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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และ เพือ่ เปรียบ
เทียบความพึงพอใจของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ�ำนวน 275 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า t-test, ค่า One Way ANOVA
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์
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2
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Abstract

This research aims to study Nakhon Pathom Rajabhat
University staff’s satisfaction toward provident fund project and to
compare Nakhon Pathom Rajabhat University staff’s satisfaction
toward provident fund project by personal factors and knowledge
of provident fund project. The samples were 275 Nakhon Pathom
Rajabhat University staff. A questionnaire was used to collect data.
The descriptive statistics used for data analysis were percentage,
mean, standard deviation and inferential statistics were the t-test,
One Way ANOVA.
The research results indicated that the majority of the
respondents had knowledge on the provident fund project at high

บทที่ 8

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนใหญ่ มีความ
รู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อ
โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบ
สมมติฐานพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด จ�ำนวนปีที่ท�ำงาน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เพศ สถานภาพ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่าง
กัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไม่ต่างกัน และ พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแตกต่างกัน อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ความรู้ การบริหารโครงการ
สวัสดิการ
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level. In terms of the overall satisfaction toward the provident fund
project, the majority of the respondents were moderately satisfied
with the project. The hypotheses test found that the respondents who
had different ages, education levels, working years, monthly income
salary had different satisfaction toward provident fund project at the
statistical significance of 0.05. On the other hand, the respondents
who had different gender, marital status and monthly expense had
no different satisfaction toward provident fund project. In addition,
the respondents who had different knowledge of provident fund
project had different satisfaction toward the provident fund project
at statistical significance of 0.05.
Keywords : Satisfaction; Provident Fund; Knowledge;
		
Project Management; Benefits

บทน�ำ

สวัสดิการ หมายถึงผลประโยชน์และบริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานทั้งในขณะที่บุคลากรยังปฏิบัติงานอยู่จนถึงการพ้นจาก
หน้าที่ไปแล้ว เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับบุคลากร เพื่อที่จะให้พนักงานได้
ท�ำงานอย่างสบายใจ ท�ำงานอย่างมีความสุขและพึงพอใจในการท�ำงาน และท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการนั้นอาจให้เป็นเงินหรือให้เป็นบริการเพื่อความ
สะดวกต่าง ๆ ก็ได้แต่จะต้องเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากเงินเดือนหรือค่าจ้างปกติ
สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้ (ภิญโญ สาธร, 2547)
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตระหนักดีวา่ พนักงานมหาวิทยาลัยเป็น
กุญแจส�ำคัญในการสร้างคุณภาพการบริการ เพือ่ สนองนโยบายขององค์การและใน
ขณะเดียวกันก็มคี วามเชือ่ ว่าสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อ
โครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ตามปัจจัยส่วนบุคคล และความรูเ้ กีย่ ว
กับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ โดยเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมี
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้

บทที่ 8

โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ดังนั้น จึงต้องมีการก�ำหนดสวัสดิการอาทิเช่น โครงการ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เกิดความพึง
พอใจต่อการจัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปฏิบัติ
งานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย
ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต่อโครงการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ และน�ำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง ส่งเสริม การจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และเพือ่ เปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรอง ตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2. การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สายสนับสนุน
และสายวิชาการ จ�ำนวน 275 คน

บทที่ 8

แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด

ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เอาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ต�ำรา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความ
รู้สึกของบุคคลที่มีต่อการท�ำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจท�ำให้บุคคล
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำงาน มีขวัญและก�ำลังใจ และสิ่ง
เหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�ำงาน รวมทั้งส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ และ ธีรกิติ นวรัตน์ณ อยุธยา
(2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า “ความพึงพอใจหมายถึงความ
รูส้ กึ หรือทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ความ
รูส้ กึ พอใจจะเกิดขึน้ เมือ่ ความต้องการของบุคคลได้รบั การตอบสนองหรือบรรลุจดุ
หมายในระดับหนึง่ และความรูส้ กึ ดังกล่าวจะลดลงหากความต้องการหรือจุดหมาย
นั้นไม่ได้รับการ ตอบสนอง” ซึ่งจากความหมายของความพึงพอใจที่มีผใู้ ห้ไว้ตาม
กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั พอสรุปได้วา่ ความพึงพอใจเป็นความรูส้ กึ หรือทัศนคติทาง
บวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ พอใจต่อการที่บุคคลอื่น
กระท�ำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนา ให้
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บทที่ 8

กระท�ำในสิง่ ทีต่ อ้ งการซึง่ จะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ สิง่ นัน้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ให้แก่บคุ คลนัน้ ได้ แต่ทงั้ นีค้ วามพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน
หรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึน้ อยูก่ บั ค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจตลอดจน สิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถท�ำให้
ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับ ความสวยงาม
ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รบั การตอบสนองในสิง่ ทีต่ อ้ งการ
และ ความศรัทธา เป็นต้น
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ (2546) การบริหารโครงการเป็นสหวิทยาการที่ต้อง
อาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การควบคุมและการประเมินผล เพื่อก�ำหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จ�ำกัดทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยมีจุดประสงค์ส�ำคัญคือ การด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จสมบูรณ์
ตามที่ก�ำหนดไว้ และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2543) การบริหารโครงการมีความ
ส�ำคัญเพราะการบริหารโครงการให้ประโยชน์ทงั้ การสร้างธุรกิจ การสร้างระบบงาน
การสร้างผูน้ ำ� ทีมงาน การสร้างผูร้ ว่ มทีมงานให้สามารถท�ำงานได้อย่างเป็นระบบ มี
ความเข้าใจเชิงธุรกิจ เป็นเถ้าแก่นอ้ ยในองค์การขึน้ มา อันจะน�ำไปสูศ่ กั ยภาพและ
ภูมิปัญญาที่ได้เปรียบต่อการแข่งขันในที่สุด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการ
วี ร บู ร ณ์ วิ ส ารทสกุ ล และคณะ (2550) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายคํา ว่ า
“สวัสดิการ” ถูกใช้ในความหมายและขอบเขตที่ต่างกัน ใน “บทสังเคราะห์
สวัสดิการชุมชนท้องถิ่น : ความห่วงใยที่คนท้องถิ่นมีให้กัน” ได้สรุปว่า ใน
สังคมไทย “คําว่า “สวัสดิการ” มักถูกเข้าใจอย่างแคบๆ ว่าเป็นเรื่อง ของ “การ
ให้” เพื่อการสงเคราะห์ หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของบุคคลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินหรือสิ่งของ ทั้งที่ให้เปล่าหรือการกู้ยืมของกลุ่ม
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องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอง ในทางตรงกันข้าม “สวัสดิการ” ก็ถูก
มองอีกว่าเป็นเรื่องของสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่หากได้เป็นสมาชิก หรืออยู่ในเกณฑ์ที่
มีการกําหนดแล้ว ก็เป็นสิทธิที่คน ๆ นั้น พึงได้จากองค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ใน
การทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “สวัสดิการ” มีการกล่าวถึง “สวัสดิการ
ทาง เศรษฐศาสตร์” “สวัสดิการสังคม” และ “สวัสดิการชุมชน” โดยทั้งสามกลุ่ม
มองสวัสดิการสอดคล้องกันในเชิงเป้าหมายคือเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องประชาชน
และกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ มาตรการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่ความ
เป็นอยู่ที่ดีต่างกัน ภิญโญ สาธร (2547) กล่าวว่าสวัสดิการหมายถึงผลประโยชน์
และบริการต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานจัดให้แก่บคุ ลากรของหน่วยงานทัง้ ในขณะทีบ่ คุ ลากร
ยังปฏิบัติงานอยู่จนถึงการพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับ
บุคลากร เพื่อที่จะให้พนักงานได้ท�ำงานอย่างสบายใจ ท�ำงานอย่างมีความสุขและ
พึงพอใจในการท�ำงาน และท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการนั้นอาจให้เป็น
เงินหรือให้เป็นบริการเพื่อความสะดวกต่าง ๆ ก็ได้แต่จะต้องเป็นพิเศษ เพิ่มเติม
จากเงินเดือนหรือค่าจ้างปกติสวัสดิการทีห่ น่วยงานจัดให้ และ เพ็ญศรี วายวานนท์
(2530) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการว่าหมายถึง เงินหรือผลประโยชน์ทคี่ นงาน
ได้รับเพิ่มจากค่าตอบแทนหลักและค่าตอบแทนเพิ่ม ซึ่งจ�ำแนกอย่างกว้างเป็น
ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนส�ำหรับเวลาทีไ่ ด้ทำ� งาน เงินช่วยเหลือคุม้ ครองภัยพิบตั ิ
ของคนงาน และบริการที่จัดให้คนท�ำงานเพื่อความสะดวกในการครองชีพ จาก
ความหมายต่าง ๆ ข้างต้น พอสรุปได้ว่าสวัสดิการ หมายถึง ประโยชน์และบริการ
ต่าง ๆ ทีอ่ งค์กร หรือหน่วยงานจัดให้แก่ผรู้ บั บริการ อาจออกมาในรูปของ การจัด
สวัสดิการหรือบริการต่าง ๆ เพื่อให้ความสะดวกสบาย เพื่อความพึงพอใจในการ
ท�ำงานให้มขี วัญและก�ำลังใจทีด่ ใี นการท�ำงาน มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานมีสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพในการท�ำงานยิ่งขึ้น
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้
ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540) ได้กล่าวถึงการวัดความรู้ว่าการวัดความรู้
เป็นการวัดระดับ ความจํา ความสามารถในความคิด เข้าใจกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ
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การศึกษา และประสบการณ์เดิม โดยผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว จะแยกคนที่
มีความกับไม่มีความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง และ เกษม วัฒนชัย (2544) ได้
ให้ความหมายของความรูว้ า่ หมายถึง การรวบรวม ความคิดของมนุษย์ จัดให้เป็น
หมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกัน โดยนํามาใช้ให้เกิด ประโยชน์ ดังนั้น
สิ่งที่เป็นสาระที่สอดคล้องกัน โดยนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระ
ใน ระบบข้อมูลข่าวสาร จากคําจํากัดความที่มีผู้กล่าวไว้ในเบื้องต้น สามารถสรุป
ได้ว่าความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดของเรื่องราวและการ
กระทาํ ต่าง ๆ ทีบ่ คุ คลได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้ เป็นความจําทีส่ ามารถถ่ายทอด
ต่อ ๆ ไปได้และสามารถวัดความรูไ้ ด้โดยการระลึกถึงเรือ่ งเหล่านัน้ แล้ว แสดงออก
มา
5. โครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ก�ำหนดให้จัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพมีลกั ษณะเป็นกองทุนภาคสมัครใจซึง่ ต่างจากกองทุนประกันสังคม
และกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการที่เป็นกองทุนภาคบังคับ ก�ำหนดว่ากองทุน
อาจจัดตั้งโดยนายจ้างรายเดียว (single fund) หรือหลายนายจ้างก็ได้ (pooled
fund) และอาจแบ่งการลงทุนเป็นหนึ่งนโยบายการลงทุน หรือหลายนโยบายการ
ลงทุนก็ได้ (master fund) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและ
ลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า
“เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” นั่นคือ
นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึง่ ด้วย และนายจ้าง
จะจ่ายสมทบในจ�ำนวนเท่ากันหรือมากกว่าทีล่ กู จ้างจ่ายสะสมเสมอ จึงอาจกล่าวได้
ว่าการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเป็นรูปแบบหนึง่ ของการให้สวัสดิการแก่ลกู จ้าง
จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างท�ำงานให้กับนายจ้างนาน ๆ   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น						

บทที่ 8

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ 		
2. อายุ
							
ตัวแปรตาม
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
5. จ�ำนวนปีที่ท�ำงาน
พนักงานในมหาวิทยาลัย
6. รายได้ต่อเดือน
ราชภั ฏ นครปฐม ต่ อ
7. ค่าใช้จ่าย
โครงการกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
1. ด้านบริหารโครงการ
2. ด้านสวัสดิการ
ความรูต้ อ่ โครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
1. พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน
2. พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับโครงการกองทุน
รองเลีย้ งชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแตกต่างกัน
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จ�ำนวน 878 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
Yamane ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ยอมรับความคลาดเคลือ่ น + 5% และทาํ การ
สุม่ แบบง่าย ตามสัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจาํ นวน 275 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นลักษณะเชิงส�ำรวจ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส�ำรวจข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 อย่างได้แก่ ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพนักงาน มีข้อค�ำถาม
จ�ำนวน 7 ข้อ เป็นค�ำถามชนิดปลายปิด (close - ended question) และมีหลาย
ค�ำตอบให้เลือก (multiple choice question)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรู้ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เกี่ยวกับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (close - ended question) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียวจากค�ำตอบที่ให้เลือก 2 ตัวเลือก ซึ่งมี
เกณฑ์การก�ำหนดคะแนน ดังนี้
ตอบค�ำถามถูก จะได้ 1 คะแนน
ตอบค�ำถามผิด จะได้ 0 คะแนน
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 12 ข้อ
ลักษณะค�ำถามเป็นแบบ Likert scale ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นอันตรภาค
(interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
คะแนน
ความหมาย
5
ความพึงพอใจมากที่สุด
4
ความพึงพอใจมาก
3
ความพึงพอใจปานกลาง
2
ความพึงพอใจน้อย
1
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดัง
ต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต�ำรา งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. น�ำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพนักงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เกีย่ วกับโครงการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และในการอภิปรายผลการวิจยั ได้ใช้มาตร
วัดข้อมูล โดยเมือ่ รวมคะแนนและแจกแจงค่าความถีแ่ ล้ว จะแบ่งระดับความรู้ ออก
เป็น 3 ระดับโดยอาศัยสูตรการค�ำนวณช่วงกว้างของชั้นดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
=
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
				
จ�ำนวนชั้น
		
=
1-0
				
3
			
=
0.50
ค่าเฉลี่ย			
ความหมาย
0.67-1.00		
มีความรู้ ในระดับมาก
0.33-0.66		
มีความรู้ ในระดับปานกลาง
0.00-0.32		
มีความรู้ ในระดับน้อย
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
การประเมินผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก�ำหนดค่าอัตราภาค
ชั้นของค่าเฉลี่ยเป็น 0.80 ค�ำนวณดังนี้
ค่าเฉลี่ย		
=
คะแนนสูงสุด - คะแนนต�่ำสุด
				
จ�ำนวนชั้น
			
=
5-1
				
5
			
=
0.80
ค่าเฉลี่ย			
ความหมาย
4.21-5.00		
ความพึงพอใจมากที่สุด
3.41-4.20		
ความพึงพอใจมาก
2.61-3.40		
ความพึงพอใจปานกลาง
1.81-2.60		
ความพึงพอใจน้อย
1.00-1.80		
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
3. น�ำแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา เป็นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
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เหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ และข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขให้คำ� ถามอ่าน
แล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะ
4. น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ชุด และน�ำมาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
4.1 วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (a – coefficient) โดยวิธีค�ำนวณ
ของครอนบราค (cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548 : 449-450) ซึ่งเป็น
เครื่องมือส�ำหรับหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่จะต้องเป็นแบบ Likert
Scale ที่มีการให้คะแนนแบบมาตรส่วน ผลลัพธ์ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าที่ได้จะ
แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ a ≤ 1 ค่าที่
ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือได้มาก ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (a
– coefficient) ที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 0.7 ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อ
มั่นดังต่อไปนี้
		
4.1.1 ผลการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความ
พึงพอใจด้านบริหารโครงการ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.851
		
4.1.2 ผลการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความ
พึงพอใจด้านสวัสดิการ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.903
4.2 วิธีหาโดยวิธี Kuder - Richardson 20 (KR-20) เป็นการ
หาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือที่มีการให้คะแนนแบบ 2 ค่า เช่น ให้
คะแนน 0 กับ 1 ซึ่งแทนค่าสูตรดังนี้
			
rtt=
โดย rtt แทน ค่าความเชื่อมั่น KR-20
		
K
แทน จ�ำนวนข้อสอบทั้งฉบับของเครื่องมือ
		
p
แทน สัดส่วนจ�ำนวนคนตอบถูกกับจ�ำนวนคนทัง้ หมด
		
q
แทน สัดส่วนจ�ำนวนคนตอบผิดกับจ�ำนวนคนทัง้ หมด
หรือ 1- p
			
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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บทที่ 8

ซึง่ ได้ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามวัดความรู้ ได้คา่ ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.895
5. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไป
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for
windows) ซึ่งมีการประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอน คือ หลังจากตรวจสอบความถูก
ต้องสมบูรณ์ ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วจึงน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาเปลีย่ นแปลงเป็น
รหัสตัวเลข (code) แล้วบันทึกรหัสลงไปในเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม
สั่งงาน โดยใช้สถิติดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้วิธีการหาค่า
ความถี่ (frequency) แล้วสรุปมาเป็นค่าร้อยละ (percentage)
1.2 การวิเคราะห์ระดับความรู้ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เกีย่ วกับโครงการกองทุนสาํ รองเลีย้ งชีพ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณามาแจกแจงความถี่
ค�ำนวณค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณามาแจกแจง
ความถี่ ค�ำนวณค่าร้อยละ หา ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (inferential statistics) ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้แก่ เพศ ใช้สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 1
โดยทดสอบกับความพึงพอใจของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อ
โครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
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2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน รายได้ และค่าใช้จา่ ย ใช้สถิติ One-way ANOVA ในการทดสอบ
สมมติฐานในข้อที่ 1 โดยทดสอบกับความพึงพอใจของพนักงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เกี่ยวกับโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใช้สถิติ One-way ANOVA
ในการทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 2 โดยทดสอบกับความพึงพอใจของพนักงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บทที่ 8

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 69.8 อายุระหว่าง 25 – 30 ปี เป็นร้อยละ 31.6 สถานภาพโสด
ร้อยละ 69.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 47.6 ซึ่งปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยต�่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 46.9 มีรายได้ต่อเดือน 18,000 – 28,000 บาท
ร้อยละ 57.1 และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 36.4
ส่วนที่ 2 ความรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเกี่ยวกับ
โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ค่าเฉลี่ย

ความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 0.90

S.D.
0.27

ระดับความรู้
มาก
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ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นรายด้าน
ข้อ

ความพึงพอใจต่อโครงการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1

ด้านบริหารโครงการ

3.27

0.90

ปานกลาง

2

ด้านสวัสดิการ

3.48

0.85

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

3.38

0.88

ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนสํา
รองเลี้ยงชีพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นราย

บทที่ 8

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับ
โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 0.90) โดย
ประเด็นที่มีระดับความรู้สูงสุด คือ ข้อ 2 สมาชิกกองทุนต้องจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน ทุกสิ้นเดือน โดยยินยอมให้นายจ้าง หักเงิน
สะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละสามของค่าจ้างต่อเดือน ( X = 0.98) รองลงมาคือ
ข้อ 1 สมาชิกกองทุน หมายถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
โรงเรียนสาธิตฯ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ( X = 0.96) ส่วนประเด็นที่มีระดับ
ความรู้น้อยที่สุดคือ ข้อ 5 สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและ
สามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกเมื่อลาออกจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ครบ 1 ปีแล้ว ( X = 0.74)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อ
โครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อโครงการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านบริหารโครงการ และด้าน
สวัสดิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจด้านสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ( X = 3.48) ส่วน
ความพึงพอใจด้านบริหารโครงการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.27)
ส่วนที่ 4 ผลทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

บทที่ 8

ผลการทดสอบ
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด
จ�ำนวนปีที่ท�ำงาน
รายได้ต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ความรู้

ตัวแปรอิสระ
ไม่เป็นไปตาม
เป็นไปตามมติฐาน
สมมติฐาน
4
4
4
4
4
4
4
4

จากตารางที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่
มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด จ�ำนวนปีที่ท�ำงาน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้น พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทีเ่ พศ สถานภาพ ค่าใช้
จ่ายต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพไม่ตา่ งกัน
อีกทัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับโครงการกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล

บทที่ 8

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านบริหารโครงการ
และด้านสวัสดิการโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปแต่ละด้านดังนี้
1.1 ด้านบริหารโครงการ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ด้านบริหารโครงการ ในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากทีผ่ บู้ ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ อีกทั้งพนักงานมีความพึงพอใจที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของการ
เข้าร่วมโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในรูป
ของคณะกรรมการที่มาจาก ผู้แทนที่นายจ้างแต่งตั้งร่วมกับผู้แทนลูกจ้างที่มาจาก
การเลือกตั้งเป็นรูปแบบที่เหมาะสม และพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
นโยบายของโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานทราบในระดับปานกลาง
1.2 ด้านสวัสดิการ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความ
พึงพอใจต่อโครงการกองทุนสาํ รองเลีย้ งชีพ ด้านสวัสดิการในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจมากต่อกรณีที่สมาชิกจะได้รับเงินสมทบพร้อมทั้ง
ผลประโยชน์เงินสมทบ 100% โดยไม่ค�ำนึงถึงอายุงาน อีกทั้งมีความพึงพอใจต่อ
จํานวนเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่สมาชิกแต่ละราย
และอันดับสุดท้าย มีความพึงพอใจต่อกรณีทสี่ มาชิกไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั เงินในส่วนของ
มหาวิทยาลัย จะให้กระจายเข้าเป็นรายได้ของ มหาวิทยาลัยไม่ใช่รายได้ของกอง
ทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของปริญญา สัตยธรรม (2550) ได้
ศึกษาความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท วาย เอช
เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวความพึงพอใน
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ด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง
2. การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จากผลการ
วิจัยจะเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความรู้เกี่ยวกับโครงการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพระดับมาก ในประเด็นสมาชิกกองทุนต้องจ่ายเงินสะสม
เข้า กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน โดยยินยอมให้นายจ้างหัก
เงินสะสมจากค่าจ้างในอัตราร้อยละสามของค่าจ้างต่อเดือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเห็นถึงความส�ำคัญของการออมเงินในสถานการณ์
ที่สภาพเศรษฐกิจมีการผันผวนได้ง่าย ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการออมเงินลดลง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐมออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมจึงให้ความสนใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและค้นหาข้อมูลต่าง
ๆ เกีย่ วกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ อีกทัง้ การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพทีท่ างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้เริม่ ด�ำเนินการมาระยะหนึง่ ส่งผลให้
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎบางส่วนทีย่ งั อาจไม่มคี วามรูเ้ ท่าทีค่ วรได้รบั ทราบถึง
นโยบายของโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น เป็นไปตามความหมายของ
ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540) ที่ได้กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจ นั้นเป็นความ
สามารถในการจ�ำและเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆที่บุคคลได้สะสมไว้และ
ถ่ายทอดต่อๆกันมาตลอดจนสามารถทีจ่ ะสือ่ ความหมาย แปลความ ตีความ ขยาย
ความ หรือแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ หลังจากที่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แล้ว
3. การทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาจากสมมติฐานที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพแตกต่างกัน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทีม่ อี ายุ ระดับการ
ศึกษาสูงสุด จ�ำนวนปีทที่ ำ� งาน รายได้ตอ่ เดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการ
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กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอายุเป็นตัวก�ำหนดของ
ความพึงพอใจซึ่งทุกคนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งการลงทุนในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงต�่ำ ผลตอบแทน
ไม่สูงมาก ท�ำให้พนักงานที่มีอายุมากและไม่ต้องการความเสี่ยงสูงจะมีความพึง
พอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพมากกว่า ซึง่ แตกต่างจากพนักงานทีม่ อี ายุ
น้อยต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าพนักงานที่มีอายุมาก ที่ต้องการความมั่นคง
ในการออมเงินและไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต�่ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อ
สถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม
เขตนวนคร พบว่า อายุ ทีแ่ ตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาล
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต อาํ เภอลาํ ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุทแี่ ตกต่างกัน มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ
และค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษามีส่วนช่วยให้เกิดการรับข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ และสามารถศึกษารายละเอียดทางการเงินได้ละเอียด อีกทั้งมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายของโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และการจ่ายเงินสมทบของ
นายจ้าง รวมถึงเงื่อนไขได้ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรวรรณ วรรธนะ
เมธาวงศ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อ สถานพยาบาล
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม เขตนวนคร
พบว่าระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจต่อสถานพยาบาล
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ
งานวิจยั ของ จันทิมา ผลสุวรรณ์ (2555) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ความพึงพอใจในสวัสดิการ
และค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พบว่า ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทน

177

บทที่ 8

178

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีท่ี 33 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558

ของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต แตกต่างกันอย่างมีนยั สาํ คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
และจ�ำนวนปีในการท�ำงานของพนักงานนัน้ เป็นปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้พนักงานนัน้ ได้รบั
เงินสมทบมากกว่าพนักงานที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งท�ำให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเมือ่
พ้นการเป็นสมาชิกหรือเกษียณอายุราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา
ผลสุวรรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทน
ของพนักงานเทศบาลเมืองคูคต อาํ เภอลาํ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุงานที่
แตกต่างกัน มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงาน
เทศบาลเมืองคูคต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้ง ราย
ได้ต่อเดือนที่สูงย่อมมีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
มากกว่า และมีความพึงพอใจในอัตราเงินสะสมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ก�ำหนดไว้ โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพราะเป็นการสร้างความมั่นคง
ในชีวิต ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เพศ สถานภาพ ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อโครงการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไม่ต่างกัน
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะเพศมิได้เป็นตัวชีว้ ดั ว่าเพศใดจะมีการออมเงินมากกว่ากัน เมือ่
แต่ละบุคคลมีความพึงพอใจ มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้สิทธิกับพนักงานทุกคนได้เป็นสมาชิกกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพอย่างเท่าเทียมกันไม่เจาะจงเพศใดเพศหนึง่ เท่านัน้ ดังนัน้ พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทั้งเพศชายหรือเพศหญิงสามารถสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจ
ไม่ตา่ งกัน อาจเป็นเพราะการสมัครเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ไม่มขี อ้ จ�ำกัดในด้าน
สถานภาพ ไม่ว่าพนักงานจะมีสถานภาพโสด สมรส เป็นหม้าย หย่าร้างหรือ แยก
กันอยู่ ก็มสี ทิ ธิทจี่ ะสมัครเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเท่าเทียมกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรมินทร์ ทวีสุข (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ
ของนายทหารชั้นประทวน : กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ผล
การวิจัยพบว่า นายทหารชั้นประทวน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ที่มี
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สถานภาพการสมรส แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจต่อสวัสดิการแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางการศึกษาที่ระดับ 0.05 และค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกันก็
ไม่มผี ลต่อความพึงพอใจ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ สมาชิกทุกคนรับทราบเงือ่ นไขอัตรา
การจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นอย่างดี ซึง่ หากได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะหักเงินเข้ากองทุนเป็นประจ�ำทุกเดือนใน
อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ดังนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมที่มีค่าใช้
จ่ายต่อเดือนเป็นจ�ำนวนมากหรือน้อย จะต้องหักเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เท่ากันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมก�ำหนดไว้ จึงเกิดความพึงพอใจ
ต่อกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาจากสมมติฐานที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนรองเลี้ยงชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
โครงการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแตกต่างกัน พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนรองเลี้ยงชีพต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐมได้จัดการอบรม แนะแนว และประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ทั้งด้านผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับให้แก่พนักงานอย่าง
ทั่วถึง ดังค�ำกล่าวของ ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540) ได้กล่าวถึงการวัดความรู้
ว่าการวัดความรูเ้ ป็นการวัดระดับ ความจํา ความสามารถในความคิด เข้าใจกับข้อ
เท็จจริงทีไ่ ด้รบั การศึกษา และประสบการณ์เดิม โดยผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว
จะแยกคนทีม่ คี วามกับไม่มคี วามรูอ้ อกจากกันได้ระดับหนึง่ และค�ำกล่าวของ เกษม
วัฒนชัย (2544) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง การรวบรวม ความคิด
ของมนุษย์ จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกัน โดยนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระที่สอดคล้องกัน โดยนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระในระบบข้อมูลข่าวสาร
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บทที่ 8

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรูต้ อ่ โครงการกองทุนสาํ รองเลีย้ งชีพให้ชดั เจน
มากขึ้น รวมถึงการตอบข้อสงสัยด้วยสื่อต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ เอกสารใบปลิว
อบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่าน Intranet ภายในมหาวิทยาลัย ซึง่ จะท�ำให้
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความรูเ้ กีย่ วกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ รวม
ทั้งมีความมั่นใจในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2. ควรมุ ่ ง เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐมเกีย่ วกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนออมเงิน
โดยผูบ้ ริหารการจัดการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพควรจัดท�ำเอกสารเผยแพร่เกีย่ วกับ
บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นผู้จัดการกองทุน
3. ควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้สมาชิกมี
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ อีกทั้งอาจพิจารณาปรับอัตราเงินสมทบ
ให้เหมาะสมเป็นไปตามค่าครองชีพและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
เพือ่ ให้สมาชิกมีเงินออมในอนาคต รวมถึงควรมีรปู แบบการลงทุนส�ำหรับกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพที่หลากหลาย เพื่อให้สมาชิกได้เลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
จะท�ำให้สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมีอัตราการลาออกลดน้อยลง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ เพือ่ ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกทีน่ า่ สนใจมากขึน้ ในส่วนของ
ประเด็นความพึงพอใจด้านการบริหารโครงการ เป็นต้น
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพือ่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
นโยบายต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐมให้ได้มากที่สุด
3. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรอง
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เลีย้ งชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพต่อไป
4. ควรเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในแต่ละ
หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ประเมินถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกผู้บริหารกองทุนต่อไป
5. ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยราชภัฎแต่ละแห่ง เพื่อ
ศึกษาความต้องการของสมาชิกที่อาจแตกต่างกัน
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