รู ปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558: กรณี ศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

นพรัตน์ เกษศิริ

วิทยานิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ สําหรับผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรกฎาคม 2555
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 กรณี ศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นายจ้างหรื อ เจ้าหน้าที่บุคคล ที่ทาํ หน้าที่เลือกสรรบุคคลากรเข้า
ทํางาน จํานวน 224 คน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการจัดสวัสดิการเมื่อข้อตกลง ประชาคมอาเซียนบังเกิดผลใน
ปี พ.ศ. 2558 ของกลุ่มบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะธุรกิจของบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ในจังหวัดชลบุรี และรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาขาอาชีพที่คาดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน เข้าทํางานและรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของพนักงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่คาดว่าจะรับเข้าทํางานและรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งงานที่คาดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน เข้าทํางาน และรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
6. เพื่อศึกษารู ปแบบสวัสดิการที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจจะจัดเพื่อให้เหมาะสมกับ สาขาอาชีพ
ของพนักงาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคําถามประเภทเลือกตอบ
แบบมาตรานามบัญญัติ เรี ยงลําดับ และมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) เนื้อหาของแบบ
สอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป SPSS for Windows
โดยมีสถิติที่เลือกใช้ดงั นี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์จาํ แนกกลุ่ม (Discriminant
Analysis) ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นายจ้างหรื อ เจ้าหน้าที่
บุคคลที่ ทําหน้าที่เลือกสรรบุคคลากรเข้าทํางาน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีจาํ นวน 457
คน กลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบด้วยวิธีของ Taro Yamane กําหนด
ความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 213 คน และเพื่อป้ องกัน
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ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงสํารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกประมาณ
ร้อยละ 5 เท่ากับ 11 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 224 คน

สรุปผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการจัดสวัสดิการเมื่อข้ อตกลง ประชาคมอาเซียนบังเกิดผลในปี พ.ศ. 2558
ของกลุ่มบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในจังหวัดชลบุรี จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
แนวโน้มการจัดสวัสดิการแรงงานของบริ ษทั ในนิคมอมตะนคร ชลบุรี เมื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยวิธีการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยั พบว่าสวัสดิการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการที่
จะจัด ในห้าอันดับแรก ได้แก่ สวัสดิการอาหาร และนํ้าสะอาด สวัสดิการห้องนํ้าสะอาด สวัสดิการ
ประกันสังคมและประกันชีวิต สวัสดิการค่าพาหนะ/ ที่พกั สวัสดิการด้านความปลอดภัยในที่
ทํางานโดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.58 (SD = 0.74) เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4.50 (SD = 0.51)
เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก 4.41 (SD = 0.87) เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก 4.31 (SD = 0.96)เห็นด้วยอยูใ่ น
ระดับมาก และ 4.24 (SD = 1.03) เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
ส่ วนสวัสดิการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการที่จะจัดในสามอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ สวัสดิการ
มุมพักผ่อนในที่ทาํ งาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.29 (เห็นด้วยปานกลาง) สวัสดิการเวลาที่เหมาะสมใน
การทํางาน โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.76 (เห็นด้วยปานกลาง) และ สวัสดิการสถานเลี้ยงดูบุตรหลาน
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.75 (เห็นด้วยปานกลาง) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในส่ วนของสวัสดิการ
โดยรวมที่จะจัดอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.30
โดยที่ความต้องการจัดสวัสดิการทั้งที่อยูใ่ นรู ปเงินตรา และไม่ได้อยูใ่ นรู ปเงินตราของ
กลุ่มตัวอย่าง อยูใ่ นระดับมาก โดยระดับความต้องการที่จะให้มีการจัดสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตรา
มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.99 ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.45) ระดับความต้องการที่จะให้มีการจัด
สวัสดิการที่ไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.93) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.31)
2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะธุรกิจของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใน
จังหวัดชลบุรี และรูปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่ พนักงาน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มธุรกิจประเภทยานยนต์ 72 แห่งรองลงมาคือ เหล็ก โลหะ
พลาสติก 56 แห่ ง อิเล็กทรอนิกส์ 34 แห่ง สิ นค้าอุปโภค-บริ โภค 24 แห่ง เคมีภณ
ั ฑ์ 16 แห่ ง
บริ การและสาธารณูปโภค 13 แห่ ง และอื่น ๆ 9 แห่ง โดย คิดเป็ นร้อยละ 32.14 25.00 15.18
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10.71 7.14 5.80 และ 4.02 ตามลําดับ เมื่อนํามาหาความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการจัดสวัสดิการโดย
ใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่า ประเภทธุรกิจไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการ
เมื่อพิจารณาจําแนกสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา พบว่าประเภท
ธุรกิจ ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างสาขาอาชีพทีค่ าดว่ าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน
เข้ าทํางานและรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่ พนักงาน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาขาอาชีพที่คาด
ว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าทํางานนั้น อันดับที่หนึ่ง คือวิศวกรรม จํานวน 133
คน คิดเป็ นร้อยละ 59.38 อันดับที่สองคือบัญชี 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.68 อันดับที่สามคือ
การสํารวจ 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.36 ส่ วนอันดับที่ สี่ และ ห้า คือ สถาปัตยกรรม 9 คน และ
พยาบาล 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.02 และ 3.57 ตามลําดับ ส่ วนลําดับสุ ดท้ายที่ไม่มีผตู ้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ คือ แพทย์/ ทันตแพทย์ และท่องเที่ยว เมื่อนํามาหาความสัมพันธ์กบั
รู ปแบบการจัดสวัสดิการโดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่า สาขาอาชีพที่คาดว่าจะรับพนักงาน
จากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าทํางาน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการโดยรวม
เมื่อพิจารณาจําแนกสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา พบว่า สาขา
อาชีพที่คาดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าทํางาน ส่ งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการ
ที่อยูใ่ นรู ปเงินตรา กล่าวคือ
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสาขาวิศวกรรมและบัญชี พบว่า มีค่า P-value
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สาขาวิศวกรรมมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัด
สวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตรามากกว่า สาขาบัญชี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3653
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสาขาบัญชี กับสาขาสํารวจ สถาปัตยกรรม และ
พยาบาล พบว่า มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สาขาสํารวจ
สถาปั ตยกรรม และพยาบาล มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตรามากกว่า สาขา
บัญชี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.2542
และสาขาอาชีพที่คาดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าทํางาน ยังส่ งผลต่อ
รู ปแบบการจัดสวัสดิการที่ไม่อยูใ่ นรู ปเงินตราด้วย กล่าวคือ
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสาขาวิศวกรรมกับสํารวจ สถาปัตยกรรม และ
พยาบาล พบว่า มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สาขาวิศวกรรม
มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสวัสดิการที่ไม่อยูใ่ นรู ปเงินตราน้อยกว่าสาขาบัญชี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.1288
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การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างสาขาวิศวกรรมและบัญชี พบว่า มีคา่ P-value
เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า สาขาวิศวกรรมมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัด
สวัสดิการที่ไม่อยูใ่ นรู ปเงินตราน้อยกว่า สาขาสํารวจ สถาปัตยกรรม และพยาบาล โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.2249
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับการศึกษาของพนักงานในกลุ่มประเทศอาเซียนทีค่ าดว่ า
จะรับเข้ าทํางานและรูปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่พนักงาน จากผลการวิเคราะห์ พบว่าระดับ
การศึกษาของพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่คาดว่าจะรับเข้าทํางานอันดับที่หนึ่งคือ
วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.56 อันดับที่สองคือ วุฒิการศึกษา ระดับ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเป็ นรอยละ 18.75 และอันดับสุ ดท้ายคือ วุฒิการศึกษา สู งกว่า
ปริ ญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 เมื่อนํามาหาความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการจัด
สวัสดิการโดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่า ระดับการศึกษาของพนักงานจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการโดยรวม
เมื่อพิจารณาจําแนกสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา ก็พบว่าระดับ
การศึกษาของพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการทั้งที่อยูใ่ นรู ป
เงินตรา และไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา
5. ความสั มพันธ์ ระหว่ างตําแหน่ งงานทีค่ าดว่ าจะรับพนักงาน จากกลุ่มประเทศอาเซียน
เข้ าทํางาน และรูปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่พนักงาน
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ตําแหน่งงานที่คาดว่าจะรับพนักงานจากลุ่มประเทศอาเซียน
เข้าทํางาน อันดับแรกคือ พนักงานทัว่ ไป จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.05 อันดับที่สองคือ
หัวหน้างาน จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.23 อันดับที่สามคือ ผูจ้ ดั การแผนก/ ฝ่ าย จํานวน 15
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70 และอันดับสุ ดท้ายคือ ผูบ้ ริ หารระดับสูง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.68
เมื่อนํามาหาความสัมพันธ์กบั รู ปแบบการจัดสวัสดิการโดยใช้สถิติ One-way ANOVA F-test พบว่า
ตําแหน่งงานของพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการโดยรวม
เมื่อพิจารณาจําแนกสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา พบว่า ตําแหน่ง
งานของพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการทั้งที่อยูใ่ นรู ป
เงินตราและที่ไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา
6. ผลการจําแนกกลุ่มสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับแต่ ละตัวแปรโดยใช้ สถิติ Discriminant
Analysis จากผลการวิเคราะห์พบว่า สาขาอาชีพเป็ นเพียงตัวแปรเดียวที่จะใช้ในการจําแนกรู ปแบบ
สวัสดิการ ที่ผปู ้ ระกอบการคาดว่าจะจัดให้แก่พนักงานในแต่ละสาขาอาชีพ อนึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
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ทดสอบเพียงรู ปแบบการจัดสวัสดิการที่ผปู ้ ระกอบการคาดว่าจะจัดแก่วิศวกร และนักบัญชี เท่านั้น
เนื่องจากทั้งสองสาขานี้เป็ นสาขาที่เป็ นที่ตอ้ งการของผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างมาก โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะจัดสวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านการสร้างความมัน่ คง และ
สวัสดิการด้านความปลอดภัย/ อนามัยแก่วศิ วกร และคาดว่าจะจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ
สวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการด้านนันทนาการ/ ความผ่อนคลายในการทํางานให้แก่
นักบัญชี

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั แนวโน้มการจัดสวัสดิการแรงงานของบริ ษทั ในนิคมอมตะนคร ชลบุรี
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถอภิปรายผล โดยเปรี ยบเทียบกับทฤษฏี แนวคิด และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
1. รู ปแบบการจัดสวัสดิการเมื่อข้ อตกลง ประชาคมอาเซียนบังเกิดผลในปี พ.ศ. 2558
ของกลุ่มบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในจังหวัดชลบุรี สวัสดิการที่กลุ่มตัวอย่างต้องการที่
จะจัด ในห้าอันดับแรก ได้แก่ สวัสดิการอาหาร และนํ้าสะอาด สวัสดิการห้องนํ้าสะอาด สวัสดิการ
ประกันสังคม และประกันชีวิต สวัสดิการค่าพาหนะ/ ที่พกั สวัสดิการด้านความปลอดภัยในที่
ทํางาน ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในส่ วนของสวัสดิการโดยรวมที่จะจัด พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิจยั นี้อาจเกิดจากการที่ นายจ้างได้นาํ ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของ มาสโลว์ (Maslow,
1984) มาใช้ในการจัดสวัสดิการ โดยได้คาํ นึงถึงความต้องการของมนุษย์เป็ นสําคัญ เพื่อที่จะได้จดั
สวัสดิการได้ตรงตามความต้องการนั้น โดยยึดหลักแห่งการตอบสนองความต้องการโดยการจัด
สวัสดิการนั้น ควรจัดให้ตรงตามความต้องการของลูกจ้างทุกระดับ (ภิญโญ สาธร, 2517) โดย
ทฤษฎี มาสโลว์ กล่าวไว้วา่ ความต้องการของมนุษย์ถูกกําหนดไว้อย่างเป็ นลําดับ 5 ขั้นด้วยกันจาก
ขั้นตํ่าสุ ดไปขั้นสูงสุ ด สวัสดิการรู ปแบบต่าง ๆ ที่องค์กรจะจัดให้แก่พนักงาน ควรตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ได้ทุกระดับ ดังนี้
1. ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological Needs)
2. ความต้องการทางด้านความมัน่ คงปลอดภัย (Safety/ Security Needs)
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs)
4. ความต้องการได้รับการยกย่องจากสมาชิกของสังคม (Esteem Needs)
5. ความต้องการได้รับผลสําเร็ จตามอุดมคติของตนเอง (Self Actualization Needs)
ความต้องการทางร่ างกาย ได้แก่ ความต้องการทางด้านปัจจัยสี่ ที่จาํ เป็ นสําหรับการดํารงชีพ
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ซึ่งจัดเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในที่น้ ีได้แก่ สวัสดิการอาหาร และนํ้าสะอาด
สวัสดิการห้องนํ้าสะอาด สวัสดิการค่าพาหนะ/ ที่พกั ซึ่งเป็ นสวัสดิการที่ผปู ้ ระกอบการจะจัดให้แก่
พนักงานเป็ นนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่ องมาตรฐานแรงงานไทย
(มรท. 8001-2546) ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งได้
กําหนดให้สถานประกอบกิจการ ทุกประเภททุกขนาดสามารถนํามาตรฐานแรงงานไทยไปใช้
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบ กิจการของตนไดโดยสมัครใจซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงานกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้สถานประกอบกิจการต้องจัดหาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้
ลูกจ้างทุกคนได้รับสวัสดิการโดยสะดวก และพอเพียงคือ
5.1 ห้องนํ้าและห้องสวมที่สะอาดถูกสุ ขอนามัย
5.2 นํ้าดื่มสะอาดถูกสุ ขอนามัย
5.3 ปัจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม
5.4 สถานที่รับประทานอาหารและสถานที่สาํ หรับเก็บรักษาอาหารที่สะดวกและถูก
หลักสุ ขาภิบาลอาหาร
5.5 หากมีการจัดที่พกั ให้ลูกจ้างที่พกั นั้นตองมีปัจจัยพื้นฐานที่จาํ เป็ นมีความสะอาด
ปลอดภัยและพรอมที่จะใช้การได้อยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Sociocultural Community) ซึ่งมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อทําให้ประชาชนมีการอยูด่ ีกินดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริ มความมัน่ คงและความปลอดภัยด้านอาหาร
การเข้าถึงการดูแลสุ ขภาพและส่ งเสริ ม การดํารงชีวิตที่ดี (กรมอาเซียน, ม.ป.ป.) สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่
ผูป้ ระกอบการไทย จําเป็ นต้องจัดทําเป็ นสวัสดิการพื้นฐานในอันดับต้น ๆ ให้แก่แรงงาน
ในลําดับต่อมาสวัสดิการที่ผปู ้ ระกอบการคาดว่าจะจัดให้แก่พนักงานจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนเมื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทย คือสวัสดิการประกันสังคมและประกันชีวิต สวัสดิการ
ด้านความปลอดภัยในที่ทาํ งาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักความต้องการของ มาสโลว์ อีกเช่นกัน
กล่าวคือ เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่ ายกายแล้ว มนุษย์ยงั ต้องการได้รับ
การตอบสนองความต้องการทางด้านความมัน่ คงปลอดภัย (Safety/ Security Needs) เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่า ตนจะสามารถทํางานในสถานที่ทาํ งานที่มีความปลอดภัยและสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ น
สังคมได้อย่างปกติสุข ในที่น้ ี สวัสดิการด้านความปลอดภัยและ สวัสดิการประกันสังคม/ ประกัน
ชีวิต เป็ นสวัสดิการที่ผปู ้ ระกอบการสามารถคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้ เนื่องจากการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน จะทําให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน
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ได้อย่างมีความสุ ข โดยลดความกังวลเกี่ยวกับอุบตั ิภยั ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานที่ไม่
ปลอดภัยได้
กล่าวโดยสรุ ป ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญกับการจัด
สวัสดิการความปลอดภัยในการทํางานเป็ นสําคัญ ทั้งนี้สอดคล้องกับที่อาเซียนได้จดั ทําแผนงานการ
จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งได้
กําหนดไว้วา่ การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) นั้นประกอบด้วย
การขจัดความยากจนโดยเฉพาะการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ของ
สหประชาชาติ เครื อข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุม้ ภัยจากผลกระทบด้านลบจากการ
รวมตัวอาเซียนและโลกาภิวฒั น์ ส่ งเสริ มความมัน่ คงและความปลอดภัยด้านอาหาร การเข้าถึง
การดูแลสุ ขภาพและส่ งเสริ ม การดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และการสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบตั ิและประชาคมที่
ปลอดภัยยิง่ ขึ้น (กรมอาเซียน, 2552, น.3) ซึ่งเป็ นสวัสดิการพื้นฐานที่อาเซียนต้องการให้มีการจัด
และผูป้ ระกอบการไทยก็ยนิ ดีที่จะจัดสวัสดิการเหล่านี้ให้สอดคล้องกัน
นอกจากนี้ในส่ วนของ สวัสดิการประกันสังคมและประกันชีวิต ถือเป็ นสวัสดิการ
ที่อยูใ่ นด้านการสร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวติ พนักงานด้วย เนื่องจากเป็ นหลักประกันให้กบั ชีวิตของ
พนักงานว่าเมื่อเจ็บป่ วย หรื อเกิดการสูญเสี ยแก่ชีวิตจนมิสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างปกติ พนักงาน
จะยังคงได้รับสิ ทธิทางประกันสังคมและประกันชีวิต ในการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลหรื อสิ ทธิ
อื่น ๆ ที่สามารถชดเชย หรื อเป็ นหลักประกันแห่งความมัน่ คงในชีวิตขณะที่พนักงานไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ แนวคิดนี้ถูกสนับสนุนโดยงานวิจยั ของ โฮลี, คริ สเต็น และเอมี (Holl, Kristen,
& Amy, 2005) ที่กล่าวว่า หากผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการจัดสวัสดิการ ได้ลดสวัสดิการที่เกี่ยวการ
รักษาพยาบาลของลูกจ้างลง จะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานที่ลดลง การขาดงานที่
เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน การประกันสุ ขภาพ ถือเป็ นสิ่ งที่เป็ นสวัสดิการที่ลูกจ้างต้องการ อันจะช่วย
สนับสนุนและส่ งเสริ มการทํางานของลูกจ้างอย่างยัง่ ยืนยิง่ ไปกว่านั้นโรเซนบลูม (Rosenbloom,
2005) ยังได้กล่าวว่าแนวโน้มการจัดสวัสดิการในทศวรรษหน้า สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คง
จะเป็ นสวัสดิการที่ได้รับการจัดเป็ นอันดับต้น ๆ และเป็ นหนึ่งในสวัสดิการที่ผรู ้ ับเรี ยกร้องให้มีการ
จัดอีกด้วย สอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็นของผูส้ มัครงาน ซึ่งได้ทาํ การวิจยั โดยแบรี (Barry,
2002) พบว่า ในการตัดสิ นใจเข้าทํางานนั้น ผูส้ มัครจะพิจารณาในส่ วนของสวัสดิการ นอกเหนือ
จากค่าจ้าง ซึ่งสวัสดิการอันดับต้น ๆ ที่ พิจารณาคือ สวัสดิการด้านโปรแกรมสุ ขภาพถึง ร้อยละ
77.00
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2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะธุรกิจของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ในจังหวัดชลบุรี และรูปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่ พนักงาน ในส่ วนของผลการวิจยั ที่วา่ ประเภท
ธุรกิจ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของจุฑารัตน์ บํารุ งสุ ข (2547) ที่กล่าวว่า สถานประกอบการที่มีลกั ษณะกิจการที่แตกต่างกัน
มีรูปแบบการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ ชนิกานต์ สิ ทธิฟอง (2550)
ที่พบว่าผลรู ปแบบการจัดสวัสดิการขึ้นกับสัญชาติของบริ ษทั ซึ่งรู ปแบบการจัดสวัสดิการของ
บริ ษทั ที่แม้จะมีลกั ษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยรวมมักมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน โดยมากมักมุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็ นอันดับแรก ๆ อันดับต่อมาคือมุ่งสร้างเสริ ม
ความมัน่ คงในชีวิตของพนักงานทั้งในรู ปของสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปของเงินตรา และไม่อยูใ่ นรู ปของ
เงินตรา ส่ วนรู ปแบบสวัสดิการโดยมุ่งเน้นเฉพาะด้าน ก็พบว่าไม่มีดา้ นใดที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้งานวิจยั ของกองสวัสดิการแรงงาน ยังพบว่า เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบการจัดสวัสดิการ
แรงงานของธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต พาณิ ชยกรรม และการก่อสร้าง และบริ การ พบว่าโดย
ภาพรวมมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน แต่อาจมีแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อย เช่น
ในอุตสาหกรรมการผลิต นายจ้างมักต้องอบรมความรู ้ดา้ นความปลอดภัยให้แก่ อุตสาหกรรม
บริ การเนื่องจากต้องทํางานเกี่ยวข้องกับเครื่ องจักรการผลิตเป็ นต้น
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างสาขาอาชีพทีค่ าดว่ าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศ อาเซียน
เข้ าทํางานและรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่พนักงาน ในส่ วนของผลการวิจยั ที่วา่ สาขาอาชีพ
ที่คาดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าทํางาน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการ
โดยรวม แต่เมื่อพิจารณาจําแนกสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา พบว่า สาขา
อาชีพที่คาดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าทํางาน ส่ งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการ
ที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรานั้น เนื่องมาจากแต่ละสาขาอาชีพ ล้วนมีลกั ษณะการ
ทํางานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดสวัสดิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่พนักงาน จําต้องจัด
สวัสดิการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน หรื อตอบสนองต่อลักษณะงาน
ที่พนักงานต้องปฏิบตั ิในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของคมกริ ช เพ็ญศรี (2554) ที่กล่าวว่า
ในการจัดสวัสดิการนั้น ไม่ควรใช้รูปแบบสวัสดิการเดียวกับพนักงานทุกคนของบริ ษทั เพราะอาจ
ทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวุฒิพงษ์ กุลวงษ์ (2553) ที่กล่าวว่าพนักงานที่อยูใ่ นสาขาอาชีพที่ต่างกัน สังกัดแผนก
ต่างกัน ส่ งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน และโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลให้ พนักงานที่อยูต่ ่างแผนกฝ่ ายและปฏิบตั ิงานไม่เหมือนกัน
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จะมีความพึงพอใจต่อบริ ษทั ที่ตนทํางานอยูต่ ่างกัน ดังนั้นเราจึงควรจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและความต้องการของพนักงานแต่ละแผนก
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของเหมวรรณ ดอกจันทร์ (2546) ที่ได้ทาํ การศึกษาแนวโน้ม
การจัดสวัสดิการของอุตสาหกรรมการผลิต พบว่า สถานประกอบกิจการส่ วนใหญ่ท้ งั 118 แห่ ง
ในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้ทาํ การสํารวจ จัดสวัสดิการรู ปแบบเดียวกันให้พนักงานทุกคนใน
องค์กรใช้เหมือนกันหมด โดยมิได้แยกรู ปแบบสวัสดิการตามสาขาอาชีพ หรื อลักษณะงานของ
พนักงานแต่อย่างใด
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับการศึกษาของพนักงานในกลุ่มประเทศอาเซียนทีค่ าดว่า
จะรับเข้ าทํางานและรู ปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่พนักงาน ในส่ วนของผลการวิจยั ที่วา่ ระดับ
การศึกษาของพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการโดยรวมและ
เมื่อพิจารณาจําแนกสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและไม่อยูใ่ นรู ปเงินตรา พบว่าระดับการศึกษาของ
พนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรู ปแบบการจัดสวัสดิการที่อยูใ่ นรู ปเงินตราและ
ไม่อยูใ่ นรู ปเงินตราเช่นเดียวกัน เนื่องจากบริ ษทั ควรจัดสวัสดิการแก่ในแต่ละระดับการศึกษาโดย
เท่าเทียมกัน เพื่อมิให้เกิดการแบ่งแยกและรับรู ้ได้ถึงความไม่เท่าเทียมกันของพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของไกรวัลย์ เจตนานุศาสน์ (2545) ที่กล่าวว่าบริ ษทั
ได้เสนอให้มีการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ อย่างเสมอ ภาคและยุติธรรมทัว่ ถึงพนักงาน
ทุกคน ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ทําให้พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้าน
สวัสดิการที่ได้รับไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของขจรศักดิ์ สุ ขพัฒน์ (2547) ที่พบว่า
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับสูง มักได้รับตําแหน่งงานในระดับหัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หาร ซึ่งบริ ษทั จะมี
ค่าตอบแทนเป็ น ค่าตําแหน่ง บวกกับค่าตอบแทนที่ได้จากระดับวุฒิการศึกษา อีกทั้งยังได้รับ
สวัสดิการในด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีกว่า ทําให้คุณภาพชีวติ ดีกว่าพนักงานสําเร็ จ
การศึกษาระดับตํ่ากว่าและงานวิจยั ของพินิจ เพชรสน (2553) ที่กล่าวว่าพนักงานที่สาํ เร็ จการศึกษา
จากระดับที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างกัน เนื่องมาจาก พนักงานที่สาํ เร็ จ
การศึกษาระดับสูงมักจะมีความรู ้มากกว่าและมองการณ์ไกลกว่า จึงส่ งผลให้เกิดความต้องการ
สวัสดิการที่มากกว่าผูท้ ี่สาํ เร็จการศึกษาตํ่ากว่า ดังนั้นการจัดสวัสดิการสําหรับพนักงานกลุ่มนี้จึง
ต้องแตกต่างออกไปด้วย
5. ความสั มพันธ์ ระหว่ างตําแหน่ งงานทีค่ าดว่ าจะรับพนักงาน จากกลุ่มประเทศอาเซียน
เข้ าทํางาน และรูปแบบการจัดสวัสดิการให้ แก่พนักงาน ในส่ วนของผลการวิจยั ที่วา่ ตําแหน่งงาน
ที่คาดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าทํางานแตกต่างกัน จะมีแนวโน้มการจัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานไม่ต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานในระดับ
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พนักงานทัว่ ไป หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การแผนก/ ฝ่ าย และผูบ้ ริ หารระดับสูง ล้วนได้รับการจัดสวัสดิการ
โดยเท่าเทียมกัน แม้วา่ สมมติฐานที่ 3 พนักงานที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับ
ปริ ญญาตรี จะมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสวัสดิการบางด้านแตกต่างกันออกไปบ้าง อย่างไรก็ดีใน
สมมติฐานนี้ คําว่าพนักงานทัว่ ไป หมายรวมถึง ทั้งพนักงานที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่าํ
กว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี เข้าด้วยกัน โดยมิได้จาํ แนกโดยระดับการศึกษา ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักการจัดสวัสดิการโดยยึดหลักแห่งความเสมอภาค ซึ่งเน้นการจัดสวัสดิการโดยคํานึงถึง
ความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด (ภิญโญ สาธร, 2517) ในส่ วนขององค์กรระหว่างประเทศนั้น
ได้มีกระแสแนวคิดเรื่ องของสิ ทธิมนุษยชนมาระยะหนึ่งแล้ว ดังจะเห็นได้วา่ คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่ งสหประชาชาติได้ออกปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งมีสาระสําคัญตอนหนึ่ง
ว่ามนุษย์ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี มีความเสมอภาค ดังนั้นจึงห้ามการเลือกปฏิบตั ิ และควรปฏิบตั ิต่อทุกคน
โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน และหลักประชาธิปไตย โดยให้ลูกจ้างได้มีสิทธิในการตัดสิ นใจว่าพวก
เขาต้องการแรงงานในลักษณะใด (กองสวัสดิการแรงงาน, 2550)
ดังนั้นการจัดสวัสดิการจึงควรจัดให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียม เพื่อให้พนักงานทุก
คนได้รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง แม้วา่ ในรายละเอียดปลีกย่อยจะมีการเน้นสวัสดิการบางด้านแตกต่าง
กันออกไปบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานแต่ละตําแหน่ง แต่ยงั คงไว้ซ่ ึงหลัก
แห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม สอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภณ วีระโสภณ (2547) ที่พบว่า
พนักงานตําแหน่งผูบ้ ริ หารและตําแหน่งปฏิบตั ิการจะได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันแต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของขจรศักดิ์ สุ ขพัฒน์ (2547) ที่พบว่าพนักงานที่สาํ เร็ จการศึกษาสู ง มักได้รับ
การจัดสวัสดิการที่ดีกว่าพนักงานที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับตํ่ากว่า
6. ผลการจําแนกกลุ่มสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับแต่ ละตัวแปรโดยใช้ สถิติ Discriminant
Analysis จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะจัดสวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการ
ด้านการสร้างความมัน่ คง และสวัสดิการด้านความปลอดภัย/ อนามัยแก่ วิศวกร และคาดว่า
จะจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการด้านนันทนาการ/
ความผ่อนคลายในการทํางานให้แก่ นักบัญชี ทั้งนี้ขอให้วิเคราะห์แยกเป็ น 2 ประเด็นคือ
ประเด็นแรกคือ การที่ผปู ้ ระกอบการคาดว่าจะจัดสวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้าน
การสร้างความมัน่ คง และสวัสดิการด้านความปลอดภัย/ อนามัยแก่ วิศวกร เนื่องมาจากลักษณะการ
ทํางานของวิศวกร เป็ นลักษณะการทํางานที่ตอ้ งคลุกคลีกบั เครื่ องจักรเป็ นอย่างมาก ทําให้ตอ้ งมี
ความเสี่ ยงที่จะเกิดอันตรายต่อร่ างกายได้ตลอดเวลา ดังนั้นสวัสดิการด้านความปลอดภัย/ อนามัย
จึงเป็ นสวัสดิการที่ผปู ้ ระกอบการตั้งใจจะจัดให้แก่วิศวกร อย่างโดดเด่นกว่าสาขาอื่นสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจริ นทร์ จันทร์พลับ (2548) ที่กล่าวว่า วิศวกรต้องการการจัดสวัสดิการด้านสิ่ งแวดล้อม
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ในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะบริ เวณที่ทาํ งานที่เหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศ แสง เสี ยง และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยูใ่ นเกณฑ์ดี
นอกจากนี้ในการที่ตอ้ งทํางานอยูก่ บั เครื่ องจักร จึงจําเป็ นที่จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะใช้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการอบรมการใช้ และพัฒนาความรู ้เพื่อให้
สามารถใช้งานเครื่ องจักรใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปณิ ธาน เจริ ญเกตุ (2552)
ที่พบว่า วิศวกรมีความต้องการที่จะได้รับการอบรมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ ทักษะเทคนิค ในการใช้เครื่ องจักรนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของยุทธนา พลอยฉาย
(2546) ที่กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการควรเร่ งพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกร โดยการอบรม
เนื่องจากพบว่าวิศวกรที่ตอ้ งทําหน้าที่ในการควบคุมเครื่ องจักรกล ไม่สามารถนําหลักวิชาการมาใช้
ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้
และเนื่องจากการที่วิศวกรต้องทําการในลักษณะงานที่มีความเสี่ ยง ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
จึงทําให้วิศวกรต้องการสวัสดิการด้านความมัน่ คงในชีวติ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าหากตน
ไม่สามารถทํางานได้ในอนาคต จะยังคงสามารถดํารงชีวิตจากเงินชดเชยได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งงานวิจยั
ของนาคินทร์ กากแก้ว (2553) ที่พบว่า วิศวกรยังได้รับสวัสดิการด้านความมัน่ คงอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของวิศวกรได้ ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควรจัด
สวัสดิการด้านนี้ให้กบั วิศวกร มากขึ้น
ประเด็นต่อมาคือ การที่ผปู ้ ระกอบการคาดว่าจะจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ
ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการด้านนันทนาการ/ ความผ่อนคลายในการทํางานให้แก่ นักบัญชี
เนื่องมาจากลักษณะการทํางานของวิศวกร เป็ นลักษณะการทํางานที่ตอ้ งเผชิญกับความเครี ยดสูง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของมะลิวรรณ สุ รป้ อง (2549) ที่วา่ นักบัญชีมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเครี ยด อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากรู ้สึกกังวลใจต่องานที่ตอ้ งรับผิดชอบ ค่าตอบแทนที่ได้รับ
สภาพที่ทาํ งาน เป็ นต้น และงานวิจยั ของวันวิสาข์ พันธุ์พานิช (2554) ที่กล่าวว่าการที่ได้รับ
มอบหมายงานที่มากเกินไป งานที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบสูง ต้องทํางานแข่งกับเวลา รวมถึง
ระยะเวลาการทํางานต่อวันที่มากเกินไป มีเวลาพักผ่อนน้อย จะส่ งผลต่อความเครี ยดของนักบัญชี
ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงต้องการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ/ ความผ่อนคลายในการทํางานให้แก่
นักบัญชี มากกว่าสาขาอื่น ๆ นอกจากนี้หากพิจารณาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ
และสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์ นั้นอธิบายได้วา่ เนื่องจากนักบัญชีมีระดับรายได้ที่สูงนัก
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนุสรา วรรณศิริ (2549) ที่พบว่าพนักงานบัญชีที่ทาํ การสํารวจ
ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 8,000 บาท และเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครี ยดได้
เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนต่อการปฏิบตั ิงานที่ค่อนข้างหนักว่าควรจะได้รับมากกว่านี้
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และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภัตติญา แก้วสี่ ดวง (2551) ที่กล่าวว่าพนักงานบัญชีที่มีรายได้นอ้ ยจะ
มีความเครี ยดสู งเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดํารงชีพ ซึ่งปั จจุบนั ค่า
ครองชีพสูงขึ้น และและเนื่องจากวัยทํางาน เป็ นวัยที่อยูใ่ นช่วงที่พยายามสร้างฐานะตนเองและ
ครอบครัว อีกทั้งภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวทําให้อาจมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
จึงก่อให้เกิดความเครี ยดตามมา นอกเหนือจากลักษณะงานที่ทาํ อยู่ นอกจากนี้สมศรี เปรุ นาวิน
(2550) ยังได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของนักบัญชี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยพบว่า
ในด้านชีวิตครอบครัว มีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับน้อย สอดคล้องกับที่วนั วิสาข์ พันธุพ์ านิช (2554)
ได้ทาํ การวิจยั พบว่า นักบัญชีอาจมีปัญหาขัดแย้งกับครอบครัวในเรื่ องการเงิน หรื อบุคคลใน
ครอบครัวไม่สนับสนุนให้ทาํ งานด้านนี้ เนื่องจากไม่มีเวลาให้กบั ครอบครัวเพียงพอ ดังนั้นจึงเป็ น
เหตุผลที่เพียงพอว่า ผูป้ ระกอบการต้องการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการด้านสังคม
สงเคราะห์ แก่พนักงานบัญชี

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1. ควรจัดกลุ่มรู ปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมหรื อยืดหยุน่ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเลือก
ได้ดว้ ยตนเอง โดยอาจแบ่งเป็ นสวัสดิการพื้นฐานที่เป็ นกรอบขั้นตํ่า (Basic Benefit Package)
สําหรับลูกจ้างหรื อที่ระบุไว้ในกฎหมาย ส่ วนที่เกินจากกฎหมายหรื อที่เกินจากกรอบขั้นตํ่า ขึ้นอยู่
กับการตัดสิ นใจของลูกจ้างที่จะเลือกแบบใดแบบหนึ่ง
2. จากการวิจยั พบว่าการจัดสวัสดิการที่ผปู ้ ระกอบการต้องการที่จะจัดในอันดับแรก
ล้วนเป็ นสวัสดิการที่กฎหมายบังคับ โดยมักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แต่ใน
อนาคตผูป้ ระกอบการควรจะเริ่ มให้ความสําคัญกับสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายบังคับบ้าง
เพื่อที่จะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ ใจ และเอาใจใส่ ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเป็ น
การจัดสวัสดิการที่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ ซึ่งอาจจะทําให้บุคลากรเกิดความผูกพัน และภักดีต่อ
องค์กรเพิ่มขึ้น
3. ในส่ วนของสวัสดิการด้านความปลอดภัยของวิศวกร ผูป้ ระกอบการควรจัดให้มี
การอบรมการใช้งานเครื่ องจักรกลควบคู่กนั ไปเพื่อความรู ้ ความเข้าใจของวิศวกร อันจะช่วยลด
อุบตั ิเหตุจากการทํางานได้
4. ในส่ วนของสวัสดิการด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์
ที่ผปู ้ ระกอบการตั้งใจจะจัดให้แก่พนักงานบัญชีน้ นั ควรเพิ่มเติมในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ
บุตรของพนักงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อบุตรของพนักงานได้เดินทางมาพํานักในประเทศไทย
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ด้วย อาจทําให้เกิดความสับสนในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาทางสังคมตามมา หากผูป้ กครองซึ่งเป็ นพนักงานในองค์กร ทํางานหนักเกินไป
จนไม่มีเวลาในการดูแลบุตร ดังนั้นนอกจากนายจ้างจะช่วยเหลือในเรื่ องการช่วยดูแลบุตรพนักงาน
แล้ว ยังต้องควรปรับปริ มาณการทํางานให้เหมาะสมเพื่อให้พนักงานได้มีความสมดุลระหว่างชีวิต
ครอบครัวและงานมากขึ้น
5. สวัสดิการด้านนันทนาการเป็ นสวัสดิการที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะจัดในอันดับที่ 18
ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่ากลุ่มตัวอย่างควรให้ความสําคัญกับสวัสดิการด้านนี้มากขึ้น เนื่องจากการที่
พนักงานจากอาเซียน ต้องมาใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่ใช่บา้ นเกิดเมืองนอนของพวกเขา อาจทําให้เกิด
ภาวะสับสน ซึมเศร้า จากการปรับตัว ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องงาน หรื อเรื่ องการใช้ชีวิต รวมถึง
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงควรเข้ามามีบทบาทที่จะช่วยแก้ปัญหา
เหล่านี้ให้พนักงาน โดยอาจจัดเป็ นกิจกรรม Team Building เพื่อลดความเครี ยด และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเพิ่มขึ้น

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนของมิติทางสังคมวัฒนธรรม
การเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อนํามาประเมินการจัดสวัสดิการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานจากประเทศอาเซียนได้อย่างแท้จริ ง
2. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการต่อการจัดสวัสดิการ ของพนักงาน
จากกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
3. ควรมีการศึกษารู ปแบบการจัดสวัสดิการในประเทศต่าง ๆ ของประเทศอาเซียนอยู่
เสมอ เพื่อให้การจัดสวัสดิการของประเทศไทย มีการพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ

