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ความพงึพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต  

อาํเภอลาํลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 

Satisfaction with the welfare and salary of Khukhot municipality officer at 

Lumlukka Pathumthani 

จนัทิมา  ผลสุวรรณ์ 1    กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมืองคูคต 2)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสวสัดิการกบั

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 3)เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย อ่ืนๆกับความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยั คือ พนักงานเทศบาลเมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี จาํนวน222คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล 2 แบบ 

คือใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และใชส้ถิติอา้งอิง ผลการวจิยัพบวา่ 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยอายุ ระดบัการศึกษาอายุงานท่ีแตกต่างกนั 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมือง

คูคตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

2.ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ยดา้นการรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบั 

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมือง คูคตอยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 

--------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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3.ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจ ความต้องการมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สวสัดิการ, เทศบาล 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the satisfied with the welfare salary 

of Khukhot municipality officer at Lamlukka Pathumthani district. The objectives 

are: 1) To study the difference between personal factors and satisfaction with 

welfare and salary of Khukhot municipality officer . 2) To study the relationship 

between the welfare factor and the satisfaction with welfare and salary of Khukhot 

municipality officer . 3) To study the relationship between other factors and the 

satisfaction with welfare and salary of Khukhot municipality officer. The samples 

that were used was Khukhot  municipality officer at Lamlukka Pathumthani district 

and the total officers were 222 persons. The research was analyzed to two patterns 

were ,used descriptive statistic for percentage and average ,used refer statistic. The 

result found out that  

1)The personal factors about age ,education and age of working were 

different as important as the statistics at .05  

   2)The welfare factor ,that was about the medical treatment expenses ,and 

the other factors that ,were governmental policy about economic and desire were, 

relationship with the satisfied of the welfare and salary of Khukhot municipality 

officers with a significant level .05 

Keyword: satisfaction, welfare, municipality 

บทนํา    

ทรัพยากรมนุษย ์เป็นบุคคลซ่ึงมีความพร้อมมีความจริงใจ และสามารถท่ีจะ

ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารหรือเป็นบุคคลในองคก์ารท่ีสามารถสร้างคุณค่า
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ของระบบการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการได้ ดังนั้นองค์การจึงมี

หน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อให้ปฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงค์ของ

องคก์าร ซ่ึงตอ้งใชก้ารวางแผนเชิงกลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ขา้มาช่วย   

(อา้งอิงwww.idis.ru.ac.th) 

การจดัสวสัดิการแต่ละประเภทในความเป็นจริงนั้นมกัจะมีความเหล่ือมลํ้าไม่

เท่าเทียมกนั ทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกไดเ้ปรียบเสียเปรียบเกิดข้ึนการจดัสวสัดิการ

ตามหลกัของกฎหมายโดยไม่ได้คาํนึงถึงความพึงพอใจหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของพนกังานอาจทาํใหเ้กิดปัญหาภายในองคก์ารได ้การจดัการในดา้นสวสัดิการให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ม่ใช่เร่ืองง่าย สวสัดิการแต่ละประเภทนั้น

แตกต่างกนั จาํเป็นตอ้งมีการจดัการอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ถือได้ว่าเป็น

นโยบายท่ีสําคญัซ่ึงรัฐบาลไดต้ระหนกัถึงความสําคญัและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน

ของรัฐมีการจัดสวสัดิการในด้านต่างๆให้แก่พนักงานของหน่วยงาน  เพื่อให้มี

คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั 

เทศบาลเมืองคูคต เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ใน

พื้นท่ีตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการปกครอง องคก์ารเทศบาล

ประกอบดว้ยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศบาลเมืองคูคตซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ปัจจุบนั

จาํนวนพนกังานและลูกจา้งของเทศบาลเมืองคูคตมีรวมทั้งส้ิน307คน สวสัดิการของ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบไปดว้ยค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร  เงินรางวลั 

การลา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ค่าเช่าบา้น การเดินทางไปราชการ  เงินเดือน  เงินตอบ

แทนพิเศษ(กองวชิาการและแผนงาน,2555:5-10) 

จากสวสัดิการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ในความเป็นจริง

เงินเดือนและสวสัดิการเป็นเร่ืองท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตของกฎหมายท่ีกาํหนด  แมว้่าผู ้

เป็นพนกังานจะมีความตอ้งการและความพึงพอใจมากหรือนอ้ยก็ตาม  ก็ไม่สามารถ

เรียกร้องตามความตอ้งการได ้  ดงันั้นการจดัสวสัดิการท่ีดีตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการ  

ความพึงพอใจในแต่ละบุคคลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั  การมีสวสัดิการท่ีดีก็จะช่วยเพิ่ม

คุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนและเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆกับความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ   อายุ  การศึกษา  สถานภาพ  อายุ

งาน  ตําแหน่งงาน  ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคตท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจัยสวสัดิการท่ีประกอบไปด้วย การรักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร  

สังคมและนันทนาการ  มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

3.ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย นโยบายของรัฐ  เศรษฐกิจ  ความตอ้งการ มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.เพื่อสามารถทราบถึงระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน

ของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

2.เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและบริหารสวสัดิการ

ภายในเทศบาลเมืองคูคต 

3.เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในสวสัดิการและพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน

ตลอดจนเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ตวัแปรตามกรอบแนวความคิด ประกอบดว้ยตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม  ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ดงัน้ี เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อายงุาน ตาํแหน่งงาน 

2.ปัจจยัสวสัดิการ ดงัน้ี การรักษาพยาบาล  การศึกษาบุตร ดา้นสังคมและ

นนัทนาการ  

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ดงัน้ี นโยบายของรัฐ  เศรษฐกิจ  ความตอ้งการ 

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย  

 ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 
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กรอบแนวความคิดการวจัิย 

                       ตวัแปรอิสระ                                                       ตวัแปรตาม  

         (Independent Variables)                                        (Dependent Variables)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. การศึกษา  

4. สถานภาพ  

5. อายงุาน 

6. ตาํแหน่งงาน  

 

ปัจจัยด้านสวสัดิการ 

1. ดา้นการรักษาพยาบาล 

2. ดา้นการศึกษาบุตร 

3. ดา้นสังคมและ       

    นนัทนาการ  

  

 

 

 

ความพึงพอใจในสวสัดิการและ

ค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

ปัจจัยอืน่ๆ 

1.ดา้นนโยบายของรัฐ 

2.ดา้นเศรษฐกิจ 

3.ดา้นความตอ้งการ 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ  

ความพึงพอใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ  ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ท่ีมี

ความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรั้บความสาํเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ 

(ราชบณัฑิตยสถาน,2542 : 775) 

ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางด้าน

พฤติกรรม ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บ

ผลสาํเร็จ ตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) 

(Wolman, 1973) 

ทฤษฎลีาํดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs Theory) 

ทฤษฎีความต้องการลาํดับขั้นของมาสโลว์ มี 5 ขั้นตอนของลาํดับความ

ตอ้งการของการจูงใจ 

(1)ดา้นความตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological  Needs) ส่วนมากพื้นฐาน

ความตอ้งการทางดา้นกายภาพของมนุษยเ์ป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีพของมนุษย ์ ไดแ้ก่  ปัจจยั4  คือ  อาหาร อากาศ นํ้ า  ท่ีอยู่อาศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  

ยารักษาโรค  และความตอ้งการทางเพศ  ในองค์การส่ิงท่ีเป็นการสะทอ้นถึงความ

ตอ้งการ ไดแ้ก่  เงินเดือน  ค่าจา้ง อนัเป็นส่ิงตอบแทนท่ีออกมาเป็นลกัษณะเป็นตวัเงิน  

และผลประโยชน์เก้ือกูล สวสัดิการ อนัเป็นส่ิงตอบแทนท่ีออกมาในลกัษณะไม่ได้

เป็นตวัเงิน  เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการดาํรงชีพของมนุษย ์

(2)ด้านความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั (Security or Safety 

Needs)ขั้นตอนต่อมา  เป็นความตอ้งการดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยัในชีวิต

มนุษย ์ ได้แก่  ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพยสิ์น  ปราศจากการคุกคามและการเส่ียงภยั  ท่ีทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวดอนัตรายทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ  ในองคก์ารส่ิงท่ีเป็นการสะทอ้นถึงความตอ้งการ ไดแ้ก่ ความ

มัน่คงในการปฏิบติังานไม่หวาดหวัน่ต่อการท่ีจะถูกปลดออกจากงานโดยไม่มีเหตุผล

และไม่เป็นธรรม เป็นตน้ 
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(3)ด้านความต้องการความผูกพันหรือการมีมิตรสัมพันธ์(Affiliationor 

BelongingNeeds) มนุษยโ์ดยทัว่ๆไปปรารถนาท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนฝงูของ

เขา  มีความสัมพนัธ์ฉันเพื่อน  และเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและเป็นท่ีรักของคน  ใน

องคก์ารความตอ้งการเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความปรารถนาท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

เพื่อนร่วมงาน  การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา อนัแสดงให้

เห็นว่าผูบ้ริหารได้ให้ความสําคญัของตวัเขา  การมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นกลุ่ม

หรือทีมงาน  ตลอดจนการมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัผูบ้งัคบับญัชา 

  (4)ดา้นความตอ้งการความยกยอ่ง(Esteem)  เป็นความตอ้งการไดรั้บความนบั

ถือ  ยกยอ่งในความมีช่ือเสียงและเกียรติยศ  เพื่อทาํให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  

ในองค์การความตอ้งการได้รับความยกย่องน้ีเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับ

ความสามารถและให้โอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ผูบ้ริหารงานอาจมีการ

พิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งและมอบหมายงานหรือเพิ่มความรับผิดชอบให้สูงข้ึน  

หรือมีการมอบหมายให้เป็นตวัแทนขององค์การในการเข้าไปร่วมประชุมซ่ึงเป็น

เคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงการยอมรับ 

  (5)ด้านความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self- Actualization  

Needs) เป็นลาํดบัความตอ้งการท่ีสูงท่ีสุด  ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิต

เป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงความต้องการบรรลุผลสําเร็จในส่ิงท่ีตนเองต้องการพฒันา

ศักยภาพอย่างเต็มท่ีให้การเพิ่มความสามารถให้แก่คน ความต้องการประสบ

ความสําเร็จในชีวิตสามารถพบไดใ้นองค์การท่ีเปิดโอกาสให้มีความเจริญกา้วหน้า  

ให้มีการให้อาํนาจและมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีการฝึกอบรมสําหรับงานในหนา้ท่ี

ท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีมีความทา้ทายและมีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  อนัเป็น

ความคาดหวงัสูงสุดในชีวติหนา้ท่ีการงาน (วเิชียร วทิยอุดม,2554:182-183) 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีได้เป็นแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative 

Research)ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรนับได้ คือพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต อ.ลาํลูกกา  จ.ปทุมธานีทั้งเพศชายและหญิง  จาํนวนทั้งส้ิน 307คน โดย

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูป Taro Yamane โดยให้มีความ
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คลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 

222 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ซ่ึงใน

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย  4ส่วนดงัน้ี        

ส่วนท่ี 1ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ

(Multiple Choice) จาํนวน 6 ขอ้  

   ส่วนท่ี 2,3,4 แบบวดัระดบัความคิดเห็นดา้นสวสัดิการ ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ และ

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ตามแบบของ Likert  เพื่อสํารวจความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ

สวสัดิการ โดยแบ่งเป็นระดบัความพึงพอใจ 0-10  ประกอบดว้ยสวสัดิการ 3 ดา้น คือ  

ด้านการรักษาพยาบาล  ด้านการศึกษาบุตร  ด้านสังคมและนันทนาการโดย

แบบสอบถามในตอนน้ีมีจาํนวน  35 ขอ้ 

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจาํนวน 222 คน จาํแนกตามตวัแปรดงัน้ี 

• เพศ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 112 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.5 และเป็นเพศหญิง 110 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 

• อายุ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-30 ปี จาํนวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมามีอายุระหวา่ง 31-35 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.7 อายรุะหวา่ง 36-40 ปี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6  อายุระหวา่ง41-

45ปี จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อายุระหวา่ง 51-60ปี จาํนวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.1และอายรุะหวา่ง46-50ปี จาํนวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ตามลาํดบั 

• ระดับการศึกษา พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวนมากท่ีสุดมีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมามีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 ระดบัการศึกษาปริญญาโท 
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จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลาํดบั 

• สถานภาพ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวนมากท่ีสุดมีสถานภาพโสด 

จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 100 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.0 และสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ตามลาํดบั 

• อายุงาน พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน

มากกว่า10 ปีข้ึนไป จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาระยะเวลาในการ

ทาํงาน 6-10ปี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีระยะเวลาในการทาํงาน4-5ปี 

จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และมีระยะเวลาในการทาํงาน1-3ปีจาํนวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.1 ตามลาํดบั 

• ตําแหน่งงาน พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ทาํงานในตาํแหน่ง

พนักงานเทศบาลจาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาทาํงานในตาํแหน่ง

พนกังานจา้งจาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 50,000 

บาท  และทาํงานในตาํแหน่งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 

ตามลาํดบั        
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ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณของปัจจยัสวสัดิการ และปัจจยั   

อ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

 Unstandardized 

Coefficients 

 Standardize

d 

Coefficient

s 

  Collinearity 

Statistics 

Model 

B Std. Error 

Beta 

t Sig. 

Toleranc

e VIF 

(Constant) .683 1.259  .543 .588   

การรักษาพยาบาล .240 .081 .220 2.966 .003* .282 3.546 

การศึกษาบุตร -.012 .079 -.011 -.153 .878 .303 3.296 

สงัคมและนนัทนาการ .123 .064 .107 1.912 .057 .494 2.026 

นโยบายของรัฐ 

เศรษฐกิจ 

ความตอ้งการ 

.212 

.187 

.226 

.059 

.063 

.061 

.229 

.194 

.230 

3.604 

2.945 

3.721 

.000* 

.004* 

.000* 

.385 

.358 

.408 

2.598 

2.790 

2.450 

R =  .669  R2 = .659  S.E.E. = 5.75802  F = 71.627  Sig. = .000      

 

จากตารางพบว่า ปัจจยัสวสัดิการ ดา้นการรักษาพยาบาลและปัจจยัอ่ืนๆดา้น

นโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ ปัจจยั4ดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในสวสัดิการของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  เท่ากบั 66.9% 

ปัจจยัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล และปัจจยัอ่ืนๆดา้นนโยบายของรัฐ   

ด้านเศรษฐกิจ ด้านความต้องการปัจจัย4ด้านน้ีมีอิทธิพลกับความพึงพอใจใน

สวสัดิการของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  เท่ากบั 65.9% ท่ีเหลืออีก 34.1% ข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัอ่ืน ผูท้าํการศึกษาวจิยัจึงขอฝากใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 

จากการศึกษาวจิยัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังาน

เทศบาลเมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี พบวา่ 

  1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-30ปีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพ
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โสด มีอายุงานมีระยะเวลาในการทาํงานมากกว่า 10ปีข้ึนไป  ตาํแหน่งงานเป็น

พนกังานเทศบาล  

   2.ขอ้มูลความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัสวสัดิการ  พนกังานท่ีตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นในเ ร่ืองความพึงพอใจเ ก่ียวกับปัจจัยด้านการ

รักษาพยาบาลมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ีย 6.3380 รองลงมาคือ ดา้นสังคมและนนัทนาการ 

ดา้นการศึกษาบุตร ตามลาํดบั 

ดา้นการรักษาพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัสวสัดิการ

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไดต้รงกบัความเป็นจริง  

และขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของสถานพยาบาลท่ีรองรับ 

ดา้นการศึกษาบุตร กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัสวสัดิการขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความหลากหลายของสถานศึกษาท่ีรองรับ   และขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุดคือสามารถเบิกค่าชุดนกัเรียน อุปกรณ์การเรียนได ้

ด้านสังคมและนันทนาการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในปัจจัย

สวสัดิการขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การเดินทางท่องเท่ียวประจาํปีของเทศบาล  และ

ขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การจดัใหมี้การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

              3.ขอ้มูลความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ และความพึงพอใจใน     

สวสัดิการและค่าตอบแทน พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเร่ืองความ

พึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 6.3480  รองลงมาคือ ดา้น

เศรษฐกิจ  ดา้นนโยบายของรัฐตามลาํดบั 

ดา้นนโยบายของรัฐ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัอ่ืนๆขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ นโยบายค่าแรงขั้นตํ่าวนัละ300บาท  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด

คือ นโยบายบา้นหลงัแรกภายในวงเงิน2ลา้นบาท   

ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยอ่ืนๆ ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผลกระทบกบัเหตุการณ์นํ้ าท่วม  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 

ผลกระทบจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน(AEC)  

ดา้นความตอ้งการ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจในปัจจยัอ่ืนๆขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานและความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุด 
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ในชีวติ และขอ้ท่ีมี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความปลอดภยัในชีวติและครอบครัว  

ความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ีย 5.7740 กลุ่มตวัอยา่งมี

ระดบัความพึงพอใจในขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจในสวสัดิการซ่ึง

ส่งผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีข้ึน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจ

ในตาํแหน่งหนา้ท่ีเหมาะสมกบัสวสัดิการ   

  4.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึง

พอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคต  จาํแนกตามเพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ  อายุงาน ตาํแหน่งงาน  พนกังานเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัสูงกวา่เพศชาย แต่

เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมืองคูคต 

พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 46 - 50 ปี มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ระดับความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนสูงกว่าทุกกลุ่ม ดังนั้ นอายุท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงาน

เทศบาลเมืองคูคตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท  มีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ

ในการทาํงาน อยูใ่นระดบัสูงกวา่ทุกกลุ่ม ดงันั้นสรุปไดว้า่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล

เมืองคูคตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 พนกังานท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ระดบัความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนสูงกว่าทุกกลุ่ม  แต่สถานภาพท่ี

แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังาน

เทศบาลเมืองคูคต 

พนกังานท่ีมีอายุงานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนสูงกวา่ทุกกลุ่ม  อายงุานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคตท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  
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พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานเป็นลูกจา้งประจาํมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ

ในสวสัดิการและค่าตอบแทนอยู่ในระดบัสูงกวา่ทุกกลุ่ม  แต่ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาล

เมืองคูคต 

             5.ผลวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี  1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพอายุงาน ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวสัดิการ

และค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัสวสัดิการท่ีประกอบดว้ย ดา้นการรักษาพยาบาล 

ดา้นการศึกษาบุตรดา้นสังคมและนนัทนาการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

สวสัดิการและค่าตอบแทนของพนกังานเทศบาลเมืองคูคตอยา่งมีนยัสาํคญัทาง 

สถิติ.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ด้านนโยบายของรัฐ ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นความตอ้งการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในสวสัดิการและ 

ค่าตอบแทนของพนกังาน เทศบาลเมืองคูคตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ.05 

ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช◌้ 

จากผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทนของ

พนกังานเทศบาลเมืองคูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี  ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

  1.ปัจจยัสวสัดิการ ทั้ง 3ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นการศึกษาบุตร 

ดา้นสังคมและนนัทนาการ ผลการวิจยัพบวา่  ดา้นการรักษาพยาบาลมีความสัมพนัธ์

ต่อความพึงพอใจของพนกังานสูงท่ีสุด  แต่อีก2ดา้นนั้นยงัไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความ

พึงพอใจของพนกังานในดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน  ดงันั้นจึงควรใส่ใจดูแลใน

ดา้นการศึกษาบุตรและดา้นสังคมและนนัทนาการ ใหมี้ความเหมาะสม  ยุติธรรม และ

ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานใหม้ากท่ีสุด  เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ท่ีสูงสุด     
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  2. ปัจจยัอ่ืนๆ ทั้ง3ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความ

ตอ้งการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของพนกังานในทั้ง3ดา้น ปัจจยั 3ดา้นน้ีเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในสวสัดิการและค่าตอบแทน แต่ยงัมีปัจจยั

อ่ืนๆอีกหลายตวัแปรท่ีควรนาํมาศึกษาในคร้ังต่อไป 
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