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การจัดสวัสดิการทีส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กรณีศึกษา : สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ทัศติการณ์ ผัดโน1
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพือศึกษาความพึง
พอใจและความคาดหวั ง ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ สํา นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงคมนาคม (2) เพื อเปรี ย บเทีย บความพึ ง พอใจ และความคาดหวั ง ในการจั ด
สวัสดิการของข้ าราชการและบุคลากรภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จําแนกตามปัจจั ย
ส่วนบุคคล (3) เพือศึกษาการส่งผลของการจัดสวัสดิการ ทีมีต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของข้ าราชการและบุคลากรภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (4) เพือเปรียบเทียบความ
พึ ง พอใจและความคาดหวั ง ในการจั ด สวั ส ดิ ก าร และระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน ของ
ข้ าราชการและบุค ลากรภาครั ฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประชากรทีใช้ ในการศึ ก ษา
ได้ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจํา และลูกจ้ างชัวคราว (ช่วยราชการ) ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ใช้ กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ จํานวน 210 คน เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม ทีมีค่าความเชือมันในภาพรวมเท่ากับ 0.970 เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
สถิติทใช้
ี ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้ วย
ค่ า สถิ ติ Independent Sample t- test การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) และวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) และกเปรี ย บเที ย บ
ข้ อมูลระหว่างระดับความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยใช้ Paired samples t-test กําหนดระดับ
นั ยสําคัญที 0.05 ในการหาอิทธิพลระหว่ างตัวแปรอิสระกับ ตัวแปรตาม และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 105 คน มี
อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี มีช่วงอายุ อยู่ ในกลุ่ ม Generation Y ระดับ การศึ ก ษาสูงสุดปริ ญ ญาตรี
รายได้ ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ประเภทและระดับตําแหน่ง ข้ าราชการ ระดับปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน – ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดกองบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล อายุงาน 1-5 ปี มี
ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการภาพรวมในระดับมาก และระดับความคาดหวังในการจัด
สวัสดิการภาพรวมในระดับมากทีสุด ในส่วนของความพึ งพอใจและ ความคาดหวังต่อคุณ ภาพ
1
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ชีวิตในภาพรวม พบว่ า มีระดับความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก และระดับ ความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากทีสุด
2. ข้ าราชการ และบุคลากรภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทีมีเพศต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการมากกว่าเพศชาย และพบว่า ช่วงอายุของกลุ่ม Gen B พ.ศ. 2498-2507 มีระดับความ
พึงพอใจในการจัดสวัสดิการ มากกว่า Gen X พ.ศ. 2508-2522 และมากกว่ากลุ่ม Gen Y พ.ศ.
2523-2542 ส่ ว นปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอืน ๆ (อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสูง สุด รายได้ ต่ อ เดื อ น
ประเภทตําแหน่ง หน่ วยงานทีสังกัด และอายุงาน) มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นั ยสํา คั ญ ทีระดั บ 0.05 ในส่วนของข้ า ราชการ และบุ คลากรภาครั ฐ สํา นั ก งานปลั ดกระทรวง
คมนาคมทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05
3. ระดับ ความพึ งพอใจในการจั ดสวั สดิก ารส่ งผลต่ อ ต่ อ ระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ทํางาน พบว่า ด้ านบริการ หรือสิงอํานวยความสะดวก ด้ านนันทนาการ และด้ านเศรษฐกิจ ในทิศ
ทางบวก มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ใน
ส่วนของระดับความคาดหวัง ในการจัดสวัสดิการ มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
พบว่ า ด้ า นนั น ทนาการในทิศ ทางบวก มี อิท ธิพ ลต่ อ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ส่วนระดับความคาดหวังเกียวกับการจัดสวัสดิการ ด้ านเศรษฐกิจ
และด้ านบริการ หรือสิงอํานวยความสะดวกไม่มีอิทธิพล ต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
4. ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตใน
การทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 โดยพบว่าระดับความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ อยกว่าความคาดหวัง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05
จากการวิจัยนีมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาโดยใช้ ตัวแบบหรือตัวแปรอืนทีมีความ
เกียวข้ องกับการจัดสวัสดิการภายในองค์การ และมีการเปรี ยบเทียบจากหน่ วยงานอืนทีมีการจัด
สวัสดิการภายในองค์การ ทีมีความครอบคลุม และทันสมัย สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
และตอบสนองต่อความต้ องการอย่างแท้จริงของข้ าราชการ หรือบุคลากรในองค์การ
คําสําคัญ: การจัดสวัสดิการ, คุณภาพชีวิตในการทํางาน
บทนํา
ปั จจุ บัน “เงิน” ไม่ใช่ปัจจัยจู งใจหลักในการทํางานของคนในองค์การอีกต่อไป จาก
การสํารวจของสถาบันวิจัยทางธุรกิจแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าพฤติกรรมของพนักงาน
ในปั จจุ บันเปลียนแปลงไปจากเดิมทีเคยใส่ใจเรื องของค่าตอบแทนเป็ นปั จจัยหลักในการทํางาน
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เป็ นใส่ใจเรืองการให้ สวัสดิการตอบแทนสูงขึน ส่งผลให้ องค์การต้ องปรับนโยบายเกียวกับการให้
สวัสดิการแก่พนักงานในองค์การ โดยบางครังองค์การได้ ลดค่าตอบแทนทีเป็ นเงินเดือนลง เพื อ
เพิ มสวั สดิ ก ารให้ กับ พนั ก งานมากขึน ซึ งพนั กงานเองก็ยิน ดี ทีจะรั บ ข้ อ เสนอ นั น ๆ โดยฝ่ าย
ทรั พยากรบุคคล เป็ นฝ่ ายทีดู แลเกียวกับการสรรหา พั ฒนา และธํารงรั กษาพนั กงาน (พยอม,
2534) จึงมักจะนําเรืองสวัสดิการมาเป็ นกลยุทธ์ในการจู งใจผู้สมัครให้ อยากร่ วมงานกับองค์การ
สิงเหล่ านีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครเป็ นอย่างมาก และเป็ นสิงทีผู้สมัครจะให้ ความเชือถือ
ในองค์การด้ วย ว่าองค์การนีดูแลพนักงานอย่างไร ซึงสวัสดิการเหล่านี สะท้ อนการใส่ใจพนักงาน
ในองค์การ ขณะเดียวกัน การทีองค์การไม่จัดสรรสวัสดิการทีดีให้ กบั พนักงาน อาจทําให้ เกิดความ
เสียงในอัตราเปลียนงาน (Turn Over) ได้ เพราะพนักงานรู้สกึ ว่าได้ รับการดูแลจากองค์การทีไม่ดี
พอ ก็อ าจเปลี ยน ทีทํา งานไปอยู่ ในองค์ ก ารทีดู แ ลดี ก ว่ า ซึ งหากองค์ ก ารไหนมี อัต ราของการ
เปลียนแปลงพนักงานบ่อย ๆ ย่อมทําให้ มีผลกระทบกับงาน เช่น ในกระบวนการสรรหาอาจทําให้
การสรรหาผู้ทมีี ความรู้ความสามารถ หรือ ผู้ทเหมาะสมกั
ี
บตําแหน่งงาน นัน ๆ มาร่วมงานยากขึน
และเมือต้ องสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้ ามาใหม่ ก็จะทําให้ เกิดต้ นทุนในเรืองดังกล่าวขึน ทังยัง
กระทบไปถึงกระบวนการต่อ ๆ ไป เช่ น ต้ องพั ฒนาความรู้ความสามารถ ฝึ กอบรมให้ มีความ
เชียวชาญในงานจนสามารถปฏิบัติงานในองค์การได้ และขณะเดียวกัน ก็อาจลดความน่าเชือถือ
ขององค์การลงได้ อกี ด้ วย
จากสถิติการแข่งขันบรรจุ เข้ ารับราชการของประเทศไทยทีสูงขึน สํานักปลัดกระทรวง
คมนาคม จึงควรหันมาให้ ความสําคัญต่อการจัดสวัสดิการภายในองค์การ เพราะถือเป็ นปั จจัย
สํา คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจร่ ว มงานของพนั ก งาน หรื อ ผู้ ส มั ค รในปั จ จุ บั น การจั ด สวั ส ดิ ก ารของ
สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารตามระเบี ย บสํา นั ก นายกว่ า ด้ ว ยการจั ด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ ปี 2530 และฉบับปรับปรุง ปี 2547 ซึงถือว่าเป็ นระเบียบทีบั งคับ
ใช้ มาแล้ วในระยะเวลาหนึงโดยหากเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน จึง
ควรมีการปรั บปรุ งหรื อจั ดสวั สดิการทีจําเป็ นเพิ มเติมให้ มีความครอบคลุ ม และ ตรงกับความ
ต้ องการของบุคลากรมากยิงขึน จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการ
การจัดสวัสดิการทีส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โดยจะแสดงให้ เ ห็น ถึ งความพึ งพอใจและความคาดหวั งต่ อ การจั ด สวั ส ดิ ก ารในมิ ติ ต่า ง ๆ ที
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของบุ ค ลากรอย่ า งแท้ จ ริ ง ส่ ง ผลให้ เ กิด วิ ธีก ารแก้ ไ ขปั ญ หา เป็ น
แนวทางในการขับเคลือนองค์การ ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็ นกําลัง
หลักทีสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจ และความคาดหวั ง ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารของข้ า ราชการและ
บุคลากรภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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2. เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัดสวัสดิการของข้ าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื อศึ ก ษาการส่ งผลของการจั ดสวั สดิ ก าร ทีมี ต่อ ระดั บ คุ ณภาพชี วิตในการทํา งานของ
ข้ าราชการและบุคลากรภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
4. เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวัง ในการจัดสวัสดิการ และระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ของข้ าราชการและบุคลากรภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับการจัดสวัสดิการทีส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน กรณีศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ แก่
เอ็ดวิน (Edwin, 1959, pp.518-519 อ้ างถึงใน ไพฑูรย์ พิทกั ษ์ธรรม, 2541, น.2831) ได้ แ บ่ งประเภทของสวั สดิ ก ารว่ า สามารถทํา ได้ ห ลายเบบ แล้ ว แต่ จุ ดมุ่ ง หมายของผู้ แ บ่ ง
ประเภท หน่วยต่าง ๆ อาจแบ่งประเภทสวัสดิการแตกต่างกันก็ได้ ซึงแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้
3 ประเภท ได้ แ ก่ 1. สวั สดิก ารทาง ด้ า นเศรษฐกิจ 2. สวั สดิการทางด้ า นนัน ทนาการ และ 3.
สวัสดิการทางด้ านการบริการ หรือสิงอํานวยความสะดวก
วอลตัน (Walton, 1973, p.12- 16 อ้ างถึงใน ทัศนีย์ ชาติไทย, 2559 น.17-19) ได้
กําหนดว่า บุคคล ทีมีคุณภาพชีวิตการทํางานต้ องมีข้อบ่งชี 8 ด้ าน เป็ นเกณฑ์ ดังนี 1. ด้ านค่าตอบ
เเทนทีเพี ยงพอเเละยุติธรรม 2. ด้ านสภาพการทํางานทีมีความปลอดภัยเละส่งเสริ มสุขภาพ 3.
ด้ านความก้ าวหน้ าและความมันคงในงาน 4. ด้ านโอกาสในการพั ฒนาขีดความสามารถของบุคคล
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่ วมกัน 6. ประชาธิปไตยในองค์การ 7. ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 8. ความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สาธิตา สุรวงศ์เดชา (2541, p.5 อ้ างถึงใน ภัศยารินทิ เลิศอภิสิทธิ, 2558, น. 17)
ความพึงพอใจเป็ นความรู้สกึ หรือทัศนคติทางบวกของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ซึงจะเกิดขึนก็
ต่อเมือสิงนันสามารถตอบสนองความต้ องการให้ แก่บุคคลนัน แต่ทงนี
ั ความพึงพอใจของบุคคล
ย่อมมีความแตกต่างกัน ขึนกับค่านิยมและประสบการณ์ทได้
ี รับ
ฤทัย นิธธิ นวิชิต (2553, น.12) ความคาดหวัง เป็ นความคิด ความเชือ ความต้ องการ
ความมุ่งหวังหรือความรู้สกึ ของบุคคลทีมีต่อสิงหนึง เช่น บุคคล การกระทําหรือเหตุการณ์จึงเป็ น
การคิดล่วงหน้ าโดยมุ่งหวังในสิงทีเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดตามทีตนคิดไว้
เฉลียว ไชยเชษฐ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาวิจัย เรืองการจัดสวัสดิการทีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สลักจิต ภู่ประกร (2555, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาวิจัย เรืองความพึงพอใจใน
สวัสดิการทีได้ รับของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่

568

ทัศนีย์ ชาติไทย (2559, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาวิจัย เรืองคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รัตนาภรณ์ บุญมี (2558, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาวิจัย เรืองคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ด้าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
Generation
ระดับการศึกษา
รายได้
ประเภทและระดับตําแหน่ง
หน่วยงานทีสังกัด
ประสบการณ์ (อายุงาน)

ประเภทของสวัสดิการ
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านกีฬาและนันทนาการ
ด้ านบริการ หรือสิงอํานวยความ
สะดวก Edwin B. Flippo, 1959
อ้ างถึงใน ทัศนีย์ ต้ นจันทร์, 2554)

การได้ รับค่าตอบแทนในการทํางานทีเพียงพอและ
ยุติธรรม
สภาพการทํางานทีคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ความก้ าวหน้ าและความมันคงในงาน
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
การบูรณการทางสังคม หรือการทํางานร่วมกัน
ประชาธิปไตยในองค์การ
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
ลักษณะงานทีเป็ นประโยชน์
ต่อสังคม
(Walton, 1973 อ้ างถึงใน วาริณี โพธิราช,
2017)

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากร ทีใช้ ในการศึกษาวิจัยในครังนี คือข้ าราชการทุกระดับ พนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจํา และลูกจ้ างชัวคราว (ช่วยราชการ) ในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จํานวน 438
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คน(ข้ อมูลจากฝ่ ายสรรหา บรรจุ แต่งตัง และข้ อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันที 10 มกราคม 2563)
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทําการกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู รของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane, 1973: 727-728) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทังหมด ทีระดับความเชือมันร้ อย
ละ 95 และมีค่าความคาดเคลือนในการประมาณไม่เกินร้ อยละ 5 และสัดส่วนของลักษณะ ทีสนใจ
ในประชากรเท่ากับ 0.5 ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 210 คน โดยผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้
อย่างสมบูรณ์จาํ นวน 154 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 73.33
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด (Closed ended questions) และปลายเปิ ด(Open-ended questions) ทีผู้วิจัยสร้ างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 เป็ นคําถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ข้ อ
ส่ ว นที 2 เป็ นแบบสอบถามทีวั ด ค่ า ตั ว บ่ ง ชี ของการจั ด สวั ส ดิ ก ารทีส่ ง ผลต่ อ ระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํางาน ซึ งเป็ นคํา ถามเกียวกับ ความพึ งพอใจ และความคาดหวั งเกียวกับ
สวัสดิการ 3 ด้ าน ด้ าน ๆ ละ 5 ข้ อ รวมทังหมดจํานวน 15 ข้ อ แบ่งเป็ นแต่ละด้ านคือ
1. ด้ านเศรษฐกิจ
2. ด้ านนันทนาการ
3. ด้ านบริการ หรือสิงอํานวยความสะดวก
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามทีวั ดค่ าตัวบ่ งชีระดับ คุ ณภาพชี วิตในการทํางาน ซึงเป็ น
คําถามเกียวกับความพึ งพอใจ และความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ด้ าน ๆ ละ 4
ข้ อ รวมทังหมดจํานวน 32 ข้ อ แบ่งเป็ นแต่ละด้ านคือ
1. การได้ รับค่าตอบแทนในการทํางานทีเพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทํางานทีคํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3. ความก้ าวหน้ าและความมันคงในงาน
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
5. การบูรณการทางสังคม หรือการทํางานร่วมกัน
6. ประชาธิปไตยในองค์การ
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
8. ลักษณะงานทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนที 4 ข้ อเสนอแนะอืน ๆ มีลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended question)
โดยให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
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ลั ก ษณะแบบสอบถามส่ ว นที 2 และส่ ว นที 3 ผู้ วิ จั ย กํา หนดคะแนนในการตอบ
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี
ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจมากทีสุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจน้ อย
พึงพอใจน้ อยทีสุด

ระดับความคาดหวัง
คาดหวังมากทีสุด
คาดหวังมาก
คาดหวังน้ อย
คาดหวังน้ อยทีสุด

ระดับการให้ค่าคะแนน
4
3
2
1

และเกณฑ์ในการแปลข้ อมูลเฉลียทีได้ มาจัดระดับความสําคัญเป็ น 4 ระดับ คือ

คะแนนเฉลีย
3.21 – 4.00
2.51 – 3.20
1.76 – 2.50
1.00 – 1.75

การแปลผล
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความคาดหวัง
พึงพอใจมากทีสุด
คาดหวังมากทีสุด
พึงพอใจมาก
คาดหวังมาก
พึงพอใจน้ อย
คาดหวังน้ อย
พึงพอใจน้ อยทีสุด
คาดหวังน้ อยทีสุด

ทีมา: อรณิชา เสตะคุณ (2560) และ Tim May (2001) อ้ างถึงใน สักเมธ จตุรพรชัย, 2561
สรุปผลการวิจยั
1. มีระดับความพึงพอใจและความคาดหวังเกียวกับการจัดสวัสดิการในภาพรวม โดย
ระดั บ ความ พึ ง พอใจเกี ยวกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารในภาพรวม มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กั บ 2.85 ค่ า ส่ ว น
เบี ยงเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.52 ความคิ ด เห็น อยู่ ใ นเกณฑ์ม าก และในส่ ว นของระดั บ ความ
คาดหวังเกียวกับการจัดสวัสดิการในภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.52 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่า กับ 0.46 ความคิ ด เห็น อยู่ ใ นเกณฑ์ ม ากที สุ ด ซึ งมี ค่ า ของความคาดหวั ง เกี ยวกั บ การจั ด
สวัสดิการเพิมขึน
2. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ทีมีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ใน
การจัดสวัสดิการแตกต่างกัน โดยเพศหญิง มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ มากกว่า
เพศชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ส่วนระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการทีมี
เพศต่างกัน มีความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน
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3. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการทีมีช่วงอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในการจัดสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ส่วนระดับความคาดหวัง
ในการจัดสวัสดิการทีมีช่วงอายุต่างกัน มีความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน
4. ระดับความพึ งพอใจในการจั ดสวั สดิการ จําแนกตามช่ วงอายุ กลุ่ ม Gen B พ.ศ.
2498 มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ มากกว่า Gen X พ.ศ. 2508 และมากกว่ากลุ่ม
Gen Y พ.ศ. 2523 ส่วนกลุ่มช่วงอายุคู่อนื ๆ ไม่แตกต่างกัน
5. ระดับความพึ งพอใจและระดับความคาดหวั งในการจั ดสวั สดิการ ทีมีปัจจั ยส่วน
บุคคล (อายุระดับการศึกษาสูงสุ ด ระดับรายได้ ต่อเดือน ประเภทและระดับตําแหน่ง สายการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อายุงาน) ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังในการ
จัดสวัสดิการไม่แตกต่างกัน
6. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ด้ านบริการ หรือสิงอํานวยความสะดวก
ด้ านนันทนาการ และด้ านเศรษฐกิจ ในทิศทางบวก มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในส่วนระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ พบว่า ด้ านนันทนาการ
ในทิศทางบวก มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้ าน
การเศรษฐกิจ และด้ านบริการ หรือสิงอํา นวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
7. ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตใน
การทํางานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 โดยพบว่า ระดับความพึงพอใจในการ
จัดสวัสดิการและระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ อยกว่าความคาดหวัง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจยั
1. ข้ าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทีมีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน มีระดับความพึ งพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางานทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 สอดคล้ องกับ ทัศนีย์ ชาติไทย 2559 ทีศึกษาเรื อง คถณภาพชีวิตในการ
ทํา งานของบุ คลากรในมหาวิทยาลั ยธุรกิจบั ณฑิตย์ และ รั ต นภรณ์ บุ ญ มี , 2558 ทีศึ ก ษาเรื อง
คุณภาพชีวิตการทํางานเทศบาลตําบลนาดี พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํา งานโดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ทังนี เนื องจากสํา นั ก งานปลั ดกระทรวงคมนาคม ได้ มีก ารจั ด
สวัสดิการให้ มีความครอบคลุมทุกระดับ ตังแต่ลูกจ้ างชัวคราว จนถึงผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิใน
การใช้ สวัสดิการอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
2. ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้ านการได้ รับ
ค่าตอบแทนในการทํางานทีเพียงพอและยุติธรรม ในเรืองค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับค่าครองชีพ
หรื อสภาพเศรษฐกิจในปั จจุ บัน พบว่ า ระดับความพึ งพอใจอยู่ในเกณฑ์น้อย ขณะทีระดับความ
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คาดหวังอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด สอดคล้ องกับ วอลตัน (Walton, 1973: 12-16) ทีได้ อธิบายถึง
ความต้ องการด้ านเศรษฐกิจว่าทุกคนล้ วนมีความต้ องการทีจะมุ่งทํางานเพือได้ รับการตอบสนอง
ทางเศรษฐกิจ ซึ งเป็ นสิงจํา เป็ นต่ อ การมี ชี วิ ต รอด โดยนอกจากจะสร้ า งความคาดหมายใน
ค่าตอบแทนของตนเองแล้ ว ยังมองเปรียบเทีย บกับบุคคลอืนในประเภทงานแบบเดียวกันอีกด้ วย
ด้ วยสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีสถานะเป็ นองค์กรของรัฐ ใช้ ฐานเงินเดือนตามเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.พ. โดยหากเปรียบเทียบกับองค์การรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทัวไป ยังถือว่าเป็ นรายได้
ทีไม่สูงมาก จึงทําให้ ความพึ งพอใจในด้ านนีอยู่ในระดับน้ อย ขณะทีมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากทีสุด
3. ระดับ ความคาดหวั งในการจั ดสวั สดิก าร มีอิทธิพลต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน
พบว่ าด้ านนันทนาการ มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับ Edwin, 1959, pp. 518-519 อ้ างถึงใน ไพฑูรย์ พิ ทักษ์ธรรม หน้ า
28-31 ได้ ใ ห้ ความเห็ น ว่ า สวั ส ดิ ก ารด้ า นนั น ทนาการเป็ นสวั ส ดิ ก ารที ทุ ก องค์ ก ารควรให้
ความสําคัญ เพราะจะทําให้ คนทํางานได้ รับความบับเทิงและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
ทําให้ คลายความเหน็ดเหนือยจากการทํางาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานทีดีตามมาในทีสุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั ในครังนี
(1) เนืองจากผลการศึกษา พบว่า เพศชาย มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ
น้ อยกว่ าเพศหญิง ขณะทีระดับความคาดหวั ง มีค่าเฉลียอยู่ ในเกณฑ์มากทีสุด ดังนัน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ควรมีการออกแบบ ปรั งปรุงคุณภาพในการจัดสวัสดิการหรื อเพิมเติม
สวั สดิ ก ารทีตอบสนองต่ อความต้ อ งการของเพศชาย เช่ น จั ดให้ มีคลาสเรี ยนมวยไทย กีฬ าที
เกียวกับการต่อสู้อืน ๆ หรือการจัดให้ มีการแข่งขันอีสปอร์ต (e-Sport) ภายในองค์การ นอกจาก
จะช่วยดึงความสนใจบุคลากรเพศชายแล้ ว ยังเป็ นการเชือมความสัมพันธ์ทดีี ของข้ าราชการ และ
บุคลากรภาครัฐอีกด้ วย
(2.) จากระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ของข้ าราชการ บุคลากรภาครัฐ ใน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ด้ านบริการหรือสิงอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลียตําทีสุด โดยข้ อ
คําถามจากแบบสอบถาม ข้ อที 13 หน่วยงานของท่าน มีโรงอาหารทีสะอาด ราคาเหมาะสม และมี
สิทธิพิเศษสําหรั บบุค ลากรเช่ น คู ปองส่วนลด พบว่ ามีความคิดเห็นอยู่ ในเกณฑ์น้อ ย ในขณะที
ระดับความคาดหวังมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด ดังนันสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ควรปรับปรุงคุณภาพ และจัดให้ มีสวัสดิการในด้ านดังกล่าวเพิมเติม เช่น การเพิมเงินช่วยเหลือ
ค่าทีอยู่อาศัย ค่าเดินทางไปทํางาน และจัดให้ มีโรงอาหารทีสะอาด ราคาเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความต้ องการ เพื อบรรเทาความเดือดร้ อน และเพื อให้ ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ มีความ พึ ง
พอใจในการจัดสวัสดิการทีได้ รับมากขึน
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(3) จากระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ ของข้ าราชการ บุคลากรภาครั ฐใน
สํา นั ก งานปลั ดกระทรวงคมนาคม ด้ า นเศรษฐกิจมี ค่า เฉลี ยสูงสุด และระดั บความพึ งพอใจใน
คุ ณภาพชี วิตในการทํา งาน ด้ านการได้ รับค่ าตอบแทนในการทํา งานทีเพี ยงพอและยุ ติ ธรรม มี
ค่ าเฉลี ยตําสุด ดังนัน สํานั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคม ควรมีการศึกษานโยบาย รวมถึงศึ กษา
ความเป็ นไปได้ ในอนาคตทีเกียวกับการเพิมเติมหรือปรับปรุงสวัสดิการด้ านเศรษฐกิจ ให้ มีความ
สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น ช่วยเหลือทางการเงินแก่ตัวข้ าราชการและบุคลากร
ของรัฐเอง รวมถึงครอบครัว เมือเจ็บป่ วย พิการ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เป็ นต้ น
(4) เนื องจากผลการศึ กษา พบว่ า การจั ดสวั สดิก ารด้ า นนั น ทนาการ มีอิทธิพลต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งาน รวมทังระดั บ ความพึ ง พอใจและระดั บ ความคาดหวั ง ในการจั ด
สวัสดิการ ด้ านนันทนาการ ข้ อคําถามจากแบบสอบถามข้ อที 10 หน่วยงานของท่านจัดให้ มีสถานที
พักผ่อนหย่อนใจภายในทีทํางาน พบว่า มีระดับความพึ งพอใจ ทีมีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์น้อย
และมี ร ะดั บ ความคาดหวั ง ทีมี เ กณฑ์ ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ม ากที สุ ด ดั ง นั น สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ควรจัดให้ มีสถานทีพักผ่อนหย่อนใจให้ กับพนักงานมากขึน โดยในแต่ละ
ตึกควรมีสถานทีสําหรับพักผ่อนอย่างน้ อย 1 จุด เพือเป็ นสถานทีพักผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
การทํางาน และยังสามารถเป็ นสถานทีพบปะคุยกันระหว่างพนักงานได้ อีกด้ วย นอกจากนีในเรือง
ของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร ควรมีการจัดกีฬาทีมีความหลากหลาย เพือให้ ข้าราชการ
บุคลากรภาครัฐ ได้ มีส่วนร่วมมากยิงขึน ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง ดังนันในการจัดการแข่งขัน
กีฬาควรทําการศึกษาถึงความต้ องการของบุคลากรในองค์การก่อน นอกจากนันด้ วยข้ อจํากัดเรือง
สถานที/พืนทีภายในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทีไม่เอืออํานวย จึงควรจัดให้ มีสวัสดิการอืน
ๆ ด้ านการส่ งเสริ ม ให้ มีการออกกําลังกายทดแทน เช่ น สวัสดิการของชมรมคนรั กการวิง การ
ช่วยเหลือเงินค่าสมาชิกฟิ ตเนส เป็ นต้ น
ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
(1) เนืองจากงานวิจัยครังนีได้ ศึกษาเฉพาะข้ าราการ และบุคลากรภาครัฐ ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เท่านั น ควรมีการศึ กษาจากหน่ ว ยงานอืนทีมีการจั ดสวั สดิการภายใน
องค์การ (นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ ) ทีมีความครอบคลุม และทันสมัย เช่ น สวัสดิการของ
การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค การประปานครหลวง กระทรวงพาณิ ช ย์ หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
รัฐวิสาหกิจอืน ๆ รวมถึงการจัดสวัสดิการด้ านต่าง ๆ ของบริษัทเอกชน ให้ มีความหลากหลาย เพือ
นําข้ อค้ นพบและผลการพิสจู น์สมมุติฐานมาศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นทีได้ นาํ มาศึกษาวิจัย
(2) เนืองจากงานวิจัยครังนีได้ ศึกษาการจัดสวัสดิการทีมีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ดังนัน ควรมีการศึกษาโดยใช้ ตัวแบบหรือตัวแปรอืนทีมีความเกียวข้ องกับการจัดสวัสดิการ
ภายในองค์การ (นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ) เพือนํามาเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงทังระบบ
และการจัดสวัสดิการ ทีมีความสมบูรณ์ ตอบสนองต่อความต้ องการของข้ าราชการ และบุคลากรใน
องค์กรอย่างแท้จริง
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