policy of Honda Automobile 
(Thailand) Co., Ltd. in Rojana Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.   

Sample group the population used in the research was employees of Honda Automobile 
(Thailand) Co., Ltd. in Rojana Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sample of 362 
people answered the questionnaire. The instrument used for data collection was a questionnaire. The 
data was analyzed by using a computer program to find the frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  

The results showed that a total of 362 employees who answered the questionnaire were mostly 
male, 234 people, representing 64.60%, aged 29 - 39, 175 people, representing 48.30 percent, with 
bachelor's degree, 207 people, accounting for 57.10%, marital status/live Together, 183 people, 
representing 50.60%, have an average monthly income of 20,001 - 40,000 baht, 163 people, 
representing 45%, working periods of less than 10 years, 184 people, representing 50.80%.  

The results showed that opinions on the employee welfare policy of Honda Automobile 
(Thailand) Co., Ltd. in Rojana Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province overall was at a 
high level. When considering each aspect, it was found that the high level aspect was welfare and 
security, health welfare, education welfare, recreational welfare and economic welfare.  
Keyword: Opinions, Welfare 

 
บทนํา 

ในยคุปัจจุบนั ไดมี้เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้และมีการพฒันามากยิง่ข้ึนอยา่ต่อเน่ือง ไม่มีท่ีส้ินสุดวา่ 
จะจบลงท่ีตรงไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร ทาํใหมี้การส่งผลทางการคา้รุนแรงมากยิง่ข้ึน จึงทาํใหมี้ผลต่อองคก์ร
ทุกองคก์รในเร่ืองการบริหารการจดัการทั้งหมดรวมถึงมีการผลกระทบต่อองคก์รในเร่ืองของค่าตอบแทน 
ค่าจา้ง และผลประโยชน ์ท่ีบุคลากรจะไดรั้บ ผลประโยชนน้ี์รวมถึงดา้นสวสัดิการดว้ย 
 ปัญหาของบริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา กเ็ป็นอีกปัญหาหน่ึงของบริษทั ซ่ึงประสบปัญหาในทุกวนัน้ี คือการบริหารดา้นบุคคล
ท่ียงัเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้และยงัไม่รู้วา่จะแกไ้ขปัญหาไดเ้ม่ือไหร่ เพราะมีผลกระทบต่อ
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กระบวนการผลิตอยา่งมาก ส่งผลทาํใหบุ้คลากรมีการเขา้ - ออก อยูบ่่อยๆ ทาํใหห้นา้งานมีการเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา และทาํใหเ้สียโอกาสหลายๆ อยา่ง ต่อเน่ือง เช่น ผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของ   พนกังาน
บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผน การแกปั้ญหา และพฒันาการปรับปรุงนโยบายสวสัดิการไดด้าํรงรักษาบุคลากร
ในปัจจุบนัท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญชาํนาญการ ไวค้งอยูต่ลอดไป รวมถึงสามารถเป็น
แรงจูงใจใหก้บับุคคลากรภายนอก หรือบุคลากรท่ีจบใหม่ท่ีมีความสนใจ ท่ีจะเขา้ร่วมทาํงานดว้ยเช่นกนั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน  บริษทั  ฮอนดา้  ออโตโมบิล  

(ประเทศไทย)  จาํกดั  ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย  
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของของพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคม

โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ เพศ อายรุะดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาในการทาํงาน 

 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
1. ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ สวสัดิการดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั สวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้นนนัทนาการ และสวสัดิการดา้นสุขภาพ 

ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั   คือ   พนกังาน   บริษทั   ฮอนดา้   ออโตโมบิล   (ประเทศไทย)   จาํกดั    

ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา คือ ผูว้ิจยัทราบประชากร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยคาํนวณจากสูตร ทราบจาํนวนแน่นอนประชากรโดยใชสู้ตร ของ Taro Yamane (1973) ซ่ึงมี
ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา 
โดยมีจาํนวนประชากร 3,789 คน (ท่ีมา : แผนกฝ่ายบุคคลบริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั 
ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มกราคม 2565) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เป็นขอ้มูลในการพิจารณากาํหนด

นโยบายและการจดัการสวสัดิการใหก้บัพนกังานบริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคม
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดอ้ยา่งดีและเหมาะสม 

2.  ผลการศึกษาสามารถนาํไปเป็นแนวทาง ในการวางแผนและพฒันาการจดัสวสัดิการใหมี้ 
ประสิทธิภาพสูงสุดอยา่งต่อเน่ืองในหน่วยงานต่อไป 

3.  เพ่ือแกปั้ญหาสาํหรับพนกังานเขา้-ออกงานไม่คงท่ี โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการอบรม
พนกังานหรือฝึกฝีมือแรงงานใหม่ และแกปั้ญหาในการผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมายในอนาคตได ้

กรอบแนวคดิในการวจัิย  

ตวัแปรอสิระ                          ตวัแปรตาม  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสวสัดกิารแรงงาน    
M.V. Moorthy ไดก้ล่าวไวว้า่สวสัดิการแรงงานไม่วา่จะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือภาค

เกษตรกรรม มีท่ีมาจากปรัชญาและแนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของสวสัดิการแรงงาน ซ่ึงเป็นลกัษณะการ
ใหห้รือวิธีการจดัสวสัดิการแรงงานท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามปรัชญาและแนวความคิดนั้นๆ 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเห็น 
Wahlmen (1973) ใหค้วามหมายว่า ความคิดเห็นหมายถึง ความคิดเห็นเป็นภาวะของจิตใจท่ีผา่น

ประสบการณ์แลว้เกิดจากการเรียนรู้ และผลกัดนัให้เกิดความคิด ความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ระยะเวลาในการทาํงาน 

ความคดิเห็นในนโยบายสวสัดกิาร 
ของพนักงาน บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบลิ 

(ประเทศไทย) จํากดั ในนิคมโรจนะ  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

1. สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
2. สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
3. สวสัดิการดา้นการศึกษา 
4. สวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
5. สวสัดิการดา้นสุขภาพ 
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Issak (1981) ใหค้วามหมาย ความคิดเห็นว่าเป็นการแสดงออกทางคาํพูดหรือคาํตอบท่ีบุคคลได้
แสดงออกต่อสถานการณ์ใด สถานการณ์หน่ึง โดยเฉพาะจากคาํถามท่ีไดรั้บทัว่ไป โดยปกติแลว้ความคิด
เห็นต่างจากเจตคติ คือ ความคิดเห็นจะเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะขณะท่ีเจตคติจะเป็นเร่ืองทัว่ไป  

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สลกัจิต ภู่ประกร (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บของพนกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคสํานกังานใหญ่ การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บ
ของพนกังานการพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 229 คน อายุ 29 - 39 ปี 
สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 6,500 - 29,200 บาท ระยะเวลาในการปฏิบติังานตํ่ากวา่ 10 ปี มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัสวสัดิการท่ี
ไดรั้บในระดบัมากและมีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บดา้นสุขภาพ โดยรวมในระดบัมาก 

มชัฌิมา พิมพศิ์ริ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจดา้นสวสัดิการ ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
ของพนกังาน บริษทั เด็นโซ่ ประเทศไทย จาํกดัพบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 26 – 
33 ปี มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรือเท่ากบั มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 8,000 – 26,400 บาท มีอายกุารทาํงานในบริษทั 0 – 6 ปี ตาํแหน่งงานปฏิบติังานขั้นตน้ และ อยูใ่น
ลกัษณะงานของฝ่ายผลิต 2. ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังาน บริษทั เด็นโซ่ ประเทศไทย จาํกดั 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ พนกังานมีความพึงพอใจในสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัอยูใ่นระดบัพึงพอใจ 
และพนกังาน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัเฉยๆ ในสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ดา้นความมัน่คง
และปลอดภยั ดา้นนนัทนาการ และ ดา้นสงัคมสงเคราะห์ 

ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในค่าตอบแทนสวสัดิการ และคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์ร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ราชการกรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง) กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์การ ผล
การศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิต และความจงรักภกัดี ของ
พนกังานราชการกรมควบคุม อยูใ่นระดบัมาก 

สหลกัษณ์ บุญกาญจน์ (2559) ศึกษาเร่ือง ศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจต่อสวสัดิการ
ของพนกังาน บริษทัสวสัด์ิอุดมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จาํกดั โดยผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาํนวน 291 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ร้อยละและสถิติท่ีใชใ้น
การทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบแบบ t-test, F-test และ Paired t-test ผลการวิจยัความตอ้งการ
สวสัดิการของพนกังานบริษทั สวสัด์ิอุดมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จาํกดั พบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
พนกังานบริษทัฯ ท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และระดบัความตอ้งการต่อสวสัดิการอยูใ่นระดบัมากในทุกประเภทสวสัดิการ 



6 
 

ภคัวรินทร์ สุทธิพีระพงษ ์(2563) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานบริษทั เอส.
เอม็ ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั ผลการศึกษาพบว่าจาํนวน 100 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการสวสัดิการของ พนกังาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอาย ุ31- 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อายงุาน 2-3 ปี สังกดัแผนกการตลาดมี
รายได ้10,000 – 20,000 บาท 2. ปัจจยัดา้นความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดเม่ือพิจารณารายดา้น พนกังานมีความตอ้งการสวสัดิการระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ มากท่ีสุด ( ̅ = 4.57) รองลงมาความตอ้งการดา้นความมัน่คง  ( ̅ = 4.42 ) 
ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ ( ̅ = 4.36 ) ความตอ้งการดา้นสงัคม ( ̅ = 4.14) ตามลาํดบั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 
และใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคม

โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ 361.80 คน จึงจะเกบ็กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีอยูท่ี่จาํนวนจาํนวน 
362 คน จากประชากรทั้งหมด 3,789 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการทาํงาน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความความคิดเห็นสวสัดิการของพนกังานใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ สวสัดิการ
ดา้นเศรษฐกิจ สวสัดิการดา้นความมัน่คงปลอดภยั สวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้นนนัทนาการ
และสวสัดิการดา้นสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, 
นอ้ยท่ีสุด=1 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุม
วตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของ
เน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

การวดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC  ตั้งแต่  0.50 – 1.00  มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตํ่ากวา่  0.50  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีกาํหนดไวผ้า่นทางวิธี
ออนไลน ์โดยใช ้Google Form รวมทั้งตอบขอ้ซกัถามจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติม 
หลงัจากนั้น เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนน
แบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้น 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย ( ̅)  
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของ

พนกังานบริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนักงาน บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 
362 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 64.60 และเพศหญิง 128 คิดเป็นร้อยละ 
64.60 ส่วนใหญ่มี อาย ุ29 - 39 ปี จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมาคือ 18 - 28 ปี จาํนวน 118 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.60, 40 - 50 ปี จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50, 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.6 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 
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รองลงมาคือระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30, ระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี จาํนวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 8. 60 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60 รองลงมาคือโสด จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60, หมา้ย/หยา่
ร้าง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
40,000 บาท จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท 
จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40 ,001 - 60,000 บาท จาํนวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.60, รายไดเ้ฉล่ีย 60,001 – 80,000 บาท จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
80,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการทาํงาน ตํ่าว่า 10 
ปี จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมา ระยะเวลาในการทาํงาน 11 - 20 ปี จาํนวน 147 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.60, ระยะเวลาในการทาํงาน 21 - 30 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10, ระยะเวลาในการ
ทาํงาน 31 - 38 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนักงาน บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 
ในนิคมโรจนะ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ สวสัดิการ
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั สวสัดิการดา้นสุขภาพ สวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้นนนัทนาการ และ
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. สวสัดกิารด้านความมั่นคงปลอดภยั  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

บริษทัควรมีกองทุนประกนัสังคมตามกฎหมายแรงงานกาํหนด บริษทัควรมีสหภาพแรงงาน เพื่อไม่ให้
บริษทัเอาเปรียบพนกังาน บริษทัควรมีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพื่อพนกังานออกจากงานไปมีเงินกอ้น เพ่ือ
ดูแลสุขภาพและชีวิต บริษทัควรมีเงินช่วยเหลือพนักงานขณะปฏิบติังานเกิดอุบติัเหตุ ทุคลภาพหรือ
เสียชีวิต ไม่สามารถทาํงานต่อได ้บริษทัควรมีการอพยพซอ้มหนีไฟประจาํปีเพื่อความพร้อมปลอดภยัของ
พนกังาน และบริษทัควรมีการช่วยเหลือบุคลากรประสบภยัพิบติัจากภยัธรรมชาติ ตามลาํดบั 

2. สวสัดกิารด้านสุขภาพ  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

ตรวจสุขภาพประจาํปี ลาป่วย 30 วนั รักษาพยาบาลครอบครัวตนเอง, พ่อแม่, สามีภรรยาและบุตร ค่า 
ทนัตกรรม หรือค่าทาํฟัน ประกนัชีวิตกลุ่ม และมีของเยี่ยมกรณีพนกังานเกิดอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังาน
และนอนโรงพยาบาล ตามลาํดบั 

3. สวสัดกิารด้านการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน/สัมมนา ส่งไปดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งพนกังานไทย-ญ่ีปุ่น และทุนการศึกษาต่อ ตามลาํดบั 
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4. สวสัดกิารด้านนันทนาการ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

จดัเล้ียงปีใหม่ประจาํปี จดัไปเท่ียวประจาํปี กีฬาสีประจาํปี ฟิตเน็ต จดัวนัเกิดประจาํปี และห้องสมุด 
ตามลาํดบั 

5. สวสัดกิารด้านเศรษฐกจิ  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

การปรับข้ึนเงินเดือนทุกปี ค่าครองชีพ โบนสั+เงินพิเศษ มอบทองเป็นรางวลัสาํหรับทาํงานครบ 10 ปี, 20 
ปี และ 30 ปี ค่าเบ้ียขยนั และซ้ือรถในราคาพนกังาน ตามลาํดบั 
 
สรุปผลการวจิัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนักงาน บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 362 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 

234 คน คิดเป็นร้อยละ 64.60 โดยมีอาย ุ29 - 39 ปี จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.60 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และระยะเวลาใน
การทาํงาน ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 

ความคิดเห็นของความคิดเห็นในนโยบายสวัสดิการของพนักงาน บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากดัในนิคมโรจนะ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ สวสัดิการ
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั สวสัดิการดา้นสุขภาพ สวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้นนนัทนาการ และ
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน  บริษทั  ฮอนดา้ ออโตโมบิล 

 (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า สวสัดิการท่ีอยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 
สวสัดิการด้านความมัน่คงปลอดภัย สวสัดิการด้านสุขภาพ สวสัดิการด้านการศึกษา สวสัดิการด้าน
นนัทนาการ และสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ตามลาํดบั โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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1. สวสัดกิารด้านเศรษฐกจิ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก คือ การ

ปรับข้ึนเงินเดือนทุกปี ค่าครองชีพ โบนสั+เงินพิเศษ มอบทองเป็นรางวลัสาํหรับทาํงานครบ 10 ปี, 20 ปี
และ 30 ปี ค่าเบ้ียขยนั ซ้ือรถในราคาพนกังาน ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคัวรินทร์ สุทธิ
พีระพงษ ์(2563) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานบริษทั เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั  
ผลการศึกษาพบว่า งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของพนกังานและเปรียบเทียบความ
ตอ้งการสวสัดิการของ พนกังานตามปัจจยัส่วนบุคคลของบริษทั เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั กลุ่ม
ตวัอยา่งคือพนกังานบริษทั เอส.เอม็ ฟาร์มาซูติคอล จาํกดั จาํนวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการสวสัดิการของพนกังาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความตอ้งการ
สวสัดิการของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. สวสัดกิารด้านความมั่นคงปลอดภยั  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก คือ 

บริษทัควรมีกองทุนประกนัสังคมตามกฎหมายแรงงานกาํหนด บริษทัควรมีสหภาพแรงงาน เพื่อไม่ให้
บริษทัเอาเปรียบพนกังาน บริษทัควรมีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพื่อพนกังานออกจากงานไปมีเงินกอ้น เพ่ือ
ดูแลสุขภาพและชีวิต บริษทัควรมีเงินช่วยเหลือพนักงานขณะปฏิบติังานเกิดอุบติัเหตุ ทุคลภาพหรือ
เสียชีวิต ไม่สามารถทาํงานต่อได ้บริษทัควรมีการอพยพซอ้มหนีไฟประจาํปีเพื่อความพร้อมปลอดภยัของ
พนกังาน และบริษทัควรมีการช่วยเหลือบุคลากรประสบภยัพบิติัจากภยัธรรมชาติ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ฐานิฎา เจริญเลิศวิวฒัน์ (2558)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและ
คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิตของ
พนกังานราชการกรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง) กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวสัดิการและคุณภาพชีวิต และความจงรักภกัดี ของ
พนกังานราชการกรมควบคุม อยูใ่นระดบัมาก 

3. สวสัดกิารด้านการศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก คือ การ

ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน/สัมมนา ส่งไปดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างพนกังานไทย-ญ่ีปุ่น และทุนการศึกษาต่อ ตามลาํดบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สหลกัษณ์ บุญกาญจน์ (2559) ศึกษาเร่ือง ศึกษาความตอ้งการและความ 
พึงพอใจต่อสวสัดิการของพนกังาน บริษทัสวสัด์ิอุดมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) จาํกดั การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อสวสัดิการรวมถึงเปรียบเทียบระดับความ
ตอ้งการสวสัดิการกบัระดบัความพึงพอใจสวสัดิการของพนกังานบริษทัสวสัด์ิอุดมเอ็นจิเนียร่ิง (ระยอง) 
จาํกดั โดยผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการ
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เกบ็รวบรวมผลการวิจยัความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานบริษทั สวสัด์ิอุดมเอน็จิเนียร่ิง (ระยอง) จาํกดั 
พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัฯ ท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัความตอ้งการต่อสวสัดิการอยู่ในระดบัมากในทุก
ประเภทสวสัดิการ 

4. สวสัดกิารด้านนันทนาการ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ระดบัมาก คือ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ จดัเล้ียงปี
ใหม่ประจาํปี จดัไปเท่ียวประจาํปี กีฬาสีประจาํปี ฟิตเน็ต จดัวนัเกิดประจาํปี และหอ้งสมุด ตามลาํดบั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มชัฌิมา พิมพศิ์ริ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจดา้นสวสัดิการท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ร ของพนกังาน บริษทั เด็นโซ่ ประเทศไทย จาํกดั การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจดา้นสวสัดิการท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
บริษทั เด็นโซ่ ประเทศไทย จาํกดั และศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั เด็นโซ่ ประเทศไทย 
จาํกดั ท่ีมีต่อ ความผูกพนัต่อองคก์รกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน บริษทั เด็นโซ่ ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 
340 คน โดยใชแ้บสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจใน
สวสัดิการของพนักงาน บริษทั เด็นโซ่ ประเทศไทย จาํกดั โดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ พนักงานมีความ 
พึงพอใจในสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัอยูใ่นระดบัพึงพอใจ และพนกังาน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
เฉยๆ ในสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านความมัน่คงและปลอดภยั ด้านนันทนาการ และ  
ดา้นสงัคมสงเคราะห์ 

5. สวสัดกิารด้านสุขภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

ตรวจสุขภาพประจาํปี ลาป่วย 30 วนั รักษาพยาบาลครอบครัวตนเอง, พ่อแม่, สามีภรรยาและบุตร ค่าทนั
ตกรรม หรือค่าทาํฟัน ประกนัชีวิตกลุ่ม และมีของเยี่ยมกรณีพนกังานเกิดอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังานและ
นอนโรงพยาบาล ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สลกัจิต ภู่ประกร (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานกังานใหญ่ การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่ง
หมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานกังานใหญ่ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีปฏิบติังานในสํานักงานใหญ่ 
จาํนวนทั้งส้ิน 378 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชค่้าท่ี 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความ
มัน่คงปลอดภยั ดา้นการศึกษา และดา้นนนัทนาการโดยรวมในระดบัปานกลาง และมีความพึงพอใจใน
สวสัดิการท่ีไดรั้บดา้นสุขภาพ โดยรวมในระดบัมาก 
 



12 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโม

บิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจาก
ผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. สวสัดกิารด้านเศรษฐกจิ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรปรับข้ึนเงินเดือนทุกปี ควรเพ่ิมค่าครองชีพ และควรมีเงินโบนสั+เงิน

พิเศษตามผลประกอบการจริง ตามสภาวะเศรษฐกิจแมว้่าเศรษฐกิจซบเซาเพื่อเป็นขวญักาํลงัใจให้กบั
พนกังาน ในการทาํงานต่อไป 

2. สวสัดกิารด้านความมั่นคงปลอดภยั  
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ ควรมีกองทุนประกันสังคมเพ่ือดูแลสุขภาพและชีวิตพนักงาน ควรมี

สหภาพแรงงานเพ่ือไม่ให้บริษทัเอาเปรียบพนกังาน และบริษทัควรมีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพื่อพนกังาน
ออกจากงานไปมีเงินกอ้นสาํหรับสร้างตวัได ้

3. สวสัดกิารด้านการศึกษา 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน ควรมีการส่งไปฝึกอบรมภายนอก

หน่วยงาน/สัมมนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้พนกังานมีความรู้มากข้ึนและสามารถนาํมาเป็นประโยชน์ในท่ีทาํงาน
พร้อมกบัการพฒันาบริษทั  และควรส่งไปดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นดา้นเทค โนโลยท่ีีทนัสมยั ทนัสมยั เช่น 
การพฒันาเทคโนโลยพีลงังานรถยนตไ์ฟฟ้าประสิทธิภาพสูง  

4. สวสัดกิารด้านนันทนาการ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการจดัเล้ียงปีใหม่ ควรมีการจดัไปเท่ียว และควรมีกีฬาสีประจาํปีดว้ย

เพื่อพกัผอ่นและใหพ้นกังานเกิดความสามคัคี ปองดองกนั และส่งผลใหก้ารทาํงานบรรลุผลไดดี้เช่นกนั 
5. สวสัดกิารด้านสุขภาพ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการตรวจสุขภาพประจาํปี การเพ่ิมวนัลาป่วยจากเดิม 30 วนั ให้

เปล่ียนเป็นรักษาจนกว่าจะหายโดยท่ีไม่หักค่าแรงในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีการ
ทาํงานและควรรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงครอบครัวรวมพอ่แม่ สามีภรรยาและบุตรดว้ยเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และ
รอบดา้นมากยิง่ข้ึน 
 2. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในดา้นพื้นท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
ตวัแทนของพนักงาน บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกัด ในนิคมโรจนะ จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทัว่พื้นท่ีประเทศไทย เพื่อจะได้
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ทราบว่าโดยภาพรวมแลว้ ความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนักงาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจนะ จงัหวดัระนครศรีอยธุยา เป็นอยา่งไร ซ่ึงจะไดน้าํไปปรับปรุงนโยบาย
สวสัดิการของพนกังานมากยิง่ข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน เพื่อให้ทราบถึงความ
คิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ในนิคมโรจ
นะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน เพื่อใหท้ราบ
ถึงความคิดเห็นในนโยบายสวสัดิการของพนกังาน บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั ใน
นิคมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใหม้ากยิ่งข้ึน และสามารถนาํไปปรับปรุง แกไ้ข เพื่อพฒันาในการ
บริหารงานบุคคลมากยิง่ข้ึน 
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