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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัด

สวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซ่ึงประกอบด้วยสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ  

ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านสุขภาพและอนามัย และ  

(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และสังกัด ประชาการที่ใช้ในการการศึกษาคร้ังน้ี

เป็นการท าส ามะโนประชากร คือบุคลากรส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งหมด 

จ านวน 61 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 

0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษา พบว่า 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้าน

สขุภาพและอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

2.  ผลทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ

ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีต่อการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ จ าแนกตามปัจจัย 

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏบัิติงาน ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 

อตัราเงินเดือน และสังกัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเหน็ของบุคลากร

ต่อการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมายที่แตกต่างกนั 
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1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 หมวด 3 ส านักงาน

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มาตรา 22 ให้มีส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็น

หน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็น นิติบุคคล และอยู่ภายใต้ การก ากับดูแลของประธานกรรมการ  

กิจการของส านักงาน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย  

ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับความคุ้มครองและ

ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก  าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน (รายงาน

ประจ าปีส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย, 2557, น.326)  ดังน้ัน องค์กรต้องมีสวัสดิการ

ที่ดีเพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน เพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวให้พนักงานผู้ที่ มี

ความสามารถพร้อมที่จะขับเคล่ือนองค์กรให้มีความจงรักภักดีแก่องค์กร พร้อมที่จะรักษาองค์กร

ให้เดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงการให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานนับเป็นลักษณะที่

ส าคัญอีกประการหน่ึง ซ่ึงคนโดยทั่วไปมักจะนึกถึงเงินเดือน ค่าจ้าง และต าแหน่งการงาน ความ

สะดวกในการท างานเป็นส าคัญ โดยปัจจัยด้านสวัสดิการอาจจะมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือก

ท างานในองค์กรน้ันอย่างเตม็ความภาคภมูิใจ และสามารถจูงใจให้บุคลกรในองค์การเตม็ใจและ

ต้ังใจท างานอย่างเตม็ที่ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความคิดเหน็ของบุคลากรต่อการ

จัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ ว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการ 

จัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายอย่างไร และบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่

แตกต่างกันหรือไม่ โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน

การปรับปรุงเกี่ยวกบัสวัสดิการให้บุคลาการของส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมายให้มีความ

เหมาะสมมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังสามารถน าไปเปรียบเทียบกับสวัสดิการของหน่วยงานอื่นๆ ที่

ใกล้เคียงพร้อมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้เป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร และยังสามารถ

เสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาการ

จัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมายให้มีประสทิธภิาพสูงสดุในหน่วยงานต่อไป 

 

2. ขอบเขตในการศึกษา 

 2.1 ขอบเขตทางด้านประชากรและพ้ืนที่ ได้ พนักงานของส านักงานคณะกรรมการ

ปฏรูิปกฎหมาย จ านวน 61 คน (ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์, มกราคม 2559) 

 2.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาความคิดเหน็ของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ

ของส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย ตามแนวคิดของ ณัฏฐพันธ ์ เขจรนันท ์(2545) และ 

Pigors and Myers (1956 อ้างถึงใน ศุภชาญ อรัญสวรรค์, 2542, น. 24-25) โดยมุ่งศึกษา
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เฉพาะเร่ืองของสวัสดิการใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านความมั่นคงและความ

ปลอดภัย  (3) ด้านการศึกษา (4) ด้านนันทนาการ (5) ด้านสขุภาพและอนามัย 

 2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เร่ิมต้ังแต่ กนัยายนพ.ศ. 2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2559 

 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากพนักงานของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัย

ได้แจกแบบสอบถามพร้อมท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2559 จ านวน 61 ชุด 

 ซ่ึงได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 61 ชุด 

คิดเป็นอตัราการตอบกลับคืน ร้อยละ 100  

 

4. สรุปผลการวิจยั 

4.1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.8 มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.8 เมื่อพิจารณา

สถานภาพสมรสพบว่าส่วนใหญ่เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 62.3 ในด้านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.9 ในด้านระยะเวลาปฏิบัติงานพบว่าส่วน

ใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.5 ในด้านต าแหน่งงานพบว่าส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานในต าแหน่งปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 59.0 ในด้านอัตราเงินเดือนพบว่าส่วนใหญ่มี

อตัราเงินเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.2 และพบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน

สงักดัส านักอ านวยการ คิดเป็นร้อยละ 32.8  

4.2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการ

ปฏรูิปกฎหมาย ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน มีดังน้ี 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ ด้านเศรษฐกิจ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์องค์กรอิสระมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานมีการก าหนด

อตัราค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าที่พักในการเดินทางไปราชการที่เหมาะสม รองลงมาคือ อัตรา

การจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลามีความเหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการก าหนด

อตัราเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยและเงินกู้อื่นๆ (กรุงไทย) ที่เหมาะสม และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือหน่วยงานมี

การให้เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสม  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ ด้านความมั่นคง

ปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจาก

กองทุนส ารองเล้ียงชีพมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานจัดให้มี

เคร่ืองมือหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ 
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หน่วยงานมีการรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออก ส านักงานที่เหมาะสมและปลอดภัยรองลงมา

คือ หน่วยงานมีเกณฑใ์นการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนขั้น ปรับเงินเดือน มีความยุติธรรมและ

ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือหน่วยงานมีการก าหนดเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือเกิดความ

เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เพียงพอและเหมาะสม  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ ด้านการศึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดห้องสมุดไว้ให้บริการ

หนังสอืให้พนักงานได้อ่านเพียงพอและเหมาะสม รองลงมาคือ การส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงาน

ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสม รองลงมาคือ การจัดบอร์ด หรือนิทรรศการ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้บุคลากรมีความ

เหมาะสม รองลงมาคือ การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความ

เหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานมีความเหมาะสม 

และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการให้จ านวนเงินทุนการศึกษาต่อ แก่พนักงานของส านักงานมีความ

เหมาะสม  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ ด้านนันทนาการ 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เช่น กิจกรรม 5 ส ที่เหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัดให้มี

สถานที่ออกก าลังกายที่เพียงพอ และเหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัดให้มีการสังสรรค์ 

เช่น งานปีใหม่ งานบุญ ที่เหมาะสม รองลงมาคือ หน่วยงานมีการจัดให้มีการเดินทางท่องเที่ยว

ประจ าปีที่เหมาะสม และค่าเฉล่ียต ่าสดุคือการจัดให้มีห้องพักผ่อนส าหรับพนักงานที่เพียงพอ และ

เหมาะสม  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการ ด้านสุขภาพและ

อนามัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานมีการจัดให้มี

การตรวจสขุภาพทั่วไป ปีละ 1 คร้ัง ที่เพียงพอและเหมาะสม รองลงมาคือ ห้องสุขามีเพียงพอและ

ถูกหลักสุขลักษณะ รองลงมาคือ หน่วยงานมีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ และ

เหมาะสม  รองลงมาคือ หน่วยงานมีค่ารักษาพยาบาลที่ ได้ รับสิทธิในการเบิก เช่น ค่า

รักษาพยาบาล การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ค่ารักษาฟัน ฯลฯ ที่เพียงพอและเหมาะสม และ

ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือห้องอาหารภายในส านักงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอ และ

เหมาะสม  

 

5. อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการ

ปฏรูิปกฎหมาย สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
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 5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อสวัสดิการด้านนันทนาการสูงสุด หากดู

ในรายข้อแล้วจะพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการที่หน่วยงานจัดให้มีการส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เช่น กิจกรรม 5 ส ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรได้มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีความรักใคร่ สามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจ เอื้ ออาทร 

ช่วยเหลือและแบ่งปันกันในทุกเร่ือง เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานท างานได้ส าเร็จและร่วมมือกันช่วย

พัฒนาองค์กร รองลงมา คือ หน่วยงานมีการจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายที่เพียงพอ และ

เหมาะสม ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีนับว่าเป็นสิ่งที่ท  าให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ของการผ่อนคลายความเครียด 

ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เสริมศักด์ิ สรวญรัมย์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ 

(2556) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การ

ตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสวัสดิการ ที่มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน ด้านการศึกษา

บุตร ด้านสังคมและนันทนาการ ด้านการรักษาพยาบาลบุพการีและครอบครัว ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทน 

ด้านนโยบายของรัฐ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความต้องการ จะเหน็ได้ว่ากระทรวงมหาดไทย (อต.)

พนักงานรัฐวิสาหกจิองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เอาใจใส่ในสวัสดิการของพนักงานจึงเป็น

เร่ืองที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการจัดการ ซ่ึงประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของพนักงานเป็นผล

มาจากความรู้ความสามารถและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ซ่ึงคนโดยทั่วไปมักจะนึกถึง

เงินเดือน ค่าจ้าง และต าแหน่งงาน ความสะดวกในการท างานเป็นสิ่งส าคัญปัจจัยหน่ึงอาจจะมี

ความส าคัญต่อการตัดสนิใจเลือกท างานในองค์กร น้ันอย่างเตม็ความภมูิใจ  

 สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่กล่าวว่า ก าหนดนโยบายสวัสดิการด้านนันทนาการ ควร

น าแนวทางการสร้างความสุขในการท างาน เช่น บุคลากรมีความต้องการให้ส านักงานจัดห้อง

ส าหรับพักผ่อนคลายเครียดช่วงเวลาพักให้พนักงานจ านวน 2 ห้อง แบ่งชาย/หญิง ซ่ึงภายในห้อง

ดังกล่าวควรจัดให้มีบรรยากาศที่รู้สึกผ่อนคลาย เช่น ควรมีมุมหนังสือ พร้อมเก้าอี้ โซฟา เพ่ือให้

พนักงานสามารถได้พบปะพูดคุยกนั มีโทรทศัน์ส าหรับรับชมข่าวสารช่วงเวลาพักกลางวัน และเปิด

เพลงเพ่ือลดบรรยากาศความตึกเครียดให้ผ่อนคลายลง จะท าให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลายใน

ช่วงเวลาพักกลางวัน ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการจัดการ

แข่งขันกฬีาภายในองค์กรมีการจัดกฬีาที่มีความหลากหลายเพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทุกคนไม่

เพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ดังน้ันในการจัดการแข่งขันกีฬาความมีการศึกษาถึงความต้องการ

ของบุคลากรก่อน หรืออาจจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทโดยท าการแบ่งตามอายุ  

 5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อสวัสดิการด้านเศรษฐกจิ รองลงมา หากดู

ในรายข้อแล้วจะพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระมีความเหมาะสม 

ทั้งน้ีเป็นเพราะเงินที่ได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอสิระมีเงินปันผลที่สงูและมีดอกเบ้ียเงินกู้ที่มี

อัตราต ่าว่าธนาคาร นับว่าเป็นสิ่งที่ท  าให้บุคลากรได้ใช้ประโยชน์และมีความพร้อมที่จะปฏบัิติงาน
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ในองค์กร ยังต้องมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนว่าที่เป็นอยู่ เพราะอยู่ในระดับปานกลางบุคลากรยังไม่พึง

พอใจเท่าที่ควร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ชนิการ์  ละเอียด (2543) ได้ศึกษา ความคาดหวังต่อ

ลักษณะและรูปแบบการจัดสวัสดิการของบุคลากร กรณีออกนอกระบบเป็นองค์การมหาชน: 

กรณีศึกษา ส านักประกันสังคม ผลการวิจัยบุคลากรส่วนใหญ่ ต้องการลักษณะสวัสดิการที่เป็นตัว

เงิน ด้านค่าครองชีพ เม่ือออกจากงานมากที่สุด รองลงมาเป็นสวัสดิการค่าตอบแทน นอกเวลา

หรือปฏิบัติงานอื่นใด สวัสดิการการสร้างแรงจูงใจสวัสดิการด้านการกู้ยืม ส่วนลักษณะสวัสดิการที่

ไม่ใช่ตัวเงินพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการด้านสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้า และความ

ม่ันคงในงานมากที่สุด รองลงมาเป็นสวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสิทธิการลา และสวัสดิการ

ด้านนันทนาการ  

 สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะที่กล่าวว่า จากผลการวิจัยความคิดเหน็ของบุคลากรต่อการ

จัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมายด้านเศรษฐกิจในข้อค าถาม “หน่วยงานมีการ

ให้เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวพนักงานที่เพียงพอและเหมาะสม” พบว่า อยู่ใน

ระดับปานกลางมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด จึงควรมีการเพ่ิมอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน

หรือครอบครัวพนักงานเพ่ิมมากขึ้ น เพ่ือให้สองคล้องกับค่าครองชีพ ซ่ึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ช่วยเหลืองานศพน้ีทางส านักงานยังไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

 5.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อสวัสดิการด้านความมั่นคงและความ

ปลอดภัยรองลงมา หากดูในรายข้อแล้วจะพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจเร่ืองกองทุนส ารองเล้ียง

ชีพมีความเหมาะสม เพราะกองทุนส ารองเล้ียงชีพปัจจุบันมีการปรับอัตราเงินสมทบมากกว่า

หน่วยงานอื่นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พินิจ  เพชรสน (2550) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อ

การจัดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึง

พอใจของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับความพึงพอใจสูงเป็นอันดับ 1 

คือ (1) ด้านความม่ันคงปลอดภัย (2) ด้านความช่วยเหลือทางการเงิน (3) ด้านสุขภาพอนามัย 

(4) ด้านวันหยุดและวันลา (5) ด้านส่งเสริมพัฒนาพนักงาน (6) ด้านนันทนาการ จะเหน็ว่าการจัด

สวัสดิการของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีจะให้ความส าคัญกับความมั่นคง

ปลอดภัยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากภารกิจขององค์กรจะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่ส าคัญ

สูงสุดซ่ึงหากจัดสวัสดิการด้านน้ีออกมาพนักงานไม่มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจต ่าแสดงให้เหน็ว่า

จะเกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยกับพนักงาน แต่ผลออกมาแบบน้ีท าให้เช่ือได้ว่าการจัดสวัสดิการใน

แต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานจะเน้นให้ความส าคัญในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไปตามภารกิจและ

ความรับผิดชอบหลักขององค์กร แต่บุคลากรยังไม่มีความพึงพอใจที่หน่วยงานมีการก าหนดเงิน

ช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือเกิดความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และหน่วยงานมีเกณฑ์ใน

การพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนขั้น ปรับเงินเดือน มีความยุติธรรม แต่บุคลากรยังไม่พอใจในอัตรา

เงินช่วยเหลือที่น้อยเกินไปและไม่เพียงพอกับเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง การเล่ือนต าแหน่งยังไม่มี

หลักเกณฑท์ี่เป็นมาตรฐานในการวัดระดับ  

366



7 
 

 สอดคล้องข้อเสนอแนะที่กล่าวว่า ก าหนดนโยบายสวัสดิการด้านความม่ันคงและความ

ปลอดภัย ควรมีการจัดเตรียมและวางแผนเส้นทางอาชีพ เพ่ือความก้าวหน้าให้บุคลากร และความ

มั่นคงในงานให้สูงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมายมีความมั่นใจ

ในความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานแล้ว โอกาสในความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานสูงขึ้ น

เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานที่ดีต่อไป และควรมีการศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ประเมินผลงานที่มีความน่าเช่ือถือ และควรอธิบายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานส าหรับ

การปรับต าแหน่งหรือเล่ือนข้ันในปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ที่เป็น

มาตรฐานในการวัดระดับความสามารถของบุคลากร ก่อนที่จะมีการปรับต าแหน่งหรือเล่ือนข้ัน และ

เม่ือผลการประเมินผลงานออกมาแล้วควรแสดงผลหรือคะแนนที่ได้ให้พนักงานรับทราบ เพ่ือให้เกิด

ความยุติธรรมกบับุคลากรทุกคน  

 5.4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อสวัสดิการด้านสุขภาพและอนามัย 

รองลงมา หากดูในรายข้อแล้วจะพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากหน่วยงานมี

การจัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไป ปีละ 1 คร้ัง ที่เพียงพอและเหมาะสม ระดับมาก เพราะ

หน่วยงานมีการจัดให้สถานพยาบาลเข้ามาตรวจสุขภาพถึงที่สถานที่ท  างานโดยไม่ต้องให้พนักงาน

เดินทางไปโรงพยาบาลให้ส าบาก และโดยทั่วไปแล้วการตรวจสุขภาพ ปีละ 1 คร้ัง ถือว่าเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลักจิต  ภู่ประกร (2555) ศึกษาเร่ือง ความ

พึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ส านักงานใหญ่  พบว่า พนักงาน

มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับด้านสุขภาพโดยรวมในระดับมาก ซ่ึงจะเหน็ว่าการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค ส านักงานใหญ่ มีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคให้ความส าคัญกับสวัสดิการด้านสุขภาพมากที่สุดในสวัสดิการที่จัดให้ทั้งหมด ซ่ึงเป็น

สวัสดิการที่ให้อย่างทั่วถึงกบัพนักงานทุกคน การให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ และสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดผลดีต่อการรักษาสุขภาพท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในสวัสดิการที่

ได้รับ ส่วนห้องอาหารภายในส านักงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

และหน่วยงานมีค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับสิทธิในการเบิก เช่น ค่ารักษาพยาบาล การเจบ็ป่วย และ

อุบัติเหตุ ค่ารักษาฟัน ฯลฯ ยังอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียแล้วยังอยู่ในระดับ

น้อย บุคลาการยังไม่มีความพึงพอใจมากเทา่ที่ควร เหน็ว่ายังต้องมีการปรับปรุงห้องอาหารภายใน

ส านักงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรที่เพ่ิมข้ึน และยังต้องมีการ

ก าหนดแนวทางและอตัราค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับสทิธใินการเบิกให้มีความเหมาสมมากกว่าน้ี  

 สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะที่กล่าวว่า จากผลการวิจัยความคิดเหน็ของบุคลากรต่อการ

จัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านสุขภาพและอนามัยในข้อค าถาม 

“ห้องอาหารภายในส านักงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอ และเหมาะสม” พบว่า อยู่

ในระดับปานกลาง ควรมีการก าหนดเกณฑ์การใช้ห้องอาหารภายในส านักงานเพ่ือให้ถูกตามหลัก

สุขาภิบาล ต้องมีการก าหนดข้อปฏบัิติในการใช้สถานที่ เพ่ือให้ทุกคนที่มาใช้บริการมีความเข้าใจ
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ตรงกัน และสามารถปฏบัิติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง ห้าม และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตาม เช่น ห้ามน าอาหาร - เคร่ืองด่ืมที่มีกล่ิน เข้ามารับประทานในบริเวณภายในห้องอาหาร

ส านักงาน เน่ืองจากกล่ินของอาหาร จะรบกวนผู้อื่น และควรเกบ็เศษอาหารให้หมด เพราะจะท า

ให้มีสตัว์อนัไม่พึงประสงค์เข้ามาอาศัย และกดัแทะเบาะที่น่ังให้เสยีหาย 

 5.5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อสวัสดิการด้านการศึกษาต ่าสุด แสดงให้

เหน็ว่าทางส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมายมีการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาได้ไม่ดีเท่ากับ

สวัสดิการด้านอื่นๆ ซ่ึงไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรได้ หากดูในรายข้อแล้วพบว่า

บุคลากรไม่เห็นด้วยต่อการให้จ านวนเงินทุนการศึกษาต่อ แก่พนักงานของส านักงานสูงสุด 

รองลงมา คือ การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองลงมา คือ 

หน่วยงานมีการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน รองลงมา คือ การจัดบอร์ด หรือ

นิทรรศการ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้บุคลากร รองลงมา คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับ

การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรองลงมา คือ 

การจัดห้องสมุดไว้ให้บริการหนังสือให้พนักงานได้อ่าน ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะ

สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มากย่ิงขึ้ นได้ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันอาจจะเกิดจากความคิดเห็น

ส่วนบุคคลซ่ึงต้องการที่จะชดเชยในเร่ืองความรู้หรือการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นตัวเงินที่

มากข้ึน และมีความคาดหวังในสิ่งเหล่าน้ีสูงเกินกว่าที่องค์กรพยายามที่จะจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของชนิการ์  ละเอียด (2543) 

ได้ศึกษา ความคาดหวังต่อลักษณะและรูปแบบการจัดสวัสดิการของบุคลากร กรณีออกนอกระบบ

เป็นองค์การมหาชน: กรณีศึกษา ส านักประกันสังคม ผลการวิจัยบุคลากรส่วนใหญ่ ต้องการ

ลักษณะสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ด้านค่าครองชีพ เม่ือออกจากงานมากที่สดุ รองลงมาเป็นสวัสดิการ

ค่าตอบแทน นอกเวลาหรือปฏิบัติงานอื่นใด สวัสดิการการสร้างแรงจูงใจสวัสดิการด้านการกู้ยืม 

ส่วนลักษณะสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการด้านสวัสดิการ ด้าน

ความก้าวหน้า และความม่ันคงในงานมากที่สุด รองลงมาเป็นสวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการ

ด้านสทิธกิารลา และสวัสดิการด้านนันทนาการ ซ่ึงจากงานวิจัยของของชนิการ์  ละเอียด (2543) 

ที่ได้กล่าวมาในข้างต้น กอ็าจจะเป็นการสนับสนุนความคาดหวังในด้านการศึกษาในล าดับต้น ๆ 

เมื่อผลการวิจัยน้ีปรากฏว่าพนักงานของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีระดับความ

คิดเหน็ให้กบัการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาน้อยที่สดุจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนที่ว่าพนักงานอาจจะ

คาดหวังในเร่ืองการศึกษาไว้สงูจึงท าให้เกดิความไม่สมดุลกนัระหว่างพนักงานกบัองค์กร  

 สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่กล่าวว่า ก าหนดนโยบายสวัสดิการด้านการศึกษา ควรมี

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญใน

การท างาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเน่ือง และก าหนดให้มี

การน าแผนเส้นทางก้าวหน้า ในสายอาชีพไปสู่การปฏบัิติซ่ึงการก าหนดแผนสร้างความก้าวหน้า

ของบุคลากรจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรทราบ
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ความก้าวหน้าของตนเอง การก าหนดแผนสร้างความก้าวหน้าฯ ที่ ชัดเจนจะสามารถน ามา

ออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรในเร่ืองต่างๆ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพ่ือ เตรียม

ความพร้อมของก าลังคนในต าแหน่งว่าง การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาให้

สามารถ เข้าสู่ต าแหน่ง การโอนย้ายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล และจาก

ผลการวิจัยความคิดเหน็ของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการส านักงานคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย

ด้านการศึกษาในข้อค าถาม “การให้จ านวนเงินทุนการศึกษาต่อ แก่พนักงานของส านักงานมีความ

เหมาะสม” “หน่วยงานมีการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานมีความเหมาะสม” และ 

“การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเหมาะสม” พบว่า อยู่ใน

ระดับน้อย ควรมีการก าหนดหลักเกณฑก์ารตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร ซ่ึงทาง

ส านักงานมีอ านาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณของส านักงาน การก าหนด

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินในลักษณะการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของส านักงานสามารถท าได้ การ

พิจารณาการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรน้ัน ควรมีแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาต่อ และ

แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการกลางเพ่ือพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครที่จะได้รับทุนการศึกษา

ต่อให้มีความเป็นยุติธรรม 

 

6. ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

 6.1  ควรมีการศึกษาหลักเกณฑแ์ละองค์ประกอบในการจัดให้สวัสดิการของหน่วยงาน

อสิระหน่วยงานอื่นๆ ว่ามีความเหมือนกนัหรือต่างกนัหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงให้มี

สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นมาตรฐานที่บุคลากรทุกฝ่ายยอมรับได้ 

 6.2  ควรมีการศึกษาการจัดสวัสดิการของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความหลากหลายและ

พัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรที่จะได้รับความพึงพอใจจาก

สวัสดิการอย่างแท้จริง 
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