
การจดัสวสัดิการทีส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการทํางาน
กรณีศึกษา : สํานกังานปลดักระทรวงคมนาคม

ทศัติการณ์ ผัดโน1
 

ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี2

บทคดัย่อ 
 การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพือศึกษาความพึง

พอใจและความคาดหวังในการจัดสวัสดิการของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม (2) เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัด
สวัสดิการของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จาํแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล (3) เพือศึกษาการส่งผลของการจัดสวัสดิการ ทมีีต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (4) เพือเปรียบเทยีบความ
พึงพอใจและความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ และระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประชากรทีใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาํ และลูกจ้างชัวคราว (ช่วยราชการ) ในสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ใช้กลุ่มตัวอย่างในการสาํรวจ จาํนวน 210 คน เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม ทีมีค่าความเชือมันในภาพรวมเท่ากับ 0.970 เกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
สถิติทใีช้ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  Independent Sample t- test การ วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว  (One-way 

ANOVA) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และกเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างระดับความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยใช้ Paired samples t-test กาํหนดระดับ
นัยสาํคัญที 0.05 ในการหาอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระกับ ตัวแปรตาม และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธ ีLeast Significant Difference (LSD)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 105 คน มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี มีช่วงอายุอยู่ในกลุ่ม Generation Y ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 
รายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ประเภทและระดับตาํแหน่ง ข้าราชการ ระดับปฏบัิติการ/
ปฏบัิติงาน – ระดับชาํนาญการพิเศษ สังกัดกองบริหารทรัพยากรส่วนบุคคล อายุงาน 1-5 ปี มี
ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการภาพรวมในระดับมาก และระดับความคาดหวังในการจัด
สวัสดิการภาพรวมในระดับมากทีสุด ในส่วนของความพึงพอใจและ ความคาดหวังต่อคุณภาพ
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ชีวิตในภาพรวม พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และระดับ  ความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากทสีดุ  

2. ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทมีีเพศต่างกนั มี
ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการแตกต่างกนั 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 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอืน ๆ (อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน 
ประเภทตาํแหน่ง หน่วยงานทีสังกัด และอายุงาน) มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคัญทีระดับ 0.05 ในส่วนของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมทมีีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยสาํคัญทรีะดับ 0.05  

3. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการส่งผลต่อต่อระดับคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน พบว่า ด้านบริการ หรือสงิอาํนวยความสะดวก ด้านนันทนาการ และด้านเศรษฐกิจ ในทศิ
ทางบวก มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ใน
ส่วนของระดับความคาดหวัง ในการจัดสวัสดิการ มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
พบว่าด้านนันทนาการในทิศทางบวก มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ส่วนระดับความคาดหวังเกยีวกับการจัดสวัสดิการ ด้านเศรษฐกจิ
และด้านบริการ หรือสงิอาํนวยความสะดวกไม่มีอิทธพิล ต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อย่าง
มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

4. ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 โดยพบว่าระดับความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการและระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานน้อยกว่าความคาดหวัง อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 

จากการวิจัยนีมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาโดยใช้ตัวแบบหรือตัวแปรอืนทมีีความ
เกียวข้องกับการจัดสวัสดิการภายในองค์การ และมีการเปรียบเทียบจากหน่วยงานอืนทมีีการจัด
สวัสดิการภายในองค์การ ทมีีความครอบคลุม และทนัสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิปัจจุบัน 
และตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริงของข้าราชการ หรือบุคลากรในองค์การ  
คําสําคญั: การจัดสวัสดิการ, คุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

บทนาํ 
ปัจจุบัน “เงิน” ไม่ใช่ปัจจัยจูงใจหลักในการทาํงานของคนในองค์การอีกต่อไป จาก

การสาํรวจของสถาบันวิจัยทางธุรกจิแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าพฤติกรรมของพนักงาน
ในปัจจุบันเปลียนแปลงไปจากเดิมทเีคยใส่ใจเรืองของค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลักในการทาํงาน 
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เป็นใส่ใจเรืองการให้สวัสดิการตอบแทนสูงขึน ส่งผลให้องค์การต้องปรับนโยบายเกยีวกับการให้
สวัสดิการแก่พนักงานในองค์การ โดยบางครังองค์การได้ลดค่าตอบแทนทเีป็นเงินเดือนลง เพือ
เพิมสวัสดิการให้กับพนักงานมากขึน ซึงพนักงานเองกยิ็นดีทีจะรับข้อเสนอ นัน ๆ โดยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เป็นฝ่ายทีดูแลเกียวกับการสรรหา พัฒนา และธาํรงรักษาพนักงาน (พยอม, 

2534) จึงมักจะนาํเรืองสวัสดิการมาเป็นกลยุทธ์ในการจูงใจผู้สมัครให้อยากร่วมงานกับองค์การ 
สิงเหล่านีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครเป็นอย่างมาก และเป็นสิงทผู้ีสมัครจะให้ความเชือถือ 
ในองค์การด้วย ว่าองค์การนีดูแลพนักงานอย่างไร ซึงสวัสดิการเหล่านี สะท้อนการใส่ใจพนักงาน  
ในองค์การ ขณะเดียวกนั การทอีงค์การไม่จัดสรรสวัสดิการทดีีให้กบัพนักงาน อาจทาํให้เกดิความ
เสยีงในอตัราเปลียนงาน (Turn Over) ได้ เพราะพนักงานรู้สกึว่าได้รับการดูแลจากองค์การทีไม่ดี
พอ กอ็าจเปลียน ทีทาํงานไปอยู่ในองค์การทีดูแลดีกว่า ซึงหากองค์การไหนมีอัตราของการ
เปลียนแปลงพนักงานบ่อย ๆ ย่อมทาํให้มีผลกระทบกบังาน เช่น ในกระบวนการสรรหาอาจทาํให้
การสรรหาผู้ทมีีความรู้ความสามารถ หรือ ผู้ทเีหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน นัน ๆ มาร่วมงานยากขึน 
และเมือต้องสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้ามาใหม่ กจ็ะทาํให้เกิดต้นทุนในเรืองดังกล่าวขึน ทงัยัง
กระทบไปถึงกระบวนการต่อ ๆ ไป เช่น ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ฝึกอบรมให้มีความ
เชียวชาญในงานจนสามารถปฏิบัติงานในองค์การได้ และขณะเดียวกัน กอ็าจลดความน่าเชือถือ
ขององค์การลงได้อกีด้วย 

 จากสถิติการแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการของประเทศไทยทสีูงขึน สาํนักปลัดกระทรวง
คมนาคม จึงควรหันมาให้ความสาํคัญต่อการจัดสวัสดิการภายในองค์การ เพราะถือเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการตัดสินใจร่วมงานของพนักงาน หรือผู้สมัครในปัจจุบัน การจัดสวัสดิการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดให้มีสวัสดิการตามระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ ปี 2530 และฉบับปรับปรุง ปี 2547 ซึงถือว่าเป็นระเบียบทีบังคับ
ใช้มาแล้วในระยะเวลาหนึงโดยหากเปรียบเทยีบกับสภาพเศรษฐกจิและค่าครองชีพในปัจจุบัน จึง
ควรมีการปรับปรุงหรือจัดสวัสดิการทีจําเป็นเพิมเติมให้มีความครอบคลุม และ ตรงกับความ
ต้องการของบุคลากรมากยิงขึน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทจีะศึกษาการ
การจัดสวัสดิการทส่ีงผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานของสาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โดยจะแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดสวัสดิการในมิติต่าง ๆ ที
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหา เป็น
แนวทางในการขับเคลือนองค์การ ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการปฏบัิติงาน เป็นกาํลัง
หลักทสีาํคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  

วตัถุประสงค ์

1. เพือศึกษาความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัดสวัสดิการของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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2. เพือเปรียบเทยีบความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัดสวัสดิการของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพือศึกษาการส่งผลของการจัดสวัสดิการ ทีมีต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

4. เพือเปรียบเทยีบความพึงพอใจและความคาดหวัง ในการจัดสวัสดิการ และระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงาน ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
แนวคิดและวรรณกรรมทเีกียวข้องกับการจัดสวัสดิการทส่ีงผลต่อระดับคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน กรณีศึกษา สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ 
เอด็วิน (Edwin, 1959, pp.518-519 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ พิทกัษ์ธรรม, 2541, น.28-

31) ได้แบ่งประเภทของสวัสดิการว่าสามารถทาํได้หลายเบบ แล้วแต่จุดมุ่งหมายของผู้แบ่ง
ประเภท หน่วยต่าง ๆ อาจแบ่งประเภทสวัสดิการแตกต่างกันกไ็ด้ ซึงแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้
3 ประเภท ได้แก่ 1. สวัสดิการทาง ด้านเศรษฐกิจ 2. สวัสดิการทางด้านนันทนาการ และ 3.

สวัสดิการทางด้านการบริการ หรือสงิอาํนวยความสะดวก
วอลตัน (Walton, 1973, p.12- 16 อ้างถึงใน ทศันีย์ ชาติไทย, 2559 น.17-19) ได้

กาํหนดว่า บุคคล ทมีีคุณภาพชีวิตการทาํงานต้องมีข้อบ่งชี 8 ด้าน เป็นเกณฑ ์ดังนี 1. ด้านค่าตอบ
เเทนทีเพียงพอเเละยุติธรรม 2. ด้านสภาพการทาํงานทีมีความปลอดภัยเละส่งเสริมสุขภาพ 3. 

ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 4. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกัน 6. ประชาธิปไตยในองค์การ 7. ความสมดุล
ระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัว 8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

สาธติา สรุวงศ์เดชา (2541, p.5 อ้างถึงใน ภัศยารินท ิ เลิศอภิสิทธิ, 2558, น. 17) 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สกึหรือทศันคติทางบวกของบุคคลทมีีต่อสงิใดสิงหนึง ซึงจะเกดิขึนก็
ต่อเมอืสงินันสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนัน แต่ทงันี ความพึงพอใจของบุคคล
ย่อมมีความแตกต่างกนั ขึนกบัค่านิยมและประสบการณ์ทไีด้รับ 

ฤทยั นิธธินวิชิต (2553, น.12) ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเชือ ความต้องการ 
ความมุ่งหวังหรือความรู้สกึของบุคคลทมีีต่อสิงหนึง เช่น บุคคล การกระทาํหรือเหตุการณ์จึงเป็น
การคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสงิทเีป็นไปได้ว่าจะเกดิตามทตีนคิดไว้  

เฉลียว ไชยเชษฐ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิจัย เรืองการจัดสวัสดิการทส่ีงผล
ต่อประสทิธภิาพในการทาํงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สลักจิต ภู่ประกร (2555, บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิจัย เรืองความพึงพอใจใน
สวัสดิการทไีด้รับของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค สาํนักงานใหญ่ 
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ทศันีย์ ชาติไทย (2559, บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิจัย เรืองคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

รัตนาภรณ์ บุญมี (2558, บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาวิจัย เรืองคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของพนักงานเทศบาลตาํบลนาดี 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ
2. อายุ
3. Generation

4. ระดับการศึกษา
5. รายได้
6. ประเภทและระดับตาํแหน่ง
7. หน่วยงานทสีังกดั
8. ประสบการณ์ (อายุงาน)

 

ภาพท ี1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประชากร ทใีช้ในการศึกษาวิจัยในครังนี คือข้าราชการทุกระดับ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจาํ และลูกจ้างชัวคราว (ช่วยราชการ) ในสาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จาํนวน 438 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 8 ดา้น

การได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานทเีพียงพอและ
ยุติธรรม
สภาพการทาํงานทคีาํนึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสขุภาพ
ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
การบูรณการทางสงัคม หรือการทาํงานร่วมกนั
ประชาธปิไตยในองค์การ
ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัว
ลักษณะงานทเีป็นประโยชน์
ต่อสงัคม

 (Walton, 1973 อ้างถึงใน วาริณ ีโพธริาช, 

2017)

ประเภทของสวสัดิการ
ด้านเศรษฐกจิ
ด้านกฬีาและนันทนาการ
ด้านบริการ หรือสงิอาํนวยความ
สะดวก Edwin B. Flippo, 1959   

อ้างถึงใน ทศันีย์ ต้นจันทร์, 2554)
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คน(ข้อมูลจากฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตงั และข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันท ี10 มกราคม 2563) 

กลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจัยทาํการกาํหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1973: 727-728) โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทงัหมด ทรีะดับความเชือมันร้อย
ละ 95 และมีค่าความคาดเคลือนในการประมาณไม่เกนิร้อยละ 5 และสัดส่วนของลักษณะ ทสีนใจ
ในประชากรเทา่กบั 0.5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 210 คน โดยผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้
อย่างสมบูรณ์จาํนวน 154 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.33 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทมีีลักษณะปลายปิด (Closed -

ended questions) และปลายเปิด(Open-ended questions) ทผู้ีวิจัยสร้างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยทเีกยีวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี 

ส่วนท ี 1 เป็นคาํถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน 8 ข้อ
ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามทีวัดค่าตัวบ่งชีของการจัดสวัสดิการทีส่งผลต่อระดับ

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ซึงเป็นคําถามเกียวกับความพึงพอใจ และความคาดหวังเกียวกับ
สวัสดิการ 3 ด้าน ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ รวมทงัหมดจาํนวน 15 ข้อ แบ่งเป็นแต่ละด้านคือ 

1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านนันทนาการ
3. ด้านบริการ หรือสงิอาํนวยความสะดวก
ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามทีวัดค่าตัวบ่งชีระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ซึงเป็น

คาํถามเกียวกับความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 8 ด้าน ๆ ละ 4 

ข้อ รวมทงัหมดจาํนวน 32 ข้อ แบ่งเป็นแต่ละด้านคือ 

1. การได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานทเีพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทาํงานทคีาํนึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ
3. ความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
5. การบูรณการทางสงัคม หรือการทาํงานร่วมกนั
6. ประชาธปิไตยในองค์การ
7. ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตัว
8. ลักษณะงานทเีป็นประโยชน์ต่อสงัคม
ส่วนท ี4 ข้อเสนอแนะอนื ๆ มีลักษณะคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended question)

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ 
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ลักษณะแบบสอบถามส่วนที 2 และส่วนที 3 ผู้ วิ จัยกําหนดคะแนนในการตอบ
แบบสอบถามออกเป็น 4 ระดับ ดังนี 

ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความคาดหวงั ระดบัการใหค่้าคะแนน 
พึงพอใจมากทสีดุ คาดหวังมากทสีดุ 4 

พึงพอใจมาก คาดหวังมาก 3 

พึงพอใจน้อย คาดหวังน้อย 2 

พึงพอใจน้อยทสีุด คาดหวังน้อยทสีดุ 1 

และเกณฑใ์นการแปลข้อมูลเฉลียทไีด้มาจัดระดับความสาํคัญเป็น 4 ระดับ คือ 

คะแนนเฉลีย 
การแปลผล 

ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความคาดหวงั 
3.21 – 4.00 พึงพอใจมากทสีดุ คาดหวังมากทสีดุ 

2.51 – 3.20 พึงพอใจมาก คาดหวังมาก 

1.76 – 2.50 พึงพอใจน้อย คาดหวังน้อย 

1.00 – 1.75 พึงพอใจน้อยทสีุด คาดหวังน้อยทสีดุ 

ทมีา: อรณิชา เสตะคุณ (2560) และ Tim May (2001) อ้างถึงใน สกัเมธ จตุรพรชัย, 2561 

สรุปผลการวิจยั 
1. มีระดับความพึงพอใจและความคาดหวังเกยีวกับการจัดสวัสดิการในภาพรวม โดย

ระดับความ พึงพอใจเกียวกับการจัดสวัสดิการในภาพรวม มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.85 ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก และในส่วนของระดับความ
คาดหวังเกียวกับการจัดสวัสดิการในภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.52 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46 ความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด ซึงมีค่าของความคาดหวังเกียวกับการจัด
สวัสดิการเพิมขึน 

2. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ทมีีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ใน
การจัดสวัสดิการแตกต่างกัน โดยเพศหญิง มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ มากกว่า 
เพศชาย อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ส่วนระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการทีมี
เพศต่างกนั มีความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกนั  
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3. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการทมีีช่วงอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในการจัดสวัสดิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ส่วนระดับความคาดหวัง
ในการจัดสวัสดิการทมีีช่วงอายุต่างกนั มีความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกนั  

4. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ จําแนกตามช่วงอายุกลุ่ม Gen B พ.ศ.

2498 มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ มากกว่า Gen X พ.ศ. 2508 และมากกว่ากลุ่ม 
Gen Y พ.ศ. 2523 ส่วนกลุ่มช่วงอายุคู่อนื ๆ ไม่แตกต่างกนั  

5. ระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ ทีมีปัจจัยส่วน
บุคคล (อายุระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได้ต่อเดือน ประเภทและระดับตาํแหน่ง สายการ
ปฏบัิติงานในหน่วยงาน อายุงาน) ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังในการ
จัดสวัสดิการไม่แตกต่างกนั 

6. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ด้านบริการ หรือสิงอาํนวยความสะดวก
ด้านนันทนาการ และด้านเศรษฐกิจ ในทศิทางบวก มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติในส่วนระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ พบว่า ด้านนันทนาการ
ในทศิทางบวก มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ส่วนด้าน
การเศรษฐกิจ และด้านบริการ หรือสงิอาํนวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตใน
การทาํงาน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  

7. ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตใน
การทาํงานต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 โดยพบว่า ระดับความพึงพอใจในการ
จัดสวัสดิการและระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงานน้อยกว่าความคาดหวัง อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ทรีะดับ 0.05  

อภิปรายผลการวิจยั 
1. ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ของสาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทมีีปัจจัยส่วน

บุคคลต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานทไีม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ 0.05 สอดคล้องกับ ทัศนีย์ ชาติไทย 2559 ทีศึกษาเรือง คถณภาพชีวิตในการ
ทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ รัตนภรณ์  บุญมี, 2558 ทีศึกษาเรือง 
คุณภาพชีวิตการทาํงานเทศบาลตาํบลนาดี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทังนี เนืองจากสาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มีการจัด
สวัสดิการให้มีความครอบคลุมทุกระดับ ตังแต่ลูกจ้างชัวคราว จนถึงผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิใน
การใช้สวัสดิการอย่างเสมอภาค เทา่เทยีมกนั 

2. ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนในการทาํงานทเีพียงพอและยุติธรรม ในเรืองค่าตอบแทนทเีหมาะสมกับค่าครองชีพ 
หรือสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์น้อย ขณะทรีะดับความ
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คาดหวังอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด สอดคล้องกับ วอลตัน (Walton, 1973: 12-16) ทีได้อธิบายถึง
ความต้องการด้านเศรษฐกิจว่าทุกคนล้วนมีความต้องการทีจะมุ่งทาํงานเพือได้รับการตอบสนอง
ทางเศรษฐกิจ ซึงเป็นสิงจําเป็นต่อการมีชีวิตรอด โดยนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน
ค่าตอบแทนของตนเองแล้ว ยังมองเปรียบเทยีบกับบุคคลอนืในประเภทงานแบบเดียวกันอีกด้วย 
ด้วยสาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐ ใช้ฐานเงินเดือนตามเกณฑข์อง 
สาํนักงาน ก.พ. โดยหากเปรียบเทยีบกบัองค์การรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทวัไป ยังถือว่าเป็นรายได้
ทีไม่สูงมาก จึงทาํให้ความพึงพอใจในด้านนีอยู่ในระดับน้อย ขณะทมีีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากทสีดุ  

3. ระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
พบว่าด้านนันทนาการ มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ Edwin, 1959, pp. 518-519 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม หน้า 
28-31 ได้ให้ความเห็นว่า สวัสดิการด้านนันทนาการเป็นสวัสดิการทีทุกองค์การควรให้
ความสาํคัญ เพราะจะทาํให้คนทาํงานได้รับความบับเทงิและมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคมต่าง ๆ
ทาํให้คลายความเหนด็เหนือยจากการทาํงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานทดีีตามมาในทสีดุ

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวิจยัในครงันี 

(1) เนืองจากผลการศึกษา พบว่า เพศชาย มีระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ
น้อยกว่าเพศหญิง ขณะทีระดับความคาดหวัง มีค่าเฉลียอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด ดังนัน สาํนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ควรมีการออกแบบ ปรังปรุงคุณภาพในการจัดสวัสดิการหรือเพิมเติม
สวัสดิการทีตอบสนองต่อความต้องการของเพศชาย เช่น จัดให้มีคลาสเรียนมวยไทย กีฬาที
เกียวกับการต่อสู้อืน ๆ หรือการจัดให้มีการแข่งขันอีสปอร์ต (e-Sport) ภายในองค์การ นอกจาก
จะช่วยดึงความสนใจบุคลากรเพศชายแล้ว ยังเป็นการเชือมความสัมพันธ์ทดีีของข้าราชการ และ
บุคลากรภาครัฐอกีด้วย  

(2.) จากระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ใน
สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านบริการหรือสงิอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉลียตาํทสีดุ โดยข้อ
คาํถามจากแบบสอบถาม ข้อท ี13 หน่วยงานของท่าน มีโรงอาหารทสีะอาด ราคาเหมาะสม และมี
สิทธิพิเศษสาํหรับบุคลากรเช่น คูปองส่วนลด พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์น้อย ในขณะที
ระดับความคาดหวังมีความคิดเหน็อยู่ในเกณฑ์มากทสีุด ดังนันสาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ควรปรับปรุงคุณภาพ และจัดให้มีสวัสดิการในด้านดังกล่าวเพิมเติม เช่น การเพิมเงินช่วยเหลือ
ค่าทอียู่อาศัย ค่าเดินทางไปทาํงาน และจัดให้มีโรงอาหารทสีะอาด ราคาเหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความต้องการ เพือบรรเทาความเดือดร้อน และเพือให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ มีความ  พึง
พอใจในการจัดสวัสดิการทไีด้รับมากขึน  
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(3) จากระดับความคาดหวังในการจัดสวัสดิการ ของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐใน
สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลียสูงสุด และระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการทาํงานทีเพียงพอและยุติธรรม มี
ค่าเฉลียตาํสุด ดังนัน สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ควรมีการศึกษานโยบาย รวมถึงศึกษา
ความเป็นไปได้ในอนาคตทเีกียวกับการเพิมเติมหรือปรับปรุงสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น ช่วยเหลือทางการเงินแก่ตัวข้าราชการและบุคลากร
ของรัฐเอง รวมถึงครอบครัว เมอืเจบ็ป่วย พิการ ทุพพลภาพ และเสยีชีวิต เป็นต้น 

(4) เนืองจากผลการศึกษา พบว่า การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิต ในการทาํงาน รวมทังระดับความพึงพอใจและระดับความคาดหวังในการจัด
สวัสดิการ ด้านนันทนาการ ข้อคาํถามจากแบบสอบถามข้อท ี10 หน่วยงานของทา่นจัดให้มีสถานที
พักผ่อนหย่อนใจภายในทีทาํงาน พบว่า มีระดับความพึงพอใจ ทมีีความคิดเหน็อยู่ในเกณฑ์น้อย 
และมีระดับความคาดหวัง ทีมีเกณฑ์ความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากทีสุด ดังนัน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ควรจัดให้มีสถานทพัีกผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงานมากขึน โดยในแต่ละ
ตึกควรมีสถานทสีาํหรับพักผ่อนอย่างน้อย 1 จุด เพือเป็นสถานทพัีกผ่อนคลายความตึงเครียดจาก
การทาํงาน และยังสามารถเป็นสถานทพีบปะคุยกันระหว่างพนักงานได้อีกด้วย นอกจากนีในเรือง
ของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในองค์กร ควรมีการจัดกีฬาทมีีความหลากหลาย เพือให้ข้าราชการ 
บุคลากรภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมมากยิงขึน ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง ดังนันในการจัดการแข่งขัน
กีฬาควรทาํการศึกษาถึงความต้องการของบุคลากรในองค์การก่อน นอกจากนันด้วยข้อจาํกัดเรือง
สถานท/ีพืนทภีายในสาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทไีม่เออือาํนวย จึงควรจัดให้มีสวัสดิการอืน 
ๆ ด้านการส่งเสริม ให้มีการออกกาํลังกายทดแทน เช่น สวัสดิการของชมรมคนรักการวิง การ
ช่วยเหลือเงินค่าสมาชิกฟิตเนส เป็นต้น  
ขอ้เสนอแนะเพอืการวิจยัครงัต่อไป 

(1) เนืองจากงานวิจัยครังนีได้ศึกษาเฉพาะข้าราการ และบุคลากรภาครัฐ ในสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เท่านัน ควรมีการศึกษาจากหน่วยงานอืนทีมีการจัดสวัสดิการภายใน
องค์การ (นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ) ทีมีความครอบคลุม และทันสมัย เช่น สวัสดิการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกจิอนื ๆ รวมถึงการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเอกชน ให้มีความหลากหลาย เพือ
นาํข้อค้นพบและผลการพิสจูน์สมมุติฐานมาศึกษาเปรียบเทยีบในประเดน็ทไีด้นาํมาศึกษาวิจัย  

(2) เนืองจากงานวิจัยครังนีได้ศึกษาการจัดสวัสดิการทมีีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตใน
การทาํงาน ดังนัน ควรมีการศึกษาโดยใช้ตัวแบบหรือตัวแปรอนืทมีีความเกียวข้องกบัการจัดสวัสดิการ
ภายในองค์การ (นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ) เพือนาํมาเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงทงัระบบ
และการจัดสวัสดิการ ทีมีความสมบูรณ์ ตอบสนองต่อความต้องการของข้าราชการ และบุคลากรใน
องค์กรอย่างแท้จริง 

573



บรรณานุกรม 

ทัศนีย์ ชาติไทย. (2559). คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .

รายงานผลการวิจัย กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์. 

ไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม. (2541). “ปัญหาและความต้องการสวัสดิการของเจ้าหน้าทีตํารวจ 
กรณีศึกษา เจ้าหน้าท ีตาํรวจชันประทวนและพลตาํรวจในกองบังคับการตาํรวจนคร
บาล 7 วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ” กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภัศยารินท ิเลิศอภิสิทธิ. (2558) "ความคาดหวังเกียวกับสินค้า และความไว้วางใจใน
ตราสินค้าส่งผลต่อการตังใจซือสินค้าเฮาส์แบนด์ ประเภทเบเกอร์รีและ
เครืองดืมในเขตกรุงเทพมหานคร" การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑติกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รัตนาภรณ์ บุญมี. (2558) "คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี " 

วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ฤทยั นิธธินวิชิต. (2553) "ความคาดหวังเละสงิทไีด้รับของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร." การค้นคว้าอสิระปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ 

และเอกชน บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วาริณี โพธริาช. (2558). คุณภาพชีวิตการทาํงานของลูกจ้างในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย. วิทยนิพนธ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณทติ. กรุงเทพ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สลักจิต ภู่ประกร. (2555) "ความพึงพอใจในสวัดิการทไีด้รับของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

สํานักงานใหญ่" การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สวัสดิการสาํนักงาน ก.พ. (2552). กรุงเทพฯ: สวัสดิการสาํนักงาน ก.พ. 

สักเมธ จตุพรชัย. (2561) “การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของพนักงานคดีปกครองทีมี 

อิทธิพลต่อการรับ รู้ คุณภาพการให้บริการระบบกฎหมายและกฎออนไลน์ ” 

วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑติย์  

574


