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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัสวสัดิการขั้นพื้นฐานใหแ้ก่พนกังาน เพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นายจา้งหรือ เจา้หนา้ท่ีบุคคล ท่ีทาํหนา้ท่ีเลือกสรรบุคคลากรเขา้
ทาํงาน จาํนวน 224 คน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการเม่ือขอ้ตกลง ประชาคมอาเซียนบงัเกิดผลใน 
ปี พ.ศ. 2558 ของกลุ่มบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในจงัหวดัชลบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะธุรกิจของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรม 
อมตะนคร ในจงัหวดัชลบุรี และรูปแบบการจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 
 3.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสาขาอาชีพท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศ  
อาเซียน เขา้ทาํงานและรูปแบบการจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 
 4.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของพนกังานในกลุ่มประเทศอาเซียน
ท่ีคาดวา่จะรับเขา้ทาํงานและรูปแบบการจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 
 5.  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งงานท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน เขา้ทาํงาน และรูปแบบการจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 
 6.  เพื่อศึกษารูปแบบสวสัดิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งตั้งใจจะจดัเพื่อใหเ้หมาะสมกบั สาขาอาชีพ 
ของพนกังาน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามประเภทเลือกตอบ
แบบมาตรานามบญัญติั เรียงลาํดบั และมาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Scale) เน้ือหาของแบบ 
สอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป SPSS for Windows 
โดยมีสถิติท่ีเลือกใชด้งัน้ี ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์จาํแนกกลุ่ม (Discriminant 
Analysis) ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นายจา้งหรือ เจา้หนา้ท่ี
บุคคลท่ี ทาํหนา้ท่ีเลือกสรรบุคคลากรเขา้ทาํงาน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีจาํนวน 457 
คน  กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบดว้ยวิธีของ Taro Yamane กาํหนด
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 213 คน และเพื่อป้องกนั
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ความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงสาํรองกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มอีกประมาณ
ร้อยละ 5 เท่ากบั 11 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 224 คน 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดส้รุปผลตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ไดด้งัน้ี 
 1.  รูปแบบการจัดสวสัดิการเม่ือข้อตกลง ประชาคมอาเซียนบังเกดิผลในปี พ.ศ. 2558
ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในจังหวดัชลบุรี  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ 
แนวโนม้การจดัสวสัดิการแรงงานของบริษทัในนิคมอมตะนคร ชลบุรี เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยวธีิการแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยัพบวา่สวสัดิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการท่ี 
จะจดั ในหา้อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สวสัดิการอาหาร และนํ้าสะอาด  สวสัดิการหอ้งนํ้าสะอาด สวสัดิการ
ประกนัสงัคมและประกนัชีวิต  สวสัดิการค่าพาหนะ/ ท่ีพกั  สวสัดิการดา้นความปลอดภยัในท่ี
ทาํงานโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.58 (SD = 0.74) เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4.50 (SD = 0.51)  
เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 4.41 (SD = 0.87) เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 4.31 (SD = 0.96)เห็นดว้ยอยูใ่น
ระดบัมาก และ 4.24 (SD = 1.03) เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั  
 ส่วนสวสัดิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการท่ีจะจดัในสามอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ สวสัดิการ 
มุมพกัผอ่นในท่ีทาํงาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.29 (เห็นดว้ยปานกลาง)  สวสัดิการเวลาท่ีเหมาะสมใน
การทาํงาน โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.76 (เห็นดว้ยปานกลาง)  และ สวสัดิการสถานเล้ียงดูบุตรหลาน  
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.75 (เห็นดว้ยปานกลาง) ตามลาํดบั  และเม่ือพิจารณาในส่วนของสวสัดิการ
โดยรวมท่ีจะจดัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี  3.95  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.30 
 โดยท่ีความตอ้งการจดัสวสัดิการทั้งท่ีอยูใ่นรูปเงินตรา และไม่ไดอ้ยูใ่นรูปเงินตราของ
กลุ่มตวัอยา่ง อยูใ่นระดบัมาก โดยระดบัความตอ้งการท่ีจะใหมี้การจดัสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตรา 
มีค่าเฉล่ีย ( X  = 3.99 ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.45)  ระดบัความตอ้งการท่ีจะใหมี้การจดั
สวสัดิการท่ีไม่อยูใ่นรูปเงินตรา มีค่าเฉล่ีย ( X  = 3.93) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.31)  

2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะธุรกจิของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใน
จังหวดัชลบุรี และรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจประเภทยานยนต ์72 แห่งรองลงมาคือ เหลก็ โลหะ 
พลาสติก 56 แห่ง  อิเลก็ทรอนิกส์ 34 แห่ง  สินคา้อุปโภค-บริโภค 24 แห่ง  เคมีภณัฑ ์ 16 แห่ง
บริการและสาธารณูปโภค 13 แห่ง และอ่ืน ๆ  9 แห่ง โดย คิดเป็นร้อยละ  32.14  25.00  15.18  
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10.71 7.14  5.80 และ 4.02  ตามลาํดบั เม่ือนาํมาหาความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการจดัสวสัดิการโดย
ใชส้ถิติ One-way ANOVA พบวา่ ประเภทธุรกิจไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการ 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรา พบวา่ประเภท
ธุรกิจ ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรา 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างสาขาอาชีพทีค่าดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน 
เข้าทาํงานและรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสาขาอาชีพท่ีคาด
วา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ทาํงานนั้น อนัดบัท่ีหน่ึง คือวิศวกรรม จาํนวน 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 อนัดบัท่ีสองคือบญัชี 62  คน  คิดเป็นร้อยละ 27.68  อนัดบัท่ีสามคือ  
การสาํรวจ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36  ส่วนอนัดบัท่ี ส่ี และ หา้ คือ สถาปัตยกรรม 9 คน และ 
พยาบาล  8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.02  และ 3.57 ตามลาํดบั  ส่วนลาํดบัสุดทา้ยท่ีไม่มีผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ คือ แพทย/์ ทนัตแพทย ์และท่องเท่ียว เม่ือนาํมาหาความสมัพนัธ์กบั
รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยใชส้ถิติ One-way ANOVA  พบวา่ สาขาอาชีพท่ีคาดวา่จะรับพนกังาน
จากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ทาํงาน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการโดยรวม 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรา พบวา่ สาขา
อาชีพท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ทาํงาน ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการ
ท่ีอยูใ่นรูปเงินตรา กล่าวคือ  
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสาขาวิศวกรรมและบญัชี  พบวา่ มีค่า P-value 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ สาขาวศิวกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจดั
สวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตรามากกวา่ สาขาบญัชี  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.3653 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสาขาบญัชี  กบัสาขาสาํรวจ  สถาปัตยกรรม และ
พยาบาล พบวา่ มีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ สาขาสาํรวจ  
สถาปัตยกรรม และพยาบาล มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจดัสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตรามากกวา่ สาขา
บญัชี  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.2542 
 และสาขาอาชีพท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ทาํงาน ยงัส่งผลต่อ
รูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีไม่อยูใ่นรูปเงินตราดว้ย กล่าวคือ 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสาขาวิศวกรรมกบัสาํรวจ  สถาปัตยกรรม และ
พยาบาล  พบวา่ มีค่า P-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ สาขาวศิวกรรม 
มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจดัสวสัดิการท่ีไม่อยูใ่นรูปเงินตรานอ้ยกวา่สาขาบญัชี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 0.1288 
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 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งสาขาวิศวกรรมและบญัชี  พบวา่ มีค่า P-value 
เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ สาขาวศิวกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจดั
สวสัดิการท่ีไม่อยูใ่นรูปเงินตรานอ้ยกวา่ สาขาสาํรวจ  สถาปัตยกรรม และพยาบาล  โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.2249 
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของพนักงานในกลุ่มประเทศอาเซียนทีค่าดว่า
จะรับเข้าทาํงานและรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ระดบั
การศึกษาของพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีคาดวา่จะรับเขา้ทาํงานอนัดบัท่ีหน่ึงคือ  
วฒิุการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 74.56  อนัดบัท่ีสองคือ วฒิุการศึกษา ระดบั
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 42 คน คิดเป็นรอยละ 18.75 และอนัดบัสุดทา้ยคือ วฒิุการศึกษา สูงกวา่
ปริญญาตรี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15  เม่ือนาํมาหาความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการจดั
สวสัดิการโดยใชส้ถิติ One-way ANOVA  พบวา่ ระดบัการศึกษาของพนกังานจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการโดยรวม 

เม่ือพิจารณาจาํแนกสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรา กพ็บวา่ระดบั 
การศึกษาของพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการทั้งท่ีอยูใ่นรูป
เงินตรา และไม่อยูใ่นรูปเงินตรา 
 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างตําแหน่งงานทีค่าดว่าจะรับพนักงาน จากกลุ่มประเทศอาเซียน 
เข้าทาํงาน และรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน  
 จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ ตาํแหน่งงานท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากลุ่มประเทศอาเซียน
เขา้ทาํงาน อนัดบัแรกคือ พนกังานทัว่ไป จาํนวน 142  คน คิดเป็นร้อยละ 62.05  อนัดบัท่ีสองคือ 
หวัหนา้งาน จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.23  อนัดบัท่ีสามคือ ผูจ้ดัการแผนก/ ฝ่าย จาํนวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 และอนัดบัสุดทา้ยคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.68 
เม่ือนาํมาหาความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการจดัสวสัดิการโดยใชส้ถิติ One-way ANOVA F-test พบวา่  
ตาํแหน่งงานของพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการโดยรวม 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรา พบวา่ ตาํแหน่ง
งานของพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการทั้งท่ีอยูใ่นรูป
เงินตราและท่ีไม่อยูใ่นรูปเงินตรา 
 6.  ผลการจําแนกกลุ่มสวสัดิการทีเ่หมาะสมกบัแต่ละตัวแปรโดยใช้สถิติ Discriminant 
Analysis  จากผลการวิเคราะห์พบวา่ สาขาอาชีพเป็นเพยีงตวัแปรเดียวท่ีจะใชใ้นการจาํแนกรูปแบบ
สวสัดิการ ท่ีผูป้ระกอบการคาดวา่จะจดัใหแ้ก่พนกังานในแต่ละสาขาอาชีพ อน่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการ
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ทดสอบเพียงรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีผูป้ระกอบการคาดวา่จะจดัแก่วิศวกร และนกับญัชี เท่านั้น 
เน่ืองจากทั้งสองสาขาน้ีเป็นสาขาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมาก โดยพบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งคาดวา่จะจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้นการสร้างความมัน่คง และ
สวสัดิการดา้นความปลอดภยั/ อนามยัแก่วศิวกร และคาดวา่จะจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
สวสัดิการดา้นสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการดา้นนนัทนาการ/ ความผอ่นคลายในการทาํงานใหแ้ก่ 
นกับญัชี 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัแนวโนม้การจดัสวสัดิการแรงงานของบริษทัในนิคมอมตะนคร ชลบุรี 
เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถอภิปรายผล โดยเปรียบเทียบกบัทฤษฏี แนวคิด และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 1.  รูปแบบการจัดสวสัดิการเม่ือข้อตกลง ประชาคมอาเซียนบังเกดิผลในปี พ.ศ. 2558 
ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในจังหวดัชลบุรี สวสัดิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการท่ี 
จะจดั ในหา้อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สวสัดิการอาหาร และนํ้าสะอาด  สวสัดิการหอ้งนํ้าสะอาด  สวสัดิการ
ประกนัสงัคม และประกนัชีวิต  สวสัดิการค่าพาหนะ/ ท่ีพกั  สวสัดิการดา้นความปลอดภยัในท่ี
ทาํงาน ตามลาํดบั  และเม่ือพจิารณาในส่วนของสวสัดิการโดยรวมท่ีจะจดั พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
ผลการวิจยัน้ีอาจเกิดจากการท่ี นายจา้งไดน้าํทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐานของ มาสโลว ์(Maslow, 
1984)  มาใชใ้นการจดัสวสัดิการ โดยไดค้าํนึงถึงความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นสาํคญั เพื่อท่ีจะไดจ้ดั
สวสัดิการไดต้รงตามความตอ้งการนั้น โดยยดึหลกัแห่งการตอบสนองความตอ้งการโดยการจดั
สวสัดิการนั้น ควรจดัใหต้รงตามความตอ้งการของลูกจา้งทุกระดบั (ภิญโญ  สาธร, 2517) โดย
ทฤษฎี มาสโลว ์กล่าวไวว้า่ ความตอ้งการของมนุษยถู์กกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นลาํดบั 5 ขั้นดว้ยกนัจาก
ขั้นตํ่าสุดไปขั้นสูงสุด สวสัดิการรูปแบบต่าง ๆ ท่ีองคก์รจะจดัใหแ้ก่พนกังาน ควรตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดทุ้กระดบั ดงัน้ี  
 1.  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) 
 2.  ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Safety/ Security Needs) 
 3.  ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) 
 4.  ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งจากสมาชิกของสงัคม (Esteem Needs) 
 5.  ความตอ้งการไดรั้บผลสาํเร็จตามอุดมคติของตนเอง (Self Actualization Needs) 
ความตอ้งการทางร่างกาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นปัจจยัส่ี ท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีพ  
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ซ่ึงจดัเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ในท่ีน้ีไดแ้ก่ สวสัดิการอาหาร และนํ้าสะอาด  
สวสัดิการหอ้งนํ้าสะอาด สวสัดิการค่าพาหนะ/ ท่ีพกั  ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีผูป้ระกอบการจะจดัใหแ้ก่
พนกังานเป็นนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ประกาศกระทรวงแรงงานเร่ืองมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท. 8001-2546) ความรับผดิชอบทางสงัคมของธุรกิจไทยเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซ่ึงได้
กาํหนดใหส้ถานประกอบกิจการ ทุกประเภททุกขนาดสามารถนาํมาตรฐานแรงงานไทยไปใช้
พฒันาใหเ้กิดประโยชน์ในสถานประกอบ กิจการของตนไดโดยสมคัรใจซ่ึงมีขอกาํหนดเก่ียวกบั
สวสัดิการแรงงานกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหส้ถานประกอบกิจการตอ้งจดัหาส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้
ลูกจา้งทุกคนไดรั้บสวสัดิการโดยสะดวก และพอเพยีงคือ  
  5.1  หอ้งนํ้าและหอ้งสวมท่ีสะอาดถูกสุขอนามยั  
  5.2  นํ้าด่ืมสะอาดถูกสุขอนามยั  
  5.3  ปัจจยัในการปฐมพยาบาลท่ีเหมาะสม  
  5.4  สถานท่ีรับประทานอาหารและสถานท่ีสาํหรับเกบ็รักษาอาหารท่ีสะดวกและถูก
หลกัสุขาภิบาลอาหาร  
  5.5  หากมีการจดัท่ีพกัใหลู้กจา้งท่ีพกันั้นตองมีปัจจยัพื้นฐานท่ีจาํเป็นมีความสะอาด 
ปลอดภยัและพรอมท่ีจะใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 
  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัประชาคม สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
cultural Community) ซ่ึงมุ่งหวงัประโยชนจ์ากการรวมตวักนัเพื่อทาํใหป้ระชาชนมีการอยูดี่กินดี 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร  
การเขา้ถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริม การดาํรงชีวิตท่ีดี (กรมอาเซียน, ม.ป.ป.) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการไทย จาํเป็นตอ้งจดัทาํเป็นสวสัดิการพื้นฐานในอนัดบัตน้ ๆ ใหแ้ก่แรงงาน 
 ในลาํดบัต่อมาสวสัดิการท่ีผูป้ระกอบการคาดวา่จะจดัใหแ้ก่พนกังานจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนเม่ือเขา้มาทาํงานในประเทศไทย คือสวสัดิการประกนัสงัคมและประกนัชีวิต สวสัดิการ 
ดา้นความปลอดภยัในท่ีทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัความตอ้งการของ มาสโลว ์อีกเช่นกนั 
กล่าวคือ เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่ายกายแลว้ มนุษยย์งัตอ้งการไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Safety/ Security Needs) เพื่อสร้าง 
ความมัน่ใจวา่ ตนจะสามารถทาํงานในสถานท่ีทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข ในท่ีน้ี สวสัดิการดา้นความปลอดภยัและ สวสัดิการประกนัสงัคม/ ประกนั
ชีวิต  เป็นสวสัดิการท่ีผูป้ระกอบการสามารถคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
พนกังานได ้เน่ืองจากการสร้างความปลอดภยัในการทาํงาน จะทาํใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังาน
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ไดอ้ยา่งมีความสุข โดยลดความกงัวลเก่ียวกบัอุบติัภยัต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทาํงานท่ีไม่
ปลอดภยัได ้ 
 กล่าวโดยสรุป ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดั
สวสัดิการความปลอดภยัในการทาํงานเป็นสาํคญั ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัท่ีอาเซียนไดจ้ดัทาํแผนงานการ
จดัตั้งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community Blueprint) ซ่ึงได้
กาํหนดไวว้า่  การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (Social Welfare and Protection) นั้นประกอบดว้ย 
การขจดัความยากจนโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDGs) ของ
สหประชาชาติ เครือข่ายความปลอดภยัทางสงัคมและความคุม้ภยัจากผลกระทบดา้นลบจากการ
รวมตวัอาเซียนและโลกาภิวฒัน์ ส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร การเขา้ถึง  
การดูแลสุขภาพและส่งเสริม การดาํรงชีวิตท่ีมีสุขภาพ การเพิ่มศกัยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ 
รับประกนัอาเซียนท่ีปลอดยาเสพติด และการสร้างรัฐท่ีพร้อมรับกบัภยัพิบติัและประชาคมท่ี
ปลอดภยัยิง่ข้ึน (กรมอาเซียน, 2552, น.3) ซ่ึงเป็นสวสัดิการพื้นฐานท่ีอาเซียนตอ้งการใหมี้การจดั 
และผูป้ระกอบการไทยกย็นิดีท่ีจะจดัสวสัดิการเหล่าน้ีใหส้อดคลอ้งกนั  
 นอกจากน้ีในส่วนของ สวสัดิการประกนัสงัคมและประกนัชีวิต ถือเป็นสวสัดิการ 
ท่ีอยูใ่นดา้นการสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวติพนกังานดว้ย เน่ืองจากเป็นหลกัประกนัใหก้บัชีวิตของ
พนกังานวา่เม่ือเจบ็ป่วย หรือเกิดการสูญเสียแก่ชีวิตจนมิสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งปกติ พนกังาน
จะยงัคงไดรั้บสิทธิทางประกนัสงัคมและประกนัชีวิต ในการไดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาลหรือสิทธิ 
อ่ืน ๆ ท่ีสามารถชดเชย หรือเป็นหลกัประกนัแห่งความมัน่คงในชีวิตขณะท่ีพนกังานไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได ้แนวคิดน้ีถูกสนบัสนุนโดยงานวิจยัของ โฮลี, คริสเตน็ และเอมี (Holl, Kristen,  
& Amy, 2005)  ท่ีกล่าววา่ หากผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการจดัสวสัดิการ ไดล้ดสวสัดิการท่ีเก่ียวการ
รักษาพยาบาลของลูกจา้งลง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีลดลง การขาดงานท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน  การประกนัสุขภาพ ถือเป็นส่ิงท่ีเป็นสวสัดิการท่ีลูกจา้งตอ้งการ อนัจะช่วย
สนบัสนุนและส่งเสริมการทาํงานของลูกจา้งอยา่งย ัง่ยนืยิง่ไปกวา่นั้นโรเซนบลูม (Rosenbloom, 
2005) ยงัไดก้ล่าววา่แนวโนม้การจดัสวสัดิการในทศวรรษหนา้ สวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง 
จะเป็นสวสัดิการท่ีไดรั้บการจดัเป็นอนัดบัตน้ ๆ และเป็นหน่ึงในสวสัดิการท่ีผูรั้บเรียกร้องใหมี้การ
จดัอีกดว้ย  สอดคลอ้งกบัการสาํรวจความคิดเห็นของผูส้มคัรงาน ซ่ึงไดท้าํการวจิยัโดยแบรี (Barry, 
2002) พบวา่ ในการตดัสินใจเขา้ทาํงานนั้น ผูส้มคัรจะพจิารณาในส่วนของสวสัดิการ นอกเหนือ 
จากค่าจา้ง ซ่ึงสวสัดิการอนัดบัตน้ ๆ ท่ี พจิารณาคือ สวสัดิการดา้นโปรแกรมสุขภาพถึง ร้อยละ 
77.00  
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 2.  ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะธุรกจิของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
ในจังหวดัชลบุรี และรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน ในส่วนของผลการวิจยัท่ีวา่ ประเภท
ธุรกิจ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของจุฑารัตน์ บาํรุงสุข (2547) ท่ีกล่าววา่ สถานประกอบการท่ีมีลกัษณะกิจการท่ีแตกต่างกนั  
มีรูปแบบการจดัสวสัดิการใหแ้ก่ลูกจา้งไม่แตกต่างกนั และงานวจิยัของ ชนิกานต ์สิทธิฟอง (2550) 
ท่ีพบวา่ผลรูปแบบการจดัสวสัดิการข้ึนกบัสญัชาติของบริษทั ซ่ึงรูปแบบการจดัสวสัดิการของ
บริษทัท่ีแมจ้ะมีลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนั โดยรวมมกัมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยมากมกัมุ่ง
ตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นอนัดบัแรก ๆ อนัดบัต่อมาคือมุ่งสร้างเสริม 
ความมัน่คงในชีวิตของพนกังานทั้งในรูปของสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปของเงินตรา และไม่อยูใ่นรูปของ
เงินตรา ส่วนรูปแบบสวสัดิการโดยมุ่งเนน้เฉพาะดา้น กพ็บวา่ไม่มีดา้นใดท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกนั 
นอกจากน้ีงานวิจยัของกองสวสัดิการแรงงาน ยงัพบวา่ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการจดัสวสัดิการ
แรงงานของธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิต พาณิชยกรรม และการก่อสร้าง และบริการ พบวา่โดย
ภาพรวมมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่อาจมีแตกต่างกนับา้งในรายละเอียดปลีกยอ่ย เช่น  
ในอุตสาหกรรมการผลิต นายจา้งมกัตอ้งอบรมความรู้ดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่ อุตสาหกรรม
บริการเน่ืองจากตอ้งทาํงานเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรการผลิตเป็นตน้ 
 3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างสาขาอาชีพทีค่าดว่าจะรับพนักงานจากกลุ่มประเทศ อาเซียน 
เข้าทาํงานและรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน  ในส่วนของผลการวิจยัท่ีวา่ สาขาอาชีพ 
ท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ทาํงาน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการ
โดยรวม แต่เม่ือพิจารณาจาํแนกสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรา พบวา่ สาขา
อาชีพท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ทาํงาน ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการ
ท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรานั้น เน่ืองมาจากแต่ละสาขาอาชีพ ลว้นมีลกัษณะการ
ทาํงานท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นการจดัสวสัดิการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่พนกังาน จาํตอ้งจดั
สวสัดิการใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน หรือตอบสนองต่อลกัษณะงาน 
ท่ีพนกังานตอ้งปฏิบติัในแต่ละวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมกริช เพญ็ศรี (2554) ท่ีกล่าววา่  
ในการจดัสวสัดิการนั้น ไม่ควรใชรู้ปแบบสวสัดิการเดียวกบัพนกังานทุกคนของบริษทั เพราะอาจ
ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังานไดอ้ยา่งตรงจุด และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของวฒิุพงษ ์กลุวงษ ์(2553) ท่ีกล่าววา่พนกังานท่ีอยูใ่นสาขาอาชีพท่ีต่างกนั สงักดัแผนก
ต่างกนั ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นสวสัดิการ ผลตอบแทน และโอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความกา้วหนา้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให ้พนกังานท่ีอยูต่่างแผนกฝ่ายและปฏิบติังานไม่เหมือนกนั  
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จะมีความพึงพอใจต่อบริษทัท่ีตนทาํงานอยูต่่างกนั ดงันั้นเราจึงควรจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะงานและความตอ้งการของพนกังานแต่ละแผนก 
 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเหมวรรณ ดอกจนัทร์ (2546) ท่ีไดท้าํการศึกษาแนวโนม้
การจดัสวสัดิการของอุตสาหกรรมการผลิต พบวา่ สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ทั้ง 118 แห่ง 
ในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีไดท้าํการสาํรวจ จดัสวสัดิการรูปแบบเดียวกนัใหพ้นกังานทุกคนใน
องคก์รใชเ้หมือนกนัหมด โดยมิไดแ้ยกรูปแบบสวสัดิการตามสาขาอาชีพ หรือลกัษณะงานของ
พนกังานแต่อยา่งใด 
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของพนักงานในกลุ่มประเทศอาเซียนทีค่าดว่า
จะรับเข้าทาํงานและรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน ในส่วนของผลการวิจยัท่ีวา่ ระดบั
การศึกษาของพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการโดยรวมและ
เม่ือพิจารณาจาํแนกสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและไม่อยูใ่นรูปเงินตรา พบวา่ระดบัการศึกษาของ
พนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ส่งผลต่อรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีอยูใ่นรูปเงินตราและ 
ไม่อยูใ่นรูปเงินตราเช่นเดียวกนั เน่ืองจากบริษทัควรจดัสวสัดิการแก่ในแต่ละระดบัการศึกษาโดย
เท่าเทียมกนั เพื่อมิใหเ้กิดการแบ่งแยกและรับรู้ไดถึ้งความไม่เท่าเทียมกนัของพนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไกรวลัย ์เจตนานุศาสน์ (2545) ท่ีกล่าววา่บริษทั 
ไดเ้สนอใหมี้การจดัสวสัดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ อยา่งเสมอ ภาคและยติุธรรมทัว่ถึงพนกังาน
ทุกคน ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ทาํใหพ้นกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้น
สวสัดิการท่ีไดรั้บไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขจรศกัด์ิ สุขพฒัน์ (2547) ท่ีพบวา่
ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัสูง มกัไดรั้บตาํแหน่งงานในระดบัหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงบริษทัจะมี
ค่าตอบแทนเป็น ค่าตาํแหน่ง บวกกบัค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากระดบัวฒิุการศึกษา อีกทั้งยงัไดรั้บ
สวสัดิการในดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดีกวา่ ทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีกวา่พนกังานสาํเร็จ
การศึกษาระดบัตํ่ากวา่และงานวิจยัของพินิจ เพชรสน (2553) ท่ีกล่าววา่พนกังานท่ีสาํเร็จการศึกษา
จากระดบัท่ีแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั เน่ืองมาจาก พนกังานท่ีสาํเร็จ
การศึกษาระดบัสูงมกัจะมีความรู้มากกวา่และมองการณ์ไกลกวา่ จึงส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการ
สวสัดิการท่ีมากกวา่ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาตํ่ากวา่ ดงันั้นการจดัสวสัดิการสาํหรับพนกังานกลุ่มน้ีจึง
ตอ้งแตกต่างออกไปดว้ย 
 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างตําแหน่งงานทีค่าดว่าจะรับพนักงาน จากกลุ่มประเทศอาเซียน 
เข้าทาํงาน และรูปแบบการจัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน ในส่วนของผลการวิจยัท่ีวา่ตาํแหน่งงาน 
ท่ีคาดวา่จะรับพนกังานจากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้ทาํงานแตกต่างกนั จะมีแนวโนม้การจดั
สวสัดิการใหแ้ก่พนกังานไม่ต่างกนั ทั้งโดยรวมและรายดา้น ไม่วา่จะเป็นพนกังานในระดบั
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พนกังานทัว่ไป  หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการแผนก/ ฝ่าย และผูบ้ริหารระดบัสูง ลว้นไดรั้บการจดัสวสัดิการ
โดยเท่าเทียมกนั แมว้า่สมมติฐานท่ี 3 พนกังานท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบั
ปริญญาตรี จะมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการจดัสวสัดิการบางดา้นแตกต่างกนัออกไปบา้ง อยา่งไรกดี็ใน
สมมติฐานน้ี คาํวา่พนกังานทัว่ไป หมายรวมถึง ทั้งพนกังานท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีตํ่า
กวา่ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีเขา้ดว้ยกนั โดยมิไดจ้าํแนกโดยระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการจดัสวสัดิการโดยยดึหลกัแห่งความเสมอภาค ซ่ึงเนน้การจดัสวสัดิการโดยคาํนึงถึง
ความเท่าเทียมกนัใหม้ากท่ีสุด (ภิญโญ  สาธร, 2517) ในส่วนขององคก์รระหวา่งประเทศนั้น  
ไดมี้กระแสแนวคิดเร่ืองของสิทธิมนุษยชนมาระยะหน่ึงแลว้ ดงัจะเห็นไดว้า่ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติไดอ้อกปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีสาระสาํคญัตอนหน่ึง
วา่มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรี มีความเสมอภาค ดงันั้นจึงหา้มการเลือกปฏิบติั และควรปฏิบติัต่อทุกคน
โดยเสมอภาคเท่าเทียมกนั และหลกัประชาธิปไตย โดยใหลู้กจา้งไดมี้สิทธิในการตดัสินใจวา่พวก
เขาตอ้งการแรงงานในลกัษณะใด (กองสวสัดิการแรงงาน, 2550) 
 ดงันั้นการจดัสวสัดิการจึงควรจดัใหแ้ก่พนกังานทุกคนโดยเท่าเทียม เพื่อใหพ้นกังานทุก
คนไดรั้บประโยชน์อยา่งทัว่ถึง แมว้า่ในรายละเอียดปลีกยอ่ยจะมีการเนน้สวสัดิการบางดา้นแตกต่าง
กนัออกไปบา้ง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละตาํแหน่ง แต่ยงัคงไวซ่ึ้งหลกั
แห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสภณ วีระโสภณ (2547) ท่ีพบวา่
พนกังานตาํแหน่งผูบ้ริหารและตาํแหน่งปฏิบติัการจะไดรั้บสวสัดิการอยา่งเท่าเทียมกนัแต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขจรศกัด์ิ สุขพฒัน์ (2547) ท่ีพบวา่พนกังานท่ีสาํเร็จการศึกษาสูง มกัไดรั้บ
การจดัสวสัดิการท่ีดีกวา่พนกังานท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ 
 6.  ผลการจําแนกกลุ่มสวสัดิการทีเ่หมาะสมกบัแต่ละตัวแปรโดยใช้สถิติ Discriminant 
Analysis จากผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคาดวา่จะจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการ
ดา้นการสร้างความมัน่คง และสวสัดิการดา้นความปลอดภยั/ อนามยัแก่ วิศวกร และคาดวา่ 
จะจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ สวสัดิการดา้นสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการดา้นนนัทนาการ/  
ความผอ่นคลายในการทาํงานใหแ้ก่ นกับญัชี ทั้งน้ีขอใหว้ิเคราะห์แยกเป็น 2 ประเดน็คือ  
 ประเดน็แรกคือ การท่ีผูป้ระกอบการคาดวา่จะจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา สวสัดิการดา้น
การสร้างความมัน่คง และสวสัดิการดา้นความปลอดภยั/ อนามยัแก่ วิศวกร เน่ืองมาจากลกัษณะการ
ทาํงานของวิศวกร เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีตอ้งคลุกคลีกบัเคร่ืองจกัรเป็นอยา่งมาก ทาํใหต้อ้งมี
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายต่อร่างกายไดต้ลอดเวลา ดงันั้นสวสัดิการดา้นความปลอดภยั/ อนามยั  
จึงเป็นสวสัดิการท่ีผูป้ระกอบการตั้งใจจะจดัใหแ้ก่วิศวกร อยา่งโดดเด่นกวา่สาขาอ่ืนสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของจรินทร์ จนัทร์พลบั (2548)  ท่ีกล่าววา่ วิศวกรตอ้งการการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
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ในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะบริเวณท่ีทาํงานท่ีเหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศ แสง เสียง และมีส่ิง
อาํนวยความสะดวกอยูใ่นเกณฑดี์  
 นอกจากน้ีในการท่ีตอ้งทาํงานอยูก่บัเคร่ืองจกัร จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีจะใชเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการอบรมการใช ้และพฒันาความรู้เพื่อให้
สามารถใชง้านเคร่ืองจกัรใหม่ ๆ อยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปณิธาน เจริญเกตุ (2552)   
ท่ีพบวา่ วิศวกรมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการอบรมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั ทกัษะเทคนิค ในการใชเ้คร่ืองจกัรนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยทุธนา พลอยฉาย
(2546)  ท่ีกล่าววา่ ผูป้ระกอบการควรเร่งพฒันาขีดความสามารถของวิศวกร โดยการอบรม 
เน่ืองจากพบวา่วิศวกรท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีในการควบคุมเคร่ืองจกัรกล ไม่สามารถนาํหลกัวิชาการมาใช้
ในการปฏิบติังานจริงได ้
 และเน่ืองจากการท่ีวิศวกรตอ้งทาํการในลกัษณะงานท่ีมีความเส่ียง ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
จึงทาํใหว้ิศวกรตอ้งการสวสัดิการดา้นความมัน่คงในชีวติ เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่หากตน 
ไม่สามารถทาํงานไดใ้นอนาคต จะยงัคงสามารถดาํรงชีวิตจากเงินชดเชยไดส่้วนหน่ึง ซ่ึงงานวิจยั
ของนาคินทร์ กากแกว้ (2553) ท่ีพบวา่ วิศวกรยงัไดรั้บสวสัดิการดา้นความมัน่คงอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรจดั
สวสัดิการดา้นน้ีใหก้บัวิศวกร มากข้ึน 
 ประเดน็ต่อมาคือ การท่ีผูป้ระกอบการคาดวา่จะจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ สวสัดิการ
ดา้นสงัคมสงเคราะห์และสวสัดิการดา้นนนัทนาการ/ ความผอ่นคลายในการทาํงานใหแ้ก่ นกับญัชี 
เน่ืองมาจากลกัษณะการทาํงานของวิศวกร เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีตอ้งเผชิญกบัความเครียดสูง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมะลิวรรณ  สุรป้อง (2549)  ท่ีวา่ นกับญัชีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความเครียด อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากรู้สึกกงัวลใจต่องานท่ีตอ้งรับผดิชอบ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 
สภาพท่ีทาํงาน เป็นตน้ และงานวิจยัของวนัวิสาข ์พนัธ์ุพานิช (2554)  ท่ีกล่าววา่การท่ีไดรั้บ
มอบหมายงานท่ีมากเกินไป งานท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบสูง ตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา รวมถึง
ระยะเวลาการทาํงานต่อวนัท่ีมากเกินไป มีเวลาพกัผอ่นนอ้ย จะส่งผลต่อความเครียดของนกับญัชี  
ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งการจดัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ/ ความผอ่นคลายในการทาํงานใหแ้ก่ 
นกับญัชี มากกวา่สาขาอ่ืน ๆ  นอกจากน้ีหากพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
และสวสัดิการดา้นสงัคมสงเคราะห์ นั้นอธิบายไดว้า่ เน่ืองจากนกับญัชีมีระดบัรายไดท่ี้สูงนกั 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนุสรา วรรณศิริ (2549)  ท่ีพบวา่พนกังานบญัชีท่ีทาํการสาํรวจ  
ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 8,000 บาท และเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดได ้
เน่ืองจากคาดหวงัผลตอบแทนต่อการปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งหนกัวา่ควรจะไดรั้บมากกวา่น้ี  
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และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภตัติญา แกว้ส่ีดวง (2551) ท่ีกล่าววา่พนกังานบญัชีท่ีมีรายไดน้อ้ยจะ
มีความเครียดสูงเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการดาํรงชีพ ซ่ึงปัจจุบนัค่า
ครองชีพสูงข้ึน และและเน่ืองจากวยัทาํงาน เป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วงท่ีพยายามสร้างฐานะตนเองและ
ครอบครัว อีกทั้งภาระหนา้ท่ีในการดูแลครอบครัวทาํใหอ้าจมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย  
จึงก่อใหเ้กิดความเครียดตามมา นอกเหนือจากลกัษณะงานท่ีทาํอยู ่นอกจากน้ีสมศรี เปรุนาวิน 
(2550) ยงัไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตของนกับญัชี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยพบวา่
ในดา้นชีวิตครอบครัว มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบันอ้ย สอดคลอ้งกบัท่ีวนัวิสาข ์พนัธ์ุพานิช (2554) 
ไดท้าํการวิจยัพบวา่ นกับญัชีอาจมีปัญหาขดัแยง้กบัครอบครัวในเร่ืองการเงิน หรือบุคคลใน
ครอบครัวไม่สนบัสนุนใหท้าํงานดา้นน้ี เน่ืองจากไม่มีเวลาใหก้บัครอบครัวเพียงพอ ดงันั้นจึงเป็น
เหตุผลท่ีเพียงพอวา่ ผูป้ระกอบการตอ้งการจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจและสวสัดิการดา้นสงัคม
สงเคราะห์ แก่พนกังานบญัชี 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 1.  ควรจดักลุ่มรูปแบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมหรือยดืหยุน่ เพื่อใหลู้กจา้งไดมี้โอกาสเลือก
ไดด้ว้ยตนเอง โดยอาจแบ่งเป็นสวสัดิการพื้นฐานท่ีเป็นกรอบขั้นตํ่า (Basic Benefit Package) 
สาํหรับลูกจา้งหรือท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย ส่วนท่ีเกินจากกฎหมายหรือท่ีเกินจากกรอบขั้นตํ่า ข้ึนอยู่
กบัการตดัสินใจของลูกจา้งท่ีจะเลือกแบบใดแบบหน่ึง  
 2.  จากการวิจยัพบวา่การจดัสวสัดิการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการท่ีจะจดัในอนัดบัแรก 
ลว้นเป็นสวสัดิการท่ีกฎหมายบงัคบั โดยมกัจะเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์แต่ใน
อนาคตผูป้ระกอบการควรจะเร่ิมใหค้วามสาํคญักบัสวสัดิการท่ีนอกเหนือจากกฎหมายบงัคบับา้ง 
เพื่อท่ีจะเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความใส่ใจ และเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของพนกังาน โดยเป็น 
การจดัสวสัดิการท่ีไม่ไดมี้กฎหมายบงัคบั ซ่ึงอาจจะทาํใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนั และภกัดีต่อ
องคก์รเพ่ิมข้ึน 
 3.  ในส่วนของสวสัดิการดา้นความปลอดภยัของวิศวกร ผูป้ระกอบการควรจดัใหมี้ 
การอบรมการใชง้านเคร่ืองจกัรกลควบคู่กนัไปเพ่ือความรู้ ความเขา้ใจของวิศวกร อนัจะช่วยลด
อุบติัเหตุจากการทาํงานได ้
 4.  ในส่วนของสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจและสวสัดิการดา้นสงัคมสงเคราะห์ 
ท่ีผูป้ระกอบการตั้งใจจะจดัใหแ้ก่พนกังานบญัชีนั้น ควรเพิ่มเติมในส่วนของการใหค้วามช่วยเหลือ
บุตรของพนกังานใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือบุตรของพนกังานไดเ้ดินทางมาพาํนกัในประเทศไทย
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ดว้ย อาจทาํใหเ้กิดความสบัสนในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม วฒันธรรมของประเทศไทย อาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมตามมา หากผูป้กครองซ่ึงเป็นพนกังานในองคก์ร ทาํงานหนกัเกินไป  
จนไม่มีเวลาในการดูแลบุตร ดงันั้นนอกจากนายจา้งจะช่วยเหลือในเร่ืองการช่วยดูแลบุตรพนกังาน
แลว้ ยงัตอ้งควรปรับปริมาณการทาํงานใหเ้หมาะสมเพ่ือใหพ้นกังานไดมี้ความสมดุลระหวา่งชีวิต
ครอบครัวและงานมากข้ึน 
 5.  สวสัดิการดา้นนนัทนาการเป็นสวสัดิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งคาดวา่จะจดัในอนัดบัท่ี 18 
ผูว้ิจยัเสนอแนะวา่กลุ่มตวัอยา่งควรใหค้วามสาํคญักบัสวสัดิการดา้นน้ีมากข้ึน เน่ืองจากการท่ี
พนกังานจากอาเซียน ตอ้งมาใชชี้วิตในประเทศท่ีไม่ใช่บา้นเกิดเมืองนอนของพวกเขา อาจทาํใหเ้กิด
ภาวะสบัสน ซึมเศร้า จากการปรับตวั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงาน หรือเร่ืองการใชชี้วิต รวมถึง
ความสมัพนัธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรเขา้มามีบทบาทท่ีจะช่วยแกปั้ญหา
เหล่าน้ีใหพ้นกังาน โดยอาจจดัเป็นกิจกรรม Team Building เพื่อลดความเครียด และสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานเพ่ิมข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของมิติทางสงัคมวฒันธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อนาํมาประเมินการจดัสวสัดิการใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานจากประเทศอาเซียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2.  ควรมีการสาํรวจความพึงพอใจและความตอ้งการต่อการจดัสวสัดิการ ของพนกังาน
จากกลุ่มประเทศอาเซียน เม่ือเดินทางเขา้มาทาํงานในประเทศไทย เม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 3.  ควรมีการศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการในประเทศต่าง ๆ ของประเทศอาเซียนอยู่
เสมอ เพื่อใหก้ารจดัสวสัดิการของประเทศไทย มีการพฒันาเทียบเท่ากบัประเทศอ่ืน ๆ  
 
 
 

 


