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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา หน่วยงาน

ด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และเพ่ือ

เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา  หน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณา

รับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยคร้ังน้ี คือ หน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จ ากัด (มหาชน) จ านวน 190 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ 

(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  และท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติ เ ชิงอนุมาน

(Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค t-test และเทคนิค F-test (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ระดับ

ความพึงพอใจของพนักงานในหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ สวัสดิการด้านประกันและมีความพึง

พอใจรองลงมา คือ สวัสดิการด้านความปลอดภัย สวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการด้านนันทนาการและ

ด้านด้านการศึกษา ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและ

พิจารณารับประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) ที่มีอายุ ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 

ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคัญ 

ค าส าคญั: ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ 

 

บทน า 

ปัจจุบันการมีเพียงเงินเดือนประจ าอาจไม่พอใช้กับการด ารงชีวิต เน่ืองจากผลกระทบจากค่า

ครองชีพที่สูงข้ึนตามความผกผันของค่าเงิน ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลภายในครอบครัว ดังน้ันแต่ละองค์กรจึงจ าเป็นที่จะต้องสรรหาผลตอบแทนที่ไม่ใช่

                                                 
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ในรูปแบบของเมด็เงิน มาเป็นสิ่งตอบแทนให้กับพนักงานเพ่ือดึงดูดใจให้พนักงานยังคงเลือกที่จะท างาน

อยู่ในองค์กรของตน ทางองค์กรต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญที่ ว่าการจะดูแลพนักงานในองค์กรน้ัน 

ผู้ประกอบการควรค านึงถึงเร่ืองสวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานควรได้รับด้วย อย่างไรกต็าม 

สิ่งที่พนักงานควรได้รับอย่างน้อยควรครอบคลุมถึงด้านสขุภาพ เวลาส่วนตัว การออม การวางแผนเกษียณ 

เป็นต้น ดังเช่นตัวอย่างของการมีสวัสดิการที่เป็นด้านประกันสุขภาพ สามารถช่วยให้พนักงานได้รับการ

รักษาที่มีมาตรฐานและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายลง แผนประกันที่ดีควรครอบคลุมทั้งสุขภาพ ไปจนถึงเร่ือง

อุบัติเหตุ ทนัตกรรม การตรวจเชค็สุขภาพประจ าปี จักษุ และยังอาจครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน

ด้วย หากการซ้ือประกันให้พนักงานเป็นภาระที่หนักเกินไปของบริษัท กส็ามารถใช้วิธีให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการจ่ายเบ้ียประกนัในอตัราที่ต ่ากว่าท้องตลาด โดยอาศัยจ านวนพนักงานทั้งหมดเป็นตัวช่วยในการ

ต่อรองค่าเบ้ียประกันได้ แต่ปัจจุบันคงเป็นการยากส าหรับหลายๆ องค์กร ที่จะมีแผนบ านาญส าหรับ

พนักงานรุ่นใหม่ๆ แต่องค์กรเองกยั็งควรที่จะมอบความช่วยเหลือด้านการเงินโดยสามารถจัดตั้งเป็น

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงมีส่วนที่บริษัทสมทบให้ในอัตราที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเร่ืองของการออมและการ

วางแผนเกษียณของพนักงาน บางคร้ังอาจมาในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเพ่ิมเติมสวัสดิการการ

กู้ยืมอตัราดอกเบี้ ยต ่าแก่พนักงานในบริษัทในยามจ าเป็นกไ็ด้ 

การมอบสวัสดิการดีๆ แก่พนักงานย่อมแสดงถึงความใส่ใจที่บริษัทมี ท าให้พนักงานได้รับทั้ง

ความสะดวกกายและความสบายใจ สิ่งเหล่าน้ีสามารถสร้างให้เกดิความพึงพอใจและความรักในองค์กรได้

เช่นกัน พนักงานที่มีความสุขย่อมสามารถสร้างผลงานดี หรือผลก าไรให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเน่ือง 

(Vimonmass, 2016) ดังน้ัน จึงเป็นเร่ืองที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารต้องให้ความส าคัญไม่

แพ้เร่ืองอื่น ถึงแม้ว่าในฐานะนายจ้างย่อมต้องอยากเหน็พนักงานมาท างานอย่างสม ่าเสมอและคุ้มค่ากับเงิน

ค่าจ้าง แต่คนเราทุกคนย่อมต้องมีกิจธุระส่วนตัว หรือต้องการเวลาพักผ่อนเพ่ือเติมพลังให้กับชีวิตบ้าง 

ดังน้ันเร่ืองพ้ืนฐานอย่างเช่นจ านวนวันลาหยุดที่ยังคงได้รับค่าจ้างกเ็ป็นอีกหน่ึงสิ่งที่พนักงานหลายคนให้

ความสนใจเป็นอย่างมาก ตามกฎหมายแรงงานแล้วพนักงานที่ท  างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อน

ประจ าปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันท างานโดยยังได้รับค่าจ้าง บริษัทสามารถเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ อย่างเช่น

เพ่ิมสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีให้มากกว่าที่กฎหมายก าหนดได้ โดยอาจให้เพ่ิมข้ึนตามอายุงาน อาจมีการ

จ่ายชดเชยเป็นเมด็เงินในกรณีที่ไม่ได้ใช้ หรืออาจมีการเพ่ิมเติมการลาหยุดประเภทอื่น ๆให้แทนตาม

ความเหมาะสมได้ 

จากผลส ารวจเกี่ยวกับความเช่ือม่ันในการจ้างงานของ Glassdoor ปี 2015 พบว่า กว่า 60% 

ของพนักงาน กล่าวว่า “สวัสดิการถือเป็นปัจจัยหลักในการเลือกรับข้อเสนอของบริษัท โดยประกันสุขภาพ

เป็นสวัสดิการที่ มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นที่ต้องการของพนักงานมากที่สุด นอกจากน้ีพนักงานจะให้

ความส าคัญกบัสวัสดิการที่บริษัทไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น การท างานที่แบบยืดหยุ่นช่ัวโมง

ท างาน การมีวันหยุดที่เพ่ิมมากข้ึน ความสามารถในการท างานที่บ้านได้ และการลาแบบไม่จ ากดั ซ่ึงการลา

แบบไม่จ ากัดน้ัน เป็นสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ทั้งพนักงานและบริษัท โดยผลส ารวจเผยว่าผลงานกับการ

ท างานในออฟฟิศน้ันไม่ได้มีผลสัมพันธ์กัน และพนักงานไทยเลือกจะท างานที่จะมีความสุขมากกว่า และ

พร้อมที่จะเปล่ียนบริษัทได้เสมอหากได้รับโอกาสที่ดีกว่า (ธนาภา แสงจันทร์, 2560) จะเห็นได้ว่า

สวัสดิการที่ดีนอกจากจะดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานกบัคุณแล้วยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบัน
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ไว้กับองค์กรและยังคงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผลผลิตที่ดีข้ึนขององค์กรอีกด้วย และแน่นอนว่า

แต่ละองค์กรควรจะมีสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยอาจเสริมด้วยผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ 

นอกเหนือจากน้ันตามความเหมาะสม ซ่ึงสิ่งที่องค์กรต้องค านึงถึงคือ จะต้องจัดสวัสดิการอย่างไรให้

เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานภายในบริษัทได้ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต  บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากแต่ละบุคคล มีความต้องการที่หลากหลายกัน และ

แตกต่างกันออกไป โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา

ก าหนดนโยบาย และการจัดการสวัสดิการให้กับพนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

เพ่ือให้ได้ความพึงพอใจที่เหมาะสมและดีที่สดุส าหรับทุกฝ่าย 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านปฏิบัติการและ

พิจารณารับประกนัชีวิต บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา หน่วยงานด้านปฏบัิติการ

และพิจารณารับประกนัชีวิต บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

สวสัดิการ 

Pigors and Myers (1981, pp. 631-639 อ้างถึงใน สลักจิต ภู่ประการ, 2555, น.29) ได้

แบ่งประเภทของการจัดสวัสดิการออกเป็น 6 ด้าน คือ 

1. สวัสดิการด้านการเงิน ซ่ึงรวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร ภรรยา ของข้าราชการหรือ

พนักงาน ค่าเช่าบ้าน เงินทุนช่วยเหลือ เงินบ าเหนจ็บ านาญ เงินทุนสงเคราะห์ประเภทต่างๆ เงินกู้ เป็นต้น 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนบางประการ เช่น เพ่ือรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว เพ่ือการสมรส การ

จ่ายเสื้อผ้าหรือเคร่ืองแบบให้เพ่ือใช้ในการปฏบัิติงาน การจัดตั้งสหกรณ์ การจัดยานพาหนะส าหรับรับส่ง 

การจัดสรรที่ดินและอาคารเช่าซ้ือ เป็นต้น ซ่ึงเป็นบริการที่ให้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับเป็นประจ าอยู่

แล้ว  

2. สวัสดิการด้านความม่ันคงปลอดภัย ได้แก่ผลประโยชน์ หรือบริการตอบแทนที่สร้างความ

ม่ันคงตามควรแก่อัตภาพในการด ารงชีวิต เช่น เงินทดแทน การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท  างาน

ต่างๆ เป็นต้น 

3. สวัสดิการด้านการศึกษา เช่น การให้มีห้องสมุด การให้ทุนการศึกษา เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ

การฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาของ

บุตรด้วย 

4. สวัสดิการด้านสุขภาพและประกัน มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ให้บริการด้าน

การแพทย์และพยาบาล การจ่ายยา การอนุญาตให้ลาป่วยเพ่ือพักรักษาตัว การจัดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล การประกนัสขุภาพ การประกนัอุบัติเหตุ 
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5. สวัสดิการด้านนันทนาการ เช่น จัดให้มีชมรมหรือสโมสร มีการแข่งกีฬา มีห้องพักผ่อน

หย่อนใจนอกเวลาท างาน  

6. สวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ บริการประเภทน้ีมีขอบเขตกว้างขวางมาก โดยรวมถึงการ

ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือทางกฎหมาย การรับฟังเร่ืองราวพิจารณาร้องทุกข์ และบริการอื่นๆ 

เช่น การจัดสถานที่ท  างาน โรงอาหาร ห้องน า้ห้องส้วมให้ถูกสขุลักษณะและอนามัย 

ความพงึพอใจ 

Herzberg (อ้างถึงใน วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547, น. 190) สรุปว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความพึง

พอใจจะไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่น าไปสู่ความไม่พึงพอใจ ดังน้ัน ผู้บริหารที่คิดว่าจะแก้ไขสิ่งที่พนักงานไม่

พึงพอใจ เช่น นโยบายบริษัท เงินเดือน แล้วจะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจได้คงจะไม่ใช่ เมื่อ

พนักงานหมดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ก็จะเพียงแค่ “ไม่มีความไม่พึงพอใจ” (No 

Dissatisfaction) หรือเฉยๆ ความต้องการกลุ่มน้ีจึงเป็นความต้องการพ้ืนฐานที่พนักงานถือว่าผู้บริหาร

จะต้องให้กบัพนักงานกยั็งไม่สามารถกระตุ้นหรือจูงใจพนักงานให้ท างาน การจะจูงใจพนักงานท างานอย่าง

มีประสทิธผิลจึงต้องตอบสนองความพึงพอใจภายในหรือทางใจ โดยใช้ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors)  

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

1. กรอบแนวคิดการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฎดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2. ประชากรและตวัอย่าง 

เน่ืองจากปัจจุบันผู้คนรุ่นใหม่น้ีล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความก้าวหน้า

ในชีวิตอย่างแท้จริง เหน็ได้ชัดว่าหลายๆคนล้วนแต่ทุ่มเทกับการท างานในทุกลมหายใจเข้าออก จนลืมไป

ว่าครอบครัวและความสุขในชีวิตกเ็ป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ไม่ควรมองข้าม ผู้วิจัยจึงก าหนดประชากรที่ใช้ในการ

วิจัยคร้ังน้ี เป็นบุคลากรพนักงานสายงานด้านปฏิบัติการและบริการประกันชีวิต และสายงานผู้ช านาญ 

จ านวน 8 ฝ่าย รวม 308 คน (บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน), ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 

2560) 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 
 อายุ 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 สถานภาพสมรส 
 ฝ่ายงาน 
 ระดบัต าแหน่ง 

ความพงึพอใจต่อการจัดสวสัดกิารของพนักงานบริษัท เมืองไทย
ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

 สวสัดิการดา้นการเงิน 

 สวสัดิการดา้นความปลอดภยั 
 สวสัดิการดา้นการศึกษา 
 สวสัดิการดา้นประกนั 

 สวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้

ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติที่ ได้เขียนไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้าง

แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการท างาน ได้แก่ เพศ อายุ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ฝ่ายงาน ระดับต าแหน่ง ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบปลายปิด มีค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวม

จ านวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการที่มีลักษณะปลายปิด 

จ านวน 31 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale 

4. วิธีวิเคราะหข์อ้มูล  

การวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจก

แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค t-test และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) 

 

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการที่ได้รับของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังน้ี  

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการที่ได้รับ 

ความพงึพอใจต่อการจัดสวสัดิการ 

 

 

 

S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. สวัสดิการด้านการเงิน 3.40 0.49 ปานกลาง 

2. สวัสดิการด้านความปลอดภัย 3.57 0.52 มาก 

3. สวัสดิการด้านการศึกษา 3.29 0.47 ปานกลาง 

4. สวัสดิการด้านประกนั 3.69 0.55 มาก 

5. สวัสดิการด้านนันทนาการ 3.35 0.44 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.46 0.38 มาก 
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พนักงานในหน่วยงานด้านปฏบัิติการและพิจารณารับประกนัชีวิต บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต 

จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สวัสดิการด้านประกนั รองลงมาคือ สวัสดิการด้าน

ความปลอดภัย สวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการด้านนันทนาการ และสวัสดิการด้านการศึกษา ตามล าดับ 

ด้านการเงิน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การ

ให้บริการเงินกู้สงเคราะห์ฉุกเฉินส าหรับพนักงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การจ่ายเงินพิเศษ เช่น 

เงินโบนัส ในขณะที่ การจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะส าหรับปฏบัิติงานนอกสถานที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

ด้านความปลอดภัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัด

ซ้อมหนีไฟประจ าทุกปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออก ส านักงาน 

ในขณะที่ การได้รับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพจากการปฏบัิติงานมีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

ด้านการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัด

อบรมในหน่วยงานและนอกหน่วยงานให้กับพนักงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การสนับสนุนจาก

ผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ือความก้าวหน้าในขณะที่การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อกบัพนักงานมี

ค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

ด้านประกัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การบริการตรวจ

สุขภาพประจ าปีทุกปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ การอนุญาตให้ลาป่วยเพ่ือพักรักษาตัว ในขณะที่ห้อง

พยาบาลในองค์กรที่ใช้ตรวจรักษาเบ้ืองต้นมีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

ด้านนันทนาการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัด

กจิกรรมและงานเล้ียงปีใหม่ มีค่าเฉล่ียสงูสดุ รองลงมา คือ พ้ืนที่ส าหรับเต้นแอโรบิคและโยคะหลังเลิกงาน 

ในขณะที่การจัดต้ังชมรมประเภทต่าง ๆมีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

2. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance 

(ANOVA) ได้น าเสนอในตารางที่ 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานหน่วยงานด้านปฏบัิติการ

และพิจารณารับประกนัชีวิต บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตาม อายุ 

ความพงึพอใจต่อ

การจดัสวสัดิการ 

อายุ 
 

S.D. F Sig. ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

1. สวัสดิการด้าน

การเงิน 

ต ่ากว่า 30 ปี 3.29 0.43 3.747 0.012 แตกต่าง 

30 - 39 ปี 3.40 0.45 

40 - 49 ปี 3.60 0.68 

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 3.89 0.65 

2. สวัสดิการด้าน

ความปลอดภัย 

ต ่ากว่า 30 ปี 3.48 0.48 1.935 0.125 ไม่แตกต่าง 

30 - 39 ปี 3.57 0.53 

40 - 49 ปี 3.75 0.54 

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 3.83 0.41 

210210



ความพงึพอใจต่อ

การจดัสวสัดิการ 

อายุ 
 

S.D. F Sig. ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

3. สวัสดิการด้าน

การศึกษา 

ต ่ากว่า 30 ปี 3.19 0.44 3.217 0.024 แตกต่าง 

30 - 39 ปี 3.29 0.43 

40 - 49 ปี 3.37 0.64 

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 3.88 0.25 

4. สวัสดิการด้าน

ประกนั 

ต ่ากว่า 30 ปี 3.51 0.55 4.561 0.004 แตกต่าง 

30 - 39 ปี 3.73 0.50 

40 - 49 ปี 3.86 0.65 

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 4.25 0.50 

5. สวัสดิการด้าน

นันทนาการ 

ต ่ากว่า 30 ปี 3.28 0.42 2.203 0.089 ไม่แตกต่าง 

30 - 39 ปี 3.35 0.44 

40 - 49 ปี 3.47 0.51 

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 3.75 0.32 

ภาพรวม ต ่ากว่า 30 ปี 3.35 0.38 5.035 0.002 แตกต่าง 

30 - 39 ปี 3.47 0.35 

40 - 49 ปี 3.61 0.44 

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 3.92 0.36 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1 พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณา

รับประกนัชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

จัดสวัสดิการของพนักงานแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 3 ด้าน คือ สวัสดิการด้านการเงิน 

สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านประกนั 

3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance 

(ANOVA) ได้น าเสนอในตารางที่ 3 ดังน้ี 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานหน่วยงานด้านปฏบัิติการ

และพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) จ าแนกตาม ระยะเวลาในการ

ปฏบัิติงาน 

ความพงึพอใจต่อการ

จดัสวสัดิการ 

ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน  

 
 

 

S.D. F Sig. 

ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

1. สวัสดิการด้าน

การเงิน 

น้อยกว่า 3 ปี 3.24 0.47 

2.992 0.020 แตกต่าง 

3 ปี - แต่ไม่ถึง 5 ปี  3.45 0.31 

5 ปี - แต่ไม่ถึง 10 ปี 3.35 0.50 

10 ปี - แต่ไม่ถึง 20 ปี 3.55 0.68 

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 

3.71 0.51 

2. สวัสดิการด้านความ

ปลอดภัย 

น้อยกว่า 3 ปี 3.41 0.49 

3.140 0.016 แตกต่าง 

3 ปี - แต่ไม่ถึง 5 ปี  3.71 0.44 

5 ปี - แต่ไม่ถึง 10 ปี 3.47 0.56 

10 ปี - แต่ไม่ถึง 20 ปี 3.69 0.56 

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
 

3.70 0.41 

3. สวัสดิการด้าน

การศึกษา 

น้อยกว่า 3 ปี 3.16 0.45 

2.682 0.033 แตกต่าง 

3 ปี - แต่ไม่ถึง 5 ปี  3.27 0.36 

5 ปี - แต่ไม่ถึง 10 ปี 3.25 0.46 

10 ปี - แต่ไม่ถึง 20 ปี 3.46 0.61 

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
 

3.58 0.43 

4. สวัสดิการด้าน

ประกนั 

น้อยกว่า 3 ปี 3.43 0.57 

3.819 0.005 แตกต่าง 

3 ปี - แต่ไม่ถึง 5 ปี  3.75 0.44 

5 ปี - แต่ไม่ถึง 10 ปี 3.70 0.55 

10 ปี - แต่ไม่ถึง 20 ปี 3.86 0.63 

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 

4.00 0.50 

5. สวัสดิการด้าน

นันทนาการ 

น้อยกว่า 3 ปี 3.23 0.43 

1.923 0.108 ไม่แตกต่าง 

3 ปี - แต่ไม่ถึง 5 ปี  3.35 0.35 

5 ปี - แต่ไม่ถึง 10 ปี 3.34 0.49 

10 ปี - แต่ไม่ถึง 20 ปี 3.51 0.44 

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 3.48 0.57 
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ภาพรวม 

น้อยกว่า 3 ปี 3.30 0.41 

4.472 0.002 แตกต่าง 

3 ปี - แต่ไม่ถึง 5 ปี  3.51 0.27 

5 ปี - แต่ไม่ถึง 10 ปี 3.42 0.38 

10 ปี - แต่ไม่ถึง 20 ปี 3.61 0.43 

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 3.70 0.40 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2 พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณา

รับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานแตกต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานแตกต่างกันในภาพรวมและในสวัสดิการ 4 ด้าน คือ 

สวัสดิการด้านการเงิน สวัสดิการด้านความปลอดภัย สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านประกนั 

4. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติ t-test น าเสนอในตารางที่ 4 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานหน่วยงานด้านปฏบัิติการ

และพิจารณารับประกนัชีวิต บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

ความพงึพอใจต่อการจัด

สวสัดิการ 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
t-test Sig. 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน (n =162) (n = 28) 
 

S.D. 

 

S.D. 

สวัสดิการด้านการเงิน 3.36 0.47 3.61 0.59 
-

2.494 
0.014 แตกต่าง 

สวัสดิการด้านความ

ปลอดภัย 
3.51 0.49 3.92 0.57 

-

4.071 
0.000 แตกต่าง 

สวัสดิการด้านการศึกษา 3.25 0.43 3.46 0.61 
-

2.206 
0.029 แตกต่าง 

สวัสดิการด้านประกนั 3.64 0.55 4.01 0.49 
-

3.629 
0.001 แตกต่าง 

สวัสดิการด้านนันทนาการ 3.32 0.45 3.49 0.37 
-

1.861 
0.064 ไม่แตกต่าง 

ภาพรวม 3.42 0.37 3.70 0.34 
-

3.725 
0.000 แตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  3 พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณา

รับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 4 ด้าน คือ สวัสดิการด้าน

การเงิน สวัสดิการด้านความปลอดภัย สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านประกัน โดยพนักงาน
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หน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ที่มี

ระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีทั้งในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 4 ด้าน 

5. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 โดยใช้ค่าสถิติ t-test น าเสนอในตารางที่ 5 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานหน่วยงานด้านปฏบัิติการ

และพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตาม สถานภาพการ

สมรส 

ความพงึพอใจ

ต่อการจดั

สวสัดิการ 

สถานภาพสมรส  

 

 

 

S.D. F Sig. 

ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

1. สวัสดิการด้าน

การเงิน 

โสด 3.33 0.41 

3.412 0.102 ไม่แตกต่าง สมรส 3.51 0.61 

หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 3.76 0.22 

2. สวัสดิการด้าน

ความปลอดภัย 

โสด 3.46 0.46 

6.586 0.002 แตกต่าง สมรส 3.74 0.58 

หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 3.83 0.50 

3. สวัสดิการด้าน

การศึกษา 

โสด 3.21 0.44 

4.003 0.020 แตกต่าง สมรส 3.42 0.51 

หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 3.33 0.38 

4. สวัสดิการด้าน

การประกนั 

โสด 3.59 0.50 

6.938 0.001 แตกต่าง สมรส 3.86 0.60 

หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 4.20 0.36 

5. สวัสดิการด้าน

นันทนาการ 

โสด 3.31 0.41 

3.175 0.051 ไม่แตกต่าง สมรส 3.44 0.49 

หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 3.00 0.67 

ภาพรวม 

โสด 3.38 0.34 

7.203 0.001 แตกต่าง สมรส 3.59 0.34 

หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 3.62 0.39 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  4 พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณา

รับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการจัดสวัสดิการของพนักงานแตกต่างกนัในภาพรวมและในสวัสดิการ 3 ด้าน คือ สวัสดิการด้าน

ความปลอดภัย สวัสดิการด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านประกนั 

214214



ขอ้เสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยัในครั้งนี้  

จากการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา พนักงานหน่วยงานด้าน

ปฏบัิติการและพิจารณารับประกนัชีวิต บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) การน าผลที่ได้คร้ังน้ี

ไปใช้และสร้างความพึงพอใจให้เกดิขึ้นกบัพนักงาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

สวัสดิการด้านการศึกษา จากการศึกษาพบว่า สวัสดิการด้านการศึกษาเป็นด้านที่พนักงานมี

ความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยเฉพาะประเดน็การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อกบัพนักงานและห้องสมุดที่มีไว้

ให้บริการส าหรับพนักงาน นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า พนักงานที่มีอายุน้อย ระยะเวลาในการ

ปฏบัิติงานน้อย และระดับการศึกษาที่ต ่ากว่ามีความพึงพอใจต่อสวัสดิการด้านการศึกษาน้อยกว่าพนักงาน

ที่มีอายุมาก ระยะเวลาในการปฏบัิติงานมาก และระดับการศึกษาที่สูงกว่า ดังน้ัน บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จ ากัด (มหาชน) ควรมีการสนับสนุนในด้านการศึกษาเพ่ิมเติมแก่พนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่มี

อายุน้อย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ให้สามารถน าความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการปฏบัิติงานได้

ต่อไป อกีทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงานเพ่ือให้เหน็ความก้าวหน้าในการท างาน 

สวัสดิการด้านนันทนาการ จากการศึกษาพบว่า สวัสดิการด้านนันทนาการเป็นด้านที่พนักงาน

มีความพึงพอใจน้อย โดยเฉพาะประเดน็การจัดกิจกรรมและงานเล้ียงปีใหม่ นอกจากน้ีผลการศึกษายัง

พบว่า พนักงานที่มีฝ่ายงานที่ต่างกนั มีความพึงพอใจในด้านนันทนาการที่ต่างกัน ดังน้ัน บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ควรจัดกิจกรรมโดยให้พนักงานในแต่ละฝ่ายงานเข้าร่วมแบ่งปันการพูดถึง

กิจกรรมหลังเลิกงานของบริษัท เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้เพ่ือนพนักงานต่างฝ่ายงานได้ทราบถึงกิจกรรมที่

หลากหลายที่อาจจะไม่เคยเข้าร่วม ได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการผ่อนคลายความตึง

เครียดหลังเลิกงานแล้ว ยังส่งผลให้เกดิความรักใคร่สามัคคีต่อกนัอกีด้วย 

สวัสดิการด้านการเงิน จากการศึกษาพบว่า สวัสดิการด้านการเงินเป็นด้านที่พนักงานมีความ

พึงพอใจปานกลาง โดยเฉพาะประเดน็การให้บริการเงินกู้สงเคราะห์ฉุกเฉินส าหรับพนักงาน นอกจากน้ีผล

การศึกษายังพบว่า พนักงานที่มีอายุน้อย ระยะเวลาในการปฏบัิติงานน้อย และระดับการศึกษาที่ต ่ากว่ามี

ความพึงพอใจต่อสวัสดิการด้านการเงินน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุมาก ระยะเวลาในการปฏบัิติงานมาก และ

ระดับการศึกษาที่สูงกว่า ดังน้ัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ควรปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

การให้กู้เงินสงเคราะห์ที่มีความหลากหมาย ให้เหมาะสมกับทุกช่วงทุกวัยท างาน เช่น การให้กู้ในอัตรา

ดอกเบ้ียที่ต ่ากว่า ส าหรับพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่าผู้ที่มีอายุงานเยอะกว่า เพ่ือให้เกิดความสามารถใน

การช าระหน้ีได้ 

สวัสดิการด้านความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า สวัสดิการด้านความปลอดภัยเป็นด้านที่

พนักงานมีความพึงพอใจมาก โดยเฉพาะประเดน็การจัดซ้อมหนีไฟประจ าทุกปี นอกจากน้ีผลการศึกษายัง

พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานน้อยกว่า ระดับการศึกษาต ่ากว่า และสถานภาพโสดมีความ

พึงพอใจต่อสวัสดิการด้านความปลอดภัยน้อยกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานมากกว่า ระดับ

การศึกษาสูงกว่าและสถานภาพสมรถ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ดังน้ัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) ควรมีการจัดอบรมให้พนักงานตระหนักและทราบถึงความความปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 
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เพ่ือให้พนักงานทุกคนปฏบัิติตนได้อย่างถูกต้องเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน เพราะความปลอดภัยในที่ท  างานน้ันมี

ความส าคัญต่อทุกชีวิต และไม่มีใครต้องการที่จะได้รับบาดเจบ็ในขณะที่ปฏบัิติงานอย่างแน่นอน 

สวัสดิการด้านประกัน จากการศึกษาพบว่า สวัสดิการด้านประกันเป็นด้านที่พนักงานมีความ

พึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะประเดน็การบริการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี นอกจากน้ีผลการศึกษายัง

พบว่า พนักงานที่มีอายุน้อยกว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า ระดับการศึกษาต ่ากว่า และ

สถานภาพโสด มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการด้านประกันน้อยกว่า พนักงานที่มีอายุมากกว่า ระยะเวลาใน

การปฏบัิติงานมากกว่า ระดับการศึกษาสงูกว่า และสถานภาพสมรส หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ ดังน้ัน บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ควรส่งเสริมด้านประกันแก่พนักงานไม่ว่าจะเป็นด้านการออมเงิน 

หรือการวางแผนเกษียณอายุ โดยเพ่ิมรายการตรวจเชค็รายการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือการปรับเปล่ียน

วงเงินในการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมกบัทุกเพศทุกวัยท างาน 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1) ควรมีการเพ่ิมวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การสมัภาษณ์ 

2) ควรมีการเกบ็ข้อมูลกับพนักงานให้ครอบคลุมมากขึ้ น เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการด้าน

สวัสดิการที่แท้จริงของพนักงานทั้งบริษัท 
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