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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่ องนี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อ (1) ศึกษาความคิดเห็น ของบุคลากรต่ อการจั ด
สวั ส ดิก ารส านั ก งานคณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมาย ซึ่ งประกอบด้ ว ยสวั สดิ การด้ า นเศรษฐกิจ
ด้ านความมั่นคงและปลอดภัย ด้ านการศึกษา ด้ านนันทนาการ ด้ านสุขภาพและอนามัย และ
(2) เปรี ยบเทียบความคิ ด เห็น บุ คลากรต่ อ การจั ดสวั ส ดิก ารสานั ก งานคณะกรรมการปฏิรู ป
กฎหมาย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อัตราเงินเดือน และสังกัด ประชาการที่ใช้ ในการการศึ กษาครั้ งนี้
เป็ นการทาสามะโนประชากร คือบุคลากรสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งหมด
จานวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.97 สถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า
1. ความคิ ดเห็น ของบุ คลากรต่ อการจั ดสวั สดิ การสานั ก งานคณะกรรมการปฏิรู ป
กฎหมาย ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านความมั่นคงและปลอดภัย ด้ านการศึกษา ด้ านนันทนาการ ด้ าน
สุขภาพและอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลทดสอบสมมติ ฐาน เกี่ยวกับ ความคิ ดเห็น ของบุ คลากรต่ อ การจั ดสวั สดิ ก าร
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมาย ที่มีต่อการจัดสวัสดิการด้ านต่า งๆ จาแนกตามปั จจั ย
ส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
อัตราเงินเดือน และสังกัด พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่แตกต่างกัน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมาย พ.ศ. 2553 หมวด 3 ส านั ก งาน
คณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมาย มาตรา 22 ให้ มีสานั กงานคณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมายเป็ น
หน่ วยงานของรั ฐมีฐานะเป็ น นิติบุ คคล และอยู่ภายใต้ การกากับ ดู แ ลของประธานกรรมการ
กิจการของสานักงาน ไม่อยู่ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยแรงงานสัมพั น ธ์ แต่ พ นั กงานและลู กจ้ า งของส านั กงานต้ อ งได้ รั บ ความคุ้ มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนไม่ น้อยกว่ าที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน (รายงาน
ประจาปี สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557, น.326) ดังนั้น องค์กรต้ องมีสวัสดิการ
ที่ดี เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของพนั ก งาน เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วให้ พ นั ก งานผู้ ท่ี มี
ความสามารถพร้ อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ มีความจงรักภักดีแก่องค์กร พร้ อมที่จะรักษาองค์กร
ให้ เดินหน้ าต่อไปได้ รวมถึงการให้ พนักงานเกิดความพึ งพอใจในการทางานนับเป็ นลักษณะที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งคนโดยทั่วไปมักจะนึกถึงเงินเดือน ค่าจ้ าง และตาแหน่งการงาน ความ
สะดวกในการทางานเป็ นสาคัญ โดยปัจจัยด้ านสวัสดิการอาจจะมีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือก
ทางานในองค์กรนั้นอย่างเต็มความภาคภูมิใจ และสามารถจูงใจให้ บุคลกรในองค์การเต็มใจและ
ตั้งใจทางานอย่างเต็มที่
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย ที่ ว่ า บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การ
จัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอย่างไร และบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ที่แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การจั ด สวั ส ดิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมายที่
แตกต่างกันหรื อไม่ โดยคาดว่าข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงเกี่ยวกับสวัสดิการให้ บุคลาการของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ มีความ
เหมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น อีก ทั้ง ยั ง สามารถน าไปเปรี ยบเทีย บกั บ สวั ส ดิ ก ารของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ใกล้ เคียงพร้ อมทั้งแก้ ไขระเบียบข้ อบั งคับให้ เป็ นขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร และยังสามารถ
เสนอผู้บริหารและผู้ท่เี กี่ยวข้ องเป็ นข้ อมูลในการพิจารณากาหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาการ
จัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงานต่อไป

2. ขอบเขตในการศึกษา
2.1 ขอบเขตทางด้ านประชากรและพื้ นที่ ได้ พนักงานของสานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย จานวน 61 คน (ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์, มกราคม 2559)
2.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ
ของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2545) และ
Pigors and Myers (1956 อ้ างถึงใน ศุภชาญ อรัญสวรรค์ , 2542, น. 24-25) โดยมุ่งศึกษา
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เฉพาะเรื่องของสวัสดิการใน 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านเศรษฐกิจ (2) ด้ านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย (3) ด้ านการศึกษา (4) ด้ านนันทนาการ (5) ด้ านสุขภาพและอนามัย
2.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ กันยายนพ.ศ. 2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2559

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากพนักงานของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งผู้วิจัย
ได้ แจกแบบสอบถามพร้ อมทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2559 จานวน 61 ชุด
ซึ่งได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาและเป็ นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ท้งั หมด จานวน 61 ชุด
คิดเป็ นอัตราการตอบกลับคืน ร้ อยละ 100

4. สรุปผลการวิจยั
4.1 ข้ อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 เมื่อพิจารณา
สถานภาพสมรสพบว่าส่วนใหญ่เป็ นโสด คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 ในด้ านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับสูงกว่ าปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 45.9 ในด้ านระยะเวลาปฏิบัติงานพบว่ าส่วน
ใหญ่ มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3-4 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 47.5 ในด้ า นตาแหน่ งงานพบว่ าส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในตาแหน่งปฏิบัติการ คิดเป็ นร้ อยละ 59.0 ในด้ านอัตราเงินเดือนพบว่าส่วนใหญ่ มี
อัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 49.2 และพบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
สังกัดสานักอานวยการ คิดเป็ นร้ อยละ 32.8
4.2 ระดับ ความคิดเห็นของบุ คลากรต่อการจั ดสวัสดิการสานัก งานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย ในแต่ละด้ านทั้ง 5 ด้ าน มีดังนี้
ผลการวิ เคราะห์ ความคิดเห็น ของบุ คลากรต่ อการจั ดสวั สดิการ ด้ า นเศรษฐกิจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากสหกรณ์ออม
ทรั พย์องค์กรอิสระมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมาคือ หน่ วยงานมีการกาหนด
อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักในการเดินทางไปราชการที่เหมาะสม รองลงมาคือ อัตรา
การจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลามีความเหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการกาหนด
อัตราเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้อ่นื ๆ (กรุงไทย) ที่เหมาะสม และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือหน่วยงานมี
การให้ เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ ด้ านความมั่นคง
ปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ประโยชน์ ท่ีได้ รับจาก
กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ มี ความเหมาะสม มี ค่า เฉลี่ ยมากที่สุด รองลงมาคื อ หน่ วยงานจั ดให้ มี
เครื่ องมือหรื อ สิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ
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หน่วยงานมีการรักษาความปลอดภัยในการเข้ า-ออก สานักงานที่เหมาะสมและปลอดภัยรองลงมา
คือ หน่วยงานมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนขั้น ปรับเงินเดือน มีความยุติธรรมและ
ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ หน่ ว ยงานมี ก ารก าหนดเงิ น ช่ ว ยเหลื อ กรณี ป ระสบภั ย พิ บั ติ หรื อ เกิด ความ
เดือดร้ อนจากภัยธรรมชาติท่เี พียงพอและเหมาะสม
ผลการวิ เคราะห์ ความคิดเห็น ของบุ คลากรต่ อการจั ดสวั สดิการ ด้ า นการศึ กษา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า การจัดห้ องสมุดไว้ ให้ บริการ
หนังสือให้ พนักงานได้ อ่านเพียงพอและเหมาะสม รองลงมาคือ การส่งเสริม สนับสนุนให้ พนักงาน
ได้ รั บ การอบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ และความรู้ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิบั ติ ง านมี ค วาม
เหมาะสม รองลงมาคื อ การจั ด บอร์ ด หรื อ นิ ท รรศการ เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ใ ห้ บุ ค ลากรมี ค วาม
เหมาะสม รองลงมาคือ การส่งพนักงานไปศึกษาดู งานทั้งในประเทศและต่า งประเทศมีความ
เหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการพิจารณาการให้ ทุนการศึกษาแก่พนักงานมีความเหมาะสม
และค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ การให้ จ านวนเงิ น ทุ น การศึ ก ษาต่ อ แก่ พ นั ก งานของส านั ก งานมี ค วาม
เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวั สดิการ ด้ านนันทนาการ
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมที่
ก่อให้ เกิดการพัฒนาร่ วมกัน เช่น กิจกรรม 5 ส ที่เหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัดให้ มี
สถานที่ออกกาลังกายที่เพียงพอ และเหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัด ให้ มีการสังสรรค์
เช่ น งานปี ใหม่ งานบุญ ที่เหมาะสม รองลงมาคือ หน่ วยงานมีการจัดให้ มีการเดินทางท่องเที่ยว
ประจาปี ที่เหมาะสม และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือการจัดให้ มีห้องพักผ่อนสาหรับพนักงานที่เพียงพอ และ
เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ ด้ านสุขภาพและ
อนามัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า หน่วยงานมีการจัดให้ มี
การตรวจสุขภาพทั่วไป ปี ละ 1 ครั้ง ที่เพียงพอและเหมาะสม รองลงมาคือ ห้ องสุขามีเพียงพอและ
ถู ก หลั ก สุข ลั ก ษณะ รองลงมาคื อ หน่ ว ยงานมี เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่เ พี ย งพอ และ
เหมาะสม รองลงมาคื อ หน่ ว ยงานมี ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเบิ ก เช่ น ค่ า
รั กษาพยาบาล การเจ็บป่ วย และอุบัติเหตุ ค่ ารั ก ษาฟั น ฯลฯ ที่เ พี ยงพอและเหมาะสม และ
ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อ ห้ อ งอาหารภายในสานั ก งานมี ความสะอาด ถู ก สุข ลั ก ษณะ ที่เ พี ยงพอ และ
เหมาะสม

5. อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย สามารถอภิปรายผล ดังนี้
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5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อสวัสดิการด้ านนันทนาการสูงสุด หากดู
ในรายข้ อ แล้ ว จะพบว่ า บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การที่ห น่ ว ยงานจั ดให้ มี การส่ง เสริ ม ให้ มี
กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาร่ ว มกั น เช่ น กิ จ กรรม 5 ส ทั้ ง นี้ เป็ นเพราะบุ ค ลากรได้ มี
ความสัม พั น ธ์ใ กล้ ชิ ด สนิ ท สนมกั น มี ค วามรั ก ใคร่ สามั ค คี มี ค วามเห็น อกเห็น ใจ เอื้อ อาทร
ช่ วยเหลื อและแบ่ งปั น กันในทุก เรื่ อง เพื่ อให้ เพื่ อนร่ วมงานทางานได้ สาเร็จและร่ วมมื อกัน ช่ วย
พั ฒ นาองค์ ก ร รองลงมา คื อ หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ให้ มี ส ถานที่อ อกก าลั ง กายที่เ พี ย งพอ และ
เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็ นสิ่งที่ทาให้ บุคลากรได้ ใช้ ประโยชน์ของการผ่อนคลายความเครียด
ทาให้ การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เสริ มศักดิ์ สรวญรั มย์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
(2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การ
ตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจั ยด้ านสวั สดิการ ที่มีความสัมพั นธ์กับ
ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนด้ านการรักษาพยาบาลของพนักงาน ด้ านการศึกษา
บุตร ด้ านสังคมและนันทนาการ ด้ านการรักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ด้ านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน และปั จจั ยอื่นๆ ที่มีความสัมพั นธ์กับความพึ งพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทน
ด้ านนโยบายของรั ฐ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านความต้ องการ จะเห็นได้ ว่ากระทรวงมหาดไทย (อต.)
พนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เอาใจใส่ในสวัสดิการของพนักงานจึงเป็ น
เรื่องที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการจัดการ ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็ นผล
มาจากความรู้ ค วามสามารถและชี วิ ตความเป็ นอยู่ ข องพนั กงาน ซึ่ ง คนโดยทั่วไปมัก จะนึ กถึ ง
เงินเดือน ค่าจ้ าง และตาแหน่งงาน ความสะดวกในการทางานเป็ นสิ่งสาคัญปั จจัยหนึ่งอาจจะมี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกทางานในองค์กร นั้นอย่างเต็มความภูมิใจ
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะที่กล่าวว่ า กาหนดนโยบายสวัสดิการด้ านนันทนาการ ควร
นาแนวทางการสร้ างความสุขในการทางาน เช่ น บุ คลากรมีความต้ องการให้ สานักงานจั ดห้ อง
สาหรับพักผ่อนคลายเครียดช่วงเวลาพักให้ พนักงานจานวน 2 ห้ อง แบ่งชาย/หญิง ซึ่งภายในห้ อง
ดังกล่าวควรจัดให้ มีบรรยากาศที่ร้ ูสึกผ่อนคลาย เช่ น ควรมีมุมหนังสือ พร้ อมเก้ าอี้โซฟา เพื่อให้
พนักงานสามารถได้ พบปะพูดคุยกัน มีโทรทัศน์สาหรับรับชมข่าวสารช่วงเวลาพักกลางวัน และเปิ ด
เพลงเพื่อลดบรรยากาศความตึกเครียดให้ ผ่อนคลายลง จะทาให้ พนักงานได้ ร้ ูสึกผ่อนคลายใน
ช่วงเวลาพักกลางวัน ซึ่งจะส่ง ผลต่อการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในองค์กรมีการจัดกีฬาที่มีความหลากหลายเพื่อให้ บุคลากรได้ มีส่วนร่ วมทุกคนไม่
เพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นในการจัดการแข่งขันกีฬาความมีการศึกษาถึงความต้ องการ
ของบุคลากรก่อน หรืออาจจะแบ่งการแข่งขันออกเป็ นประเภทโดยทาการแบ่งตามอายุ
5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อสวัสดิการด้ านเศรษฐกิจ รองลงมา หากดู
ในรายข้ อแล้ วจะพบว่ า ประโยชน์ ท่ีได้ รับจากสหกรณ์ออมทรั พย์องค์กรอิสระมีความเหมาะสม
ทั้งนี้เป็ นเพราะเงินที่ได้ จากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระมีเงินปันผลที่สงู และมีดอกเบี้ยเงินกู้ท่มี ี
อัตราต่าว่าธนาคาร นับว่าเป็ นสิ่งที่ทาให้ บุคลากรได้ ใช้ ประโยชน์และมีความพร้ อมที่จะปฏิบัติงาน
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ในองค์กร ยังต้ องมีการปรับปรุงให้ ดีข้ ึนว่าที่เป็ นอยู่ เพราะอยู่ในระดับปานกลางบุคลากรยังไม่พึง
พอใจเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ชนิการ์ ละเอียด (2543) ได้ ศึกษา ความคาดหวังต่อ
ลัก ษณะและรูป แบบการจัดสวั สดิการของบุคลากร กรณีออกนอกระบบเป็ นองค์การมหาชน:
กรณีศึกษา สานักประกันสังคม ผลการวิจัยบุคลากรส่วนใหญ่ ต้ องการลักษณะสวัสดิการที่เป็ นตัว
เงิน ด้ านค่าครองชี พ เมื่อออกจากงานมากที่สุด รองลงมาเป็ นสวัสดิการค่าตอบแทน นอกเวลา
หรือปฏิบัติงานอื่นใด สวั สดิการการสร้ างแรงจู งใจสวั สดิการด้ านการกู้ยืม ส่วนลักษณะสวัสดิการที่
ไม่ใช่ ตัวเงินพบว่ า บุคลากรส่วนใหญ่ มีความต้ องการด้ านสวัสดิการ ด้ านความก้ าวหน้ า และความ
มั่นคงในงานมากที่สุด รองลงมาเป็ นสวัสดิการด้ านการศึกษา สวัสดิการด้ านสิทธิการลา และสวัสดิการ
ด้ านนันทนาการ
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะที่กล่าวว่า จากผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
จัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้ านเศรษฐกิจในข้ อคาถาม “หน่วยงานมีการ
ให้ เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัว พนักงานที่เพียงพอและเหมาะสม” พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด จึงควรมีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินช่ วยเหลืองานศพพนักงาน
หรือครอบครัวพนักงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ สองคล้ องกับค่าครองชีพ ซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ช่วยเหลืองานศพนี้ทางสานักงานยังไม่ได้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ท่ชี ัดเจน
5.3 ผลการวิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ยความคิ ดเห็นต่ อสวั สดิ การด้ านความมั่ นคงและความ
ปลอดภัยรองลงมา หากดูในรายข้ อแล้ วจะพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจเรื่องกองทุนสารองเลี้ยง
ชี พมี ความเหมาะสม เพราะกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พปั จจุ บั นมี การปรั บอัตราเงิ นสมทบมากกว่ า
หน่วยงานอื่นซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิ นิจ เพชรสน (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อ
การจัดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึง
พอใจของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับความพึงพอใจสูงเป็ นอันดับ 1
คือ (1) ด้ านความมั่นคงปลอดภัย (2) ด้ านความช่ วยเหลือทางการเงิน (3) ด้ านสุขภาพอนามัย
(4) ด้ านวันหยุดและวันลา (5) ด้ านส่งเสริมพัฒนาพนักงาน (6) ด้ านนันทนาการ จะเห็นว่าการจัด
สวั สดิ ก ารของพนั กงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาคจั งหวั ดราชบุ รี จะให้ ความส าคั ญ กับ ความมั่ นคง
ปลอดภัยเป็ นอย่างมาก เนื่องจากภารกิจขององค์กรจะต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่องนี้เป็ นเรื่องที่สาคัญ
สูงสุดซึ่งหากจัดสวัสดิการด้ านนี้ออกมาพนักงานไม่มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจต่าแสดงให้ เห็นว่า
จะเกิดความไม่ม่ันคงปลอดภัยกับพนักงาน แต่ผลออกมาแบบนี้ทาให้ เชื่อได้ ว่าการจัดสวัสดิการใน
แต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานจะเน้ นให้ ความสาคัญในด้ านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปตามภารกิจและ
ความรั บผิดชอบหลั กขององค์กร แต่ บุคลากรยังไม่ มีความพึ งพอใจที่หน่ วยงานมีการกาหนดเงิ น
ช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือเกิดความเดือดร้ อนจากภัยธรรมชาติ และหน่วยงานมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนขั้น ปรับเงินเดือน มีความยุติธรรม แต่บุคลากรยังไม่พอใจในอัตรา
เงิ นช่ วยเหลื อที่น้อยเกินไปและไม่ เพี ยงพอกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริ ง การเลื่ อนตาแหน่ งยังไม่ มี
หลักเกณฑ์ท่เี ป็ นมาตรฐานในการวัดระดับ
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สอดคล้ องข้ อเสนอแนะที่กล่ าวว่ า กาหนดนโยบายสวัสดิการด้ านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย ควรมีการจัดเตรียมและวางแผนเส้ นทางอาชีพ เพื่อความก้ าวหน้ าให้ บุคลากร และความ
มั่นคงในงานให้ สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความมั่นใจ
ในความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงานแล้ ว โอกาสในความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงานสูงขึ้น
เพื่ อเป็ นขวั ญก าลั งใจให้ บุ คลากรได้ ปฏิบั ติงานที่ดีต่ อไป และควรมี การศึ กษาเกณฑ์ ท่ีใช้ ในการ
ประเมินผลงานที่มีความน่ าเชื่อถือ และควรอธิบายถึงหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการประเมินผลงานสาหรับ
การปรั บตาแหน่ งหรื อเลื่ อนขั้ นในปั จจุ บั น เพื่ อให้ บุ คลากรเกิ ดความเข้ าใจถึ งหลั กเกณฑ์ ท่ีเป็ น
มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถของบุคลากร ก่อนที่จะมีการปรับตาแหน่ งหรือเลื่อนขั้น และ
เมื่อผลการประเมินผลงานออกมาแล้ วควรแสดงผลหรือคะแนนที่ได้ ให้ พนักงานรับทราบ เพื่อให้ เกิด
ความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน
5.4 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็น ต่ อ สวั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและอนามั ย
รองลงมา หากดูในรายข้ อแล้ วจะพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากหน่วยงานมี
การจั ดให้ มี ก ารตรวจสุ ขภาพทั่ว ไป ปี ละ 1 ครั้ ง ที่เ พี ย งพอและเหมาะสม ระดั บ มาก เพราะ
หน่วยงานมีการจัดให้ สถานพยาบาลเข้ ามาตรวจสุขภาพถึงที่สถานที่ทางานโดยไม่ต้องให้ พนักงาน
เดินทางไปโรงพยาบาลให้ สาบาก และโดยทั่วไปแล้ วการตรวจสุขภาพ ปี ละ 1 ครั้ง ถือว่าเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สลักจิต ภู่ประกร (2555) ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในสวัสดิการที่ได้ รับของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ พบว่า พนักงาน
มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้ รับด้ านสุขภาพโดยรวมในระดับมาก ซึ่งจะเห็นว่าการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค สานักงานใหญ่ มีการจัดสวัสดิการด้ านสุขภาพอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาคให้ ความสาคัญ กับ สวั สดิ ก ารด้ า นสุขภาพมากที่สุดในสวั สดิ การที่จัดให้ ท้ังหมด ซึ่ งเป็ น
สวัสดิการที่ให้ อย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน การให้ ความสาคัญในการดูแลสุขภาพ และสนับสนุ น
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดผลดีต่อการรักษาสุขภาพทาให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจในสวัสดิการที่
ได้ รับ ส่วนห้ องอาหารภายในสานักงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่เพี ยงพอ และเหมาะสม
และหน่วยงานมีค่ารักษาพยาบาลที่ได้ รับสิทธิในการเบิก เช่น ค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่ วย และ
อุบัติเหตุ ค่ารั กษาฟั น ฯลฯ ยังอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ยแล้ วยังอยู่ในระดับ
น้ อย บุคลาการยังไม่มีความพึงพอใจมากเท่าที่ควร เห็นว่ายังต้ องมีการปรับปรุงห้ องอาหารภายใน
สานักงานมีความสะอาด ถู กสุขลักษณะ เพี ยงพอต่อจานวนบุ คลากรที่เพิ่ มขึ้น และยังต้ องมีการ
กาหนดแนวทางและอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ได้ รับสิทธิในการเบิกให้ มีความเหมาสมมากกว่านี้
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะที่กล่าวว่า จากผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมายด้ า นสุ ข ภาพและอนามั ย ในข้ อ ค าถาม
“ห้ องอาหารภายในสานักงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอ และเหมาะสม” พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง ควรมีการกาหนดเกณฑ์การใช้ ห้องอาหารภายในสานักงานเพื่อให้ ถูกตามหลัก
สุขาภิบาล ต้ องมีการกาหนดข้ อปฏิบัติในการใช้ สถานที่ เพื่อให้ ทุกคนที่มาใช้ บริการมีความเข้ าใจ
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ตรงกัน และสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ อย่างถูกต้ อง ห้ าม และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตาม เช่ น ห้ า มน าอาหาร - เครื่ องดื่ มที่มีกลิ่ น เข้ า มารั บประทานในบริ เวณภายในห้ องอาหาร
สานักงาน เนื่องจากกลิ่นของอาหาร จะรบกวนผู้อ่นื และควรเก็บเศษอาหารให้ หมด เพราะจะทา
ให้ มีสตั ว์อนั ไม่พึงประสงค์เข้ ามาอาศัย และกัดแทะเบาะที่น่ังให้ เสียหาย
5.5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อสวัสดิการด้ านการศึกษาต่าสุด แสดงให้
เห็นว่าทางสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีการจัดสวัสดิการด้ านการศึกษาได้ ไม่ดีเท่ากับ
สวัสดิการด้ านอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่บุคลากรได้ หากดูในรายข้ อแล้ วพบว่า
บุ ค ลากรไม่ เ ห็น ด้ ว ยต่ อ การให้ จ านวนเงิ น ทุ น การศึ ก ษาต่ อ แก่ พ นั ก งานของส านั ก งานสูง สุด
รองลงมา คื อ การส่ ง พนั ก งานไปศึ ก ษาดู ง านทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ รองลงมา คื อ
หน่ วยงานมี ก ารพิ จ ารณาการให้ ทุ น การศึ กษาแก่พ นั ก งาน รองลงมา คื อ การจั ด บอร์ ด หรื อ
นิทรรศการ เพื่อเพิ่ มความรู้ให้ บุคลากร รองลงมา คือ การส่งเสริม สนับสนุ นให้ พนักงานได้ รับ
การอบรมเพื่ อเพิ่ มพูนประสบการณ์ และความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน และรองลงมา คือ
การจั ด ห้ อ งสมุ ดไว้ ให้ บ ริ ก ารหนั งสือ ให้ พ นั ก งานได้ อ่ า น ซึ่ งสิ่ งเหล่ า นี้ นั บ ว่ า เป็ นสิ่งสาคั ญ ที่จ ะ
สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ มากยิ่งขึ้นได้ แต่ท้ังนี้ท้งั นั้นอาจจะเกิดจากความคิดเห็น
ส่วนบุคคลซึ่งต้ องการที่จะชดเชยในเรื่ องความรู้หรื อการศึกษาให้ เห็นเป็ นรูปธรรมเป็ นตัวเงินที่
มากขึ้น และมีความคาดหวังในสิ่งเหล่ านี้สูงเกินกว่าที่องค์กรพยายามที่จะจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของชนิการ์ ละเอียด (2543)
ได้ ศึกษา ความคาดหวังต่อลักษณะและรูปแบบการจัดสวัสดิการของบุคลากร กรณีออกนอกระบบ
เป็ นองค์ก ารมหาชน: กรณีศึ ก ษา สานักประกันสังคม ผลการวิ จั ยบุ คลากรส่วนใหญ่ ต้ องการ
ลักษณะสวัสดิการที่เป็ นตัวเงิน ด้ านค่าครองชีพ เมื่อออกจากงานมากที่สดุ รองลงมาเป็ นสวัสดิการ
ค่าตอบแทน นอกเวลาหรือปฏิบัติงานอื่นใด สวัสดิการการสร้ างแรงจู งใจสวัสดิการด้ านการกู้ยืม
ส่วนลักษณะสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินพบว่ า บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้ องการด้ านสวัสดิการ ด้ าน
ความก้ าวหน้ า และความมั่นคงในงานมากที่สุด รองลงมาเป็ นสวัสดิการด้ านการศึกษา สวัสดิการ
ด้ านสิทธิการลา และสวัสดิการด้ านนันทนาการ ซึ่งจากงานวิจัยของของชนิการ์ ละเอียด (2543)
ที่ได้ กล่ าวมาในข้ างต้ น ก็อาจจะเป็ นการสนับสนุ นความคาดหวังในด้ านการศึกษาในลาดับต้ น ๆ
เมื่อผลการวิจัยนี้ปรากฏว่ าพนั กงานของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีระดับความ
คิดเห็นให้ กบั การจัดสวัสดิการด้ านการศึกษาน้ อยที่สดุ จึงเป็ นเหตุผลสนับสนุ นที่ว่าพนักงานอาจจะ
คาดหวังในเรื่องการศึกษาไว้ สงู จึงทาให้ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างพนักงานกับองค์กร
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะที่กล่ าวว่ า กาหนดนโยบายสวัสดิการด้ านการศึกษา ควรมี
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้ านทักษะ ความชานาญใน
การทางาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง และกาหนดให้ มี
การนาแผนเส้ นทางก้ าวหน้ า ในสายอาชีพไปสู่การปฏิบัติซ่ึงการกาหนดแผนสร้ างความก้ าวหน้ า
ของบุคลากรจะเป็ นการสร้ างขวัญกาลังใจ และแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน ทาให้ บุคลากรทราบ
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ความก้ า วหน้ า ของตนเอง การก าหนดแผนสร้ างความก้ า วหน้ า ฯ ที่ชั ด เจนจะสามารถน ามา
ออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อ เตรียม
ความพร้ อมของกาลังคนในตาแหน่งว่าง การวางแผนฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่ อพัฒนาให้
สามารถ เข้ า สู่ต าแหน่ ง การโอนย้ า ยงาน การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรรายบุ ค คล และจาก
ผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ด้ านการศึกษาในข้ อคาถาม “การให้ จานวนเงินทุนการศึกษาต่อ แก่พนักงานของสานักงานมีความ
เหมาะสม” “หน่ วยงานมีการพิจารณาการให้ ทุนการศึกษาแก่พนักงานมีความเหมาะสม” และ
“การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเหมาะสม” พบว่า อยู่ใน
ระดับน้ อย ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อให้ ทุนการศึกษาแก่บุคลากร ซึ่งทาง
สานักงานมีอานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณของสานักงาน การกาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในลักษณะการให้ ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของสานักงานสามารถทาได้ การ
พิจารณาการให้ ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรนั้น ควรมีแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาต่อ และ
แต่งตั้งให้ มีคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครที่จะได้ รับทุนการศึกษา
ต่อให้ มีความเป็ นยุติธรรม

6. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
6.1 ควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการจัดให้ สวัสดิการของหน่วยงาน
อิสระหน่วยงานอื่นๆ ว่ามีความเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงให้ มี
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม และเป็ นมาตรฐานที่บุคลากรทุกฝ่ ายยอมรับได้
6.2 ควรมีการศึกษาการจัดสวัสดิการของหน่ วยงานอื่นๆ ที่มีความหลากหลายและ
พั ฒนาขึ้นอย่ างต่ อเนื่อง เพื่ อให้ ตรงกับความต้ องการของบุคลากรที่จะได้ รับความพึ งพอใจจาก
สวัสดิการอย่างแท้จริง
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