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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เพื่อศึกษา 1) ระดับความสาคัญของสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง าน 2) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสวั ส ดิ ก ารกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งาน 3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับค่าตอบแทน 5) สวัสดิการและ
ค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานี
ประชากร เป็นพนักงาน ที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เลือกโรงงานฯ มาทั้งหมด 30 แห่ง คานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรได้กลุ่มตัวอย่าง
385 คน และเก็บข้อมูล แห่งละ 13 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา
1) ระดับความสาคัญของสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก
2) สวัสดิการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตในจังหวัดปทุมธานี ทางบวกในระดับสูง (r = .742, Sig < .01)
3) ค่าตอบแทน สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ในจังหวัดปทุมธานีทางบวกในระดับสูง (r = .728, Sig < .01)
4) สวัสดิการสัมพันธ์กับค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
ทางบวกในระดับสูง (r = .732, Sig < .01)
5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของสวัสดิการ (β = .450, Sig < .01) และค่าตอบแทน (β =
0.398, Sig < .01) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
ปทุมธานีในทางบวก
คาสาคัญ : สวัสดิการ ค่าตอบแทน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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WELFARE AND COMPENSATION OF MANUFACTURING EMPLOYEES
IN PATHUMTHANI PROVINCE
Suwaphat Srisawang1* Natthaphorn Chaiprasert2
Abstract
The purpose of this research were to study 1) The levels of significance of welfare,
compensation, and work efficiency. 2) The relationship between welfare and work efficiency. 3)
The relationship between compensation and work efficiency. 4) The relationship between
welfare and compensation. 5) Welfare and compensation effect on work efficiency of industrial
factory employees in Pathumthani province. The population are factory employees. 30 factories
were selected by purposive sampling with 358 samples calculated from unknown population,
with 13 samples from each factory. The tools used were questionnaires as a quantitative
research. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson
correlation coefficient, and multiple linear regression analysis.
The study had found that:
1) The levels of significance of welfare, compensation, and work efficiency in all
aspects were high.
2) Welfare had a high positive effect on work efficiency of manufacturing employees
in Pathumthani province (r = .742, Sig < .01).
3) Compensation had a high positive effect on work efficiency of manufacturing
employees in Pathumthani province (r = .728, Sig < .01).
4) Welfare had a high positive effect on compensation of manufacturing employees
in Pathumthani province (r = .732, Sig < .01). 5) Welfare and compensation had high positive
effect on work efficiency of manufacturing employees in Pathumthani province.
5) Multiple correlation coefficient of welfare (β = .450, Sig < .01) and compensation
(β = 0.398, Sig < .01) had positively affected work efficiency of industrial factory employees in
Pathumthani province.
Keywords : Welfare, Compensation, Work Efficiency
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บทนา
โลกปัจจุบันอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่รอดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการ
ปรับตัวในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานในระบบต่าง ๆ ให้ทันสมัยทันกับสถานการณ์ทั้งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อให้ บุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่สาคัญ ในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง
การจัดสวัสดิการเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นการจัดสวัสดิการและ
การบริหารค่าตอบแทนของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความเหมาะสม นับว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการ
ดึงดูดพนักงานให้ทุ่มเทการทางานได้เป็นอย่างดี การจัดสวัสดิการจาเป็น สิ่งที่ต้องคิดและคานึงถึงประโยชน์ที่
บุคลากรได้รับเป็นสาคัญ (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2529) ดังนั้นในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จึงพยายามที่
จะจัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยยึดหลักที่ว่าพนักงานสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และสามารถทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ (ณัฎฐพันธ์ ขจรนันท์ , 2545) ค่าตอบแทน
การจัดการค่าตอบแทนให้ดีที่สุดเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
อาจจะกล่าวได้ว่าคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของคนเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความสาเร็จขององค์ก าร (นัทชา เถา
สมบัติ, 2551) การรักษาพนักงานที่มีทักษะการทางานที่ดีองค์ก ารควรสร้างสิ่งจูงใจให้แก่พนักงานเหล่านั้นโดย
นาเสนอการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีรูปแบบที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ดีกว่าเดิม และ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ศุภวรรณ รัตนโอภาส, 2550) จึงเป็นประโยชน์ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตและต่อพนักงานด้วย
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานด้ ว ยความรวดเร็ ว และการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทาให้ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง พนักงานที่ปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้ าหมาย และตามระยะเวลาที่กาหนดย่ อมแสดงออกถึ งศักยภาพในการท างานของพนั กงาน ทั้งด้า น
คุณภาพ และปริมาณ เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในงาน จะทางานด้วยความทุ่มเทส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้ (ปวิตรา ลาภละมูล , 2557; สมยศ แย้มเผื่อน, 2551) และจากงานวิจัย เกี่ยวกับ
ประสิ ท ธิภ าพการท างานที่ ผ่ า นมาพบว่า ปั จ จัย ด้ า นการท างานที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการท างานอย่ า งมี
นัยสาคัญ คือ ปัจจัยด้านลักษณะของงาน ด้านความผิดชอบ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้อื่นในหน่วยงาน ด้านนโยบายขององค์การ ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (กชกร เอ็นดูราษฎร์,
2546; ชวาล แซ่ตั้ง, 2558; เสาวลักษณ์ สุวรรณสว่าง, 2550)
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาสวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างปัจจัยต่าง ๆนอกเหนือจาที่ภาครัฐกาหนดไว้ เพื่อ
ให้ พ นั ก งานมี ค วามพึ งพอใจในสวั สดิ ก ารและค่ า ตอบแทนในการปฏิ บั ติงาน และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน โดยจะทาการปรับปรุงและพัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่จะ
ได้รับเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คือ ผล
ประกอบการที่เพิ่มขึน้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างสูงสุดนั่นเอง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างค่า ตอบแทนกับประสิ ทธิภาพการปฏิบัติ งานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตในจังหวัดปทุมธานี
5. เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ทางานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานี
จานวนโรงงานทั้งหมดรวม 3,298 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562) สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้โรงงาน
มาทั้งหมด 30 แห่ง คานวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Cochran, W.G. (1953) ซึ่งเป็นวิธีคานวณแบบไม่ทราบ
จานวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้เก็บข้อมูลจากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต แห่งละ
13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า .961 ถึง 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .926 และเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
และใช้สถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่
ส่งผลระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Linear Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของสวัสดิการ ค่าตอบแทน และประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์ ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของสวัสดิการ ค่าตอบแทนและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะห์ ระดับความสาคัญของสวัสดิการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.547 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.718 มีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.611 ด้ านบริ การสุ ขภาพ ค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.712 และด้ านเงิ น
ช่วยเหลือ ค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.902 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของ ด้านค่าตอบแทน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ค่า เฉลี่ ย 3.73 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.496 ด้ า นเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นความร่ ว มมื อ ใน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.683 มีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.598 ด้านโบนัสและรางวัล ค่าเฉลี่ย 3.76
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.646 ด้านค่าจ้าง/ด้านเงินเดือน ค่าเฉลี่ย 3.51 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.762 และด้าน
ความภาคภูมิใจในงาน ค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857 ตามลาดับ
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การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.702 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคุ้มค่ า
ค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.702 มีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
3.53 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.799 ด้ า นเวลา ค่ า เฉลี่ ย 3.53 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน0.834 ด้ า นคุ ณ ภาพ
ค่าเฉลี่ย 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.880 และด้านปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.081
ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์ ที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
สวัสดิการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตในจังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง (r = .742) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
วัตถุประสงค์ ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตในจังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง (r = .728) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
วัตถุประสงค์ ที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับค่าตอบแทนของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
สวัสดิการมีความสัมพันธ์ค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
ปทุมธานี ในระดับสูง (r = .732) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
วัตถุประสงค์ ที่ 5 สวัสดิการและค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของสวัสดิการส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ทางบวกมีความสัมพันธ์ (β = .450, Sig < .01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าตอบแทนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานีในทางบวกมี
ความสัมพันธ์ (β = 0.398, Sig < .01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
การพยากรณ์ สวัสดิการและค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทางบวก ได้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .749 ได้ค่า (R2) เท่ากับ .561 ได้ร้อยละ 56.1
อภิปรายผล
เรื่ อ งสวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานโรงงานอุ ต สาหกรรมในจั งหวั ด
ปทุมธานี การอภิปรายผลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญ ความ
ความสัมพันธ์จากตัวแปร และการส่งผลจากการวิเคราะห์ความถดถอย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของสวัสดิการ ค่าตอบแทนและประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
1.1 เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของสวัสดิการ
ผลการวิเคราะห์ ระดับความสาคัญของสวัสดิการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
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กิจกรรมนันทนาการ ด้านบริการสุขภาพ และด้านเงินช่วยเหลือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราพัชร์ กีรตินันท
เจตน์ (2556) ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการที่พึงประสงค์ของพนักงาน บริษัท เอ็น เอช เค พริซิชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด ความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการที่บริษัทจัดให้นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ที่สาคัญคือ การมีค่าอาหารกรณีทางานล่วงเวลา
มีเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์และ มีเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปีมีการจัดทาประกันชีวิตเป็นกลุ่มมีการให้บริการรถรับ -ส่งพนักงานบริษัทและการให้โอกาสพนักงาน
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของค่าตอบแทน
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของ ด้านค่าตอบแทน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.73 ด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความร่วมมือในประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีระดับ
ความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านโบนัสและรางวัล ด้านค่าจ้าง/ด้า นเงินเดือน และ
ด้านความภาคภูมิใจในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์สิริ ทองปั้น (2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
การทางาน ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจต่อค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิตใน
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดลาพูน พบว่าได้รับ สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานที่ทา ชุด
ทางาน การเบิ กค่ า รั กษาพยาบาลของตนเองและครอบครั ว การทาประกั น ชี วิ ต การสมทบเงิ นเข้ า กองทุ น
ประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แรงงานกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจด้านสวัสดิการ 3 อันดับแรก คือ ด้าน
การช่วยเหลือ การออมของลูกจ้างในรูปการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคุ้มค่า มีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมา
คือด้านความพึงพอใจ ด้านเวลา ด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของกชกร เอ็นดูราษฎร์
(2546) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัท โกรเฮ่สยาม จากัด
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการทางานโดยรวมทุกด้านของพนักงานบริษัท โกรเฮ่สยาม จากัด อยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ ในด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล ด้านผลผลิต ด้านต้นทุนการผลิต และด้านกระบวนการทางาน
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
สวัสดิการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตในจังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง (r = .742) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Adriana, Maurice, K. (2003) วิจัยเรื่องค่าจ้างและประสิทธิภาพของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่างานที่มีการจ่ายค่าแรงสูงจะขึ้นอยู่กับการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพนักงานที่ได้ค่าแรงสูงจะมีอัตราการว่างงานต่า และสวัสดิการต่างๆ จะแยกออกจาก
ค่าแรง เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลกับโรงงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ พนักงานที่ได้ค่าแรงสูงและสวัสดิการต่าง ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้นกว่าพนักงานที่ได้รับค่าแรงน้อยและไม่มีสวัสดิการ
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3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตในจังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง (r = .728) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ประภาพร พฤกษะศรี (2557) ปั จ จั ย ค่ า ตอบแทนที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก (r = 0.66) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานมี 3 ด้าน คือ ค่าตอบแทนทางการเงิน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) และค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ และคณะ พบว่าการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ในทางบวกในระดั บ สู ง (r=.862) อย่ า งมี
นัยสาคั ญทางสถิติที่ ระดับ .01 และสอดคล้องกั บงานวิจัยของ Xinzhu Liu and Anne Mills (2016) พบว่ า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยังมีนัยถึงการที่องค์การสามารถผลิตปัจจัยนาออก (กาไร) สูงสุดในขณะที่ใช้ปัจจัย
นาเข้า (ต้นทุน) ต่าสุดกล่าวคือสามารถผลิตปริมาณสินค้าหรือการให้บริการได้มากที่สุดคุณภาพของสินค้าหรือ
คุณภาพการให้บริการดีที่สุดโดยค่าใช้จ่ายในการผลิตต่าสุดและสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้ทันเวลา
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับค่าตอบแทนของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
สวัสดิการมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด
ปทุมธานี ในระดับสูง (r = .732) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Douglas,
Kruse & Richard (2012) ได้ศึกษาข้อมูลจากบริษัทที่สมัครเข้ารับการจัดลาดับ 100 บริษัทที่ดีที่สุดในอเมริกาใน
ระหว่าง ปี 2005-2007 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทน การส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูล
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กับการลาออกจากงาน และผลปฏิบัติงานด้านการเงินโดยดูจากอัตราผลตอบแทน
จากส่วนของเจ้าของ (ROE) ได้ผลการวิจัยว่าองค์การที่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี และมีการส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับข้อมูล และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานยิ่งมากยิ่งทาให้พนักงานคงอยู่ในองค์การมากขึ้น การลาออกลด
น้อยลง และมีผลปฏิบัติงานด้านการเงินมากขึ้น
5. ผลการวิเคราะห์ การส่งผลต่อ สวัสดิการ ค่าตอบแทนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของสวัสดิการส่งผลต่อผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ทางบวกมีความสัมพันธ์ (β = .450, Sig < .01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ในจังหวัดปทุมธานีในทางบวกมีความสัมพันธ์ (β = 0.398, Sig < .01) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การ
พยากรณ์ สวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานในทางบวก ได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .749 ได้ค่า (R2) เท่ากับ .561 ได้ร้อยละ 56.1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Adriana &
Maurice (2003) วิจัยเรื่องค่าจ้างและประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม พบว่างานที่มีการจ่าย
ค่าแรงสูงจะขึ้นอยู่กับการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทางานในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า พนักงานที่
ได้ค่าแรงสูงจะมีอัตราการว่างงานต่า และสวัสดิการต่างๆ จะแยกออกจากค่าแรง เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงาน
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลกับโรงงาน ผลลัพธ์ที่ได้
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คือ พนักงานที่ได้ค่าแรงสูงและสวัสดิการต่างๆ จะเกิดประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้นกว่าพนักงานที่ได้รับ
ค่าแรงน้อยและไม่มีสวัสดิการ
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง สวัสดิการและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอในประเด็นต่างๆ รายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านสวัสดิการ
ข้อเสนอแนะ ด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีการกาหนดระยะเวลาหลายระยะในการสะสมเงิน
เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการเงินเพื่อใช้เงินก่อนเกษียณ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ให้มีสถานที่ให้พนักงาน
ออกกาลังกายฟรี และมีสถานที่พักพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งผลต่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการบริการ
สุขภาพ ให้ตรวจร่างกายประจาปีบุคลากรให้ครอบคลุมทุกด้านแล้วทาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้บุคลากรที่
ทางานในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ด้านเงินช่วยเหลือ เสนอแนะ ให้กาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ต่างๆ แก่พนักงาน และควรเพิ่มสวัสดิการใหม่ที่สามารถช่วยพนักงานเรื่องค่า
ครองชีพทีส่ ูงขึ้น เช่น เงินค่าอาหาร สวัสดิการรถรับส่งเพิ่มเติมจากกะค่า เพิ่มเติมสาหรับกะทางานเช้า ด้วย เป็นต้น
2. ด้านค่าตอบแทน
เสนอแนะ ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารให้ความสาคัญ กับการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาได้ ตรงกับความต้องการของพนักงานและขององค์กรได้ ด้าน
โอกาสความก้าวหน้า เสนอแนะ ให้ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง ทั้งสนับสนุน
ทุนการศึกษา เวลาในการศึกษาต่อ และการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ด้านโบนัสและรางวัล เสนอแนะ ให้
ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสและรางวัล อย่างชัดเจน และควรปรับค่าจ้าง
/ด้ า นเงิ น เดื อ น ของพนั ก งานสู งกว่ า ที่ ก ฎหมายก าหนดและเงิ น ค่ า เบี้ ย ขยั น เพื่ อ รั ก ษาพนั ก งานที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ ได้ ซึ่งจะทาให้ ผลผลิตจากทักษะการทางาน และลด
ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาคนใหม่ได้
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ ด้านความคุ้มค่า ให้มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน อย่างมี
ระบบ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ งบประมาณต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งการจ่ายและลดค่าใช่
จ่าย ด้านความพึงพอใจ เสนอแนะ ให้พัฒนางานให้มีความลึกและความกว้างอย่างเหมาะสมในแต่ละงาน และจัด
คนให้เหมาะกับงาน ด้าน ให้วิเคราะห์เวลาในการทางานแต่ละงานอย่างเหมาะสม
4. สวัสดิการส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตใน
จังหวัด ปทุ มธานี เสนอแนะ ให้ จัด สวัส ดิก าร ในเรื่อ งการสบทบเงิน เข้า กองทุ นส ารองเลี้ย งชี พ กองทุ นนี้ มี
ประโยชน์ต่อพนักงานเมื่อออกจากงาน เห็นว่ากองทุนนี้เหมาะสม ควรให้โรงงานดาเนินการต่อไป
5. ค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตในจังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง เสนอแนะ ให้ส่งเสริมให้พนักงานมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กาหนด
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เกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้พนักงานมีโอกาสความก้าวหน้า ได้รับโบนัสและรางวัล และค่าจ้าง/ด้าน
เงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่รัฐกาหนดไว้จะ
6. สวัสดิการส่งผลต่อค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี
พบว่าสวัสดิการส่งผลต่อค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี ในระดับสูง
เสนอแนะ ให้มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานส่งผลให้พนักงานมีค่าตอบแทนสูงขึ้นในภาพรวม
7. สวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี พบว่า สวัสดิการและค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี ในทางบวกของ เสนอแนะให้โรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาเรื่อง สวัสดิการและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป คือควรจะเน้นเรื่องศึกษาสวัสดิการ ทั้งที่เป็นเงิน
สะสมและสวัสดิการที่ลดลดภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน เช่นจัดอาหารกลางวันให้พนักงานรับประทานฟรี
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