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คํานํา
ปจจุบันตลาดแรงงานของไทยมีความไมสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทาน จากขอมูล

สัดสวนการขาดแคลนตอจํานวนความตองการ พบวาแรงงานในกลุมอาชีวศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน
ไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากนักเรียนนิยมศึกษาตอระดับปริญญาตรี เนื่องจากคนไทยมุงเรียนใน
ระดับสูงมากข้ึนเพ่ือไดรับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพราะการกําหนดคาจางจะกําหนดตามวุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จ
มากกวาความสามารถและประสบการณของแรงงาน

คาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการจูงใจหรือไมจูงใจ ใหนักเรียนตัดสินใจเขาศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา ในฐานะท่ีกรมการจัดหางานซึ่งมีภารกิจในการแนะแนวอาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา และใหการ
สนับสนุนขอมูลดานขาวสารตลาดแรงงาน แกครูและหรือบุคคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนใชเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเลือกเรียนตอในสายสามัญหรือสายอาชีพ ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลามีภารกิจใน
ดานการศึกษาวิเคราะหสถานการณตลาดแรงงานในภาคใต จึงไดสนใจศึกษาคาตอบแทนหรือคาจางในการทํางาน
ของภาคเอกชนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ท่ีมีการเก็บขอมูลจาก “ผูวางงาน” ท่ีมาข้ึนทะเบียนเพ่ือ
ขอรับสิทธิประโยชนกรณีวางงานของผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม ถือไดวาเปนขอมูลสําคัญ
เนื่องจาก“ผูวางงาน”ดังกลาวไดเคยเขาสูตลาดแรงงานหรือมีสถานะเปน “ลูกจาง” ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานมาแลว ยอมเปนตัวสะทอนความเปนจริงท่ีสําคัญท่ีจะศึกษาวิเคราะหถึงคาตอบแทนของผูมี
คุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาซึ่งกําลังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ในแตละประเภทวิชาวาเปนประการใด มีความ
แตกตางกันหรือไมอยางไร อันจะเปนประโยชนในการวางแผนกําลังคนระหวางอุปทานและอุปสงค
ของตลาดแรงงานใหมีความสอดคลอง เหมาะสมตอไป

ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา หวังเปนอยางยิ่งวา  ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปน
ประโยชนตอเก่ียวของบางไมมากก็นอย  หากมีขอเสนอแนะประการใด กรุณาแจงไดท่ีศูนยขาวสาร
ตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา เพ่ือจักไดนําไปปรับปรุงในโอกาสตอไป

ศูนยขาวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
21 กันยายน 2559
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บทที่ 1
บทนํา

1. ท่ีมาและความสําคัญของการวิจัย
แรงงานเปนปจจัยสําคัญในระบบการผลิต และระบบเศรษฐกิจทุกประเภท แรงงานท่ีมีคุณภาพจะชวย

ใหศักยภาพหรือผลิตภาพ (Productivity) ในระบบการผลิตสูงข้ึน ซึ่งคุณภาพของแรงงานจะมีมากนอยเพียงใด
นั้น การศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลตอคุณภาพของแรงงานดังกลาว (สมหมาย สราญจิตร,2551:2)
ดังจะเห็นไดวาแรงงานท่ีมีระดับการศึกษาสูง จะมีศักยภาพมากกวาแรงงานท่ีมีการศึกษาต่ํา แตอยางไรก็ตาม
โครงสรางของระบบเศรษฐกิจ จําเปนตองประกอบไปดวย แรงงานไรฝมือ ก่ึงมีทักษะ และมีทักษะ ในสัดสวน
และปริมาณท่ีเหมาะสม จึงจะทําใหตลาดแรงงานเกิดภาวะสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน การท่ีประเทศ
ไทยจะเปลี่ยนจากประเทศกําลังพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆได ประเทศไทย
จะตองสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคาและบริการใหมากข้ึนดวยการวิจัยและพัฒนาการออกแบบท่ีเปน
นวัตกรรมของคนไทย จําเปนตองมีความคิดสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนของคนไทยเพ่ิมผลิต
ภาพหรือคุณคาในตัวสินคาใหมากข้ึน การจะทําเชนนี้ไดประเทศไทยจะตองลดสัดสวนของการใชเปนแรงงาน
ระดับลางใหนอยลงและพยายามเพ่ิมการจางงานผูท่ีมีการศึกษาในระดับกลางใหมากข้ึน เนื่องจากนักวิชาการ
ดานเศรษฐศาสตรมีขอสมมติฐานวาผูจบการศึกษาระดับ ปวช. ฝกอบรมเพ่ิมทักษะไดงายสามารถปรับตัวกับ
กระบวนการผลิตไดดีกวา เทาท่ีผานมาผูประกอบการมีความตองการท่ีจะจางผูท่ีจบสายอาชีพมากข้ึน
โดยเฉพาะระดับ ปวช. (ยงยุทธ  แฉลมวงษ,2557:น.4) แตปจจุบันตลาดแรงงานของไทยมีความไมสอดคลอง
ระหวางอุปสงคและอุปทานดานทักษะและประสบการณ จากขอมูลสัดสวนจํานวนการขาดแคลนตอจํานวน
ความตองการ พบวาประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในทุกกลุม ท้ังแรงงานไรฝมือ ก่ึงมีทักษะ และท่ีมีทักษะ
อุปทานของแรงงาน  ก่ึงมีทักษะ  เขาสูตลาดแรงงานไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากนักเรียนท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. นิยมศึกษาตอระดับปริญญาตรีทําใหกําลังแรงงานก่ึงมีทักษะขยายตัวนอย
กวากําลังแรงงานท่ีมีทักษะ เนื่องจากคนไทยมุงเรียนในระดับสูงมากข้ึนเพ่ือไดรับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน เนื่องดวย
การกําหนดคาจางจะกําหนดตามวุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จมากกวาความสามารถและประสบการณของแรงงาน
(กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน,2557:1) จากการสํารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายการ
คาแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทตอวัน และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย พบวานโยบายดังกลาวสงผลใหกําลังดานวิชาชีพท่ีมีคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญา สายชางเทคนิค
เชน ปวช. ปวส. ขาดแคลนมากยิ่งข้ึน เพราะนักเรียนจะเลือกเรียนระดับปริญญาซึ่งมีรายไดมากกวา
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2557:52)

สําหรับรูปแบบการศึกษาในปจจุบันการศึกษาทุกวันนี้ผูท่ีเรียนจบสายวิชาชีพระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประมาณ 75% จะเขาเรียนตอในระดับ
ปริญญาตรีและมีเพียง 25% จะเขาสูตลาดแรงงานจึงทําใหเกิดสภาพขาดแคลนแรงงานในระดับกลางรุนแรง
มาก นอกจากนี้หลายสถานประกอบการยังตองสูญเสีย แรงงานฝมือดีๆ ไปจํานวนมาก ดวยเพราะคนเหลานี้
คาดหวังท่ีจะไดรับคาแรงในอัตราท่ีมากข้ึนจึงเลือกท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญามากกวาจะทํางานตามสาย
อาชีพท่ีไดรับการศึกษามาในข้ันตน ซึ่งจากเหตุการณดังกลาวทําใหเกิดการวางงานของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีเนื่องจากมีจํานวนผูจบการศึกษาจํานวนมาก แตในทางตรงขามกันนั้นกลับมีตําแหนงงานท่ีวางจํานวนมาก
สําหรับผูท่ีจบสายอาชีวะท่ีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) (ณัฐพงษ อ่ิมสมัย,2557:น.126)
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คาตอบแทนในการทํางานเปนปจจัยสําคัญในการครองชีพ พนักงานทุกคนจะตองมีรายไดใหเพียงพอ
กับการดําเนินชีวิตในระดับหนึ่ง ตามสถานะทางสังคมของแตละคน โดยท่ัวไปพนักงานมักจะเปรียบเทียบ
รายไดของเขากับคนอ่ืนท่ีอยูในสภาพเดียวกัน กลาวคือเขาจะตองไดคาตอบแทนในการทํางานเทาเทียมกับ
บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือนกัน เขาเชื่อวาระดับของอัตราคาตอบแทนมีความสัมพันธโดยตรงกับความรู ความ
ชํานาญ และประสบการณในการทํางานของแตละคน (เสนาะ ติเยาว อางถึงใน พนัชกร สิมะขจรบุญ,2553:5)
การพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกตําแหนงงานในองคการหรือท่ีเรียกวา การตีราคางาน (Job Pricing)
อาศัยการพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ ไดแก ปจจัยดานลักษณะองคการ ปจจัยดานลักษณะ
งาน ปจจัยดานตลาดแรงงาน และปจจัยดานพนักงาน ซึ่งประกอบดวย1) การจายคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) ปจจุบันระดับการแขงขันท้ังในและนอกประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทําใหประสิทธิภาพ
การทํางานของลูกจางพนักงานเปนสิ่งจําเปน ดวยเหตุนี้เองการพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนโดยจายตาม
ผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เปนสิ่งท่ีไดถูกนํามาใชอยางกวางขวางและรวดเร็ว 2 )การจ าย
ตามอาวุโสในงาน (Seniority) หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานในหนวยงานหรือดํารงตําแหนงงาน หรือการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน การจายตามอาวุโสในงานมักเปนวิธีการจายท่ีพนักงานเรียกรองและมีความพึงพอใจ
มากกวาวิธีการจายตามผลงาน 3)การจายตามาระดับทักษะ (Skill-based Pay) เปนการพิจารณากําหนด
อัตราคาตอบแทนจากระดับความรู ความสามารถของพนักงาน โดยตองเปนความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ วัตถุประสงคของการจายคาตอบแทนตามระดับทักษะคือ เพ่ือสงเสริมใหกําลังใจพนักงานในการเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 4) การจายตามประสบการณ (Experience) เปนปจจัยท่ีสําคัญตอ
ความสามารถในการทํางานของบุคคล ความรู ความสามารถตามวุฒิการศึกษา เปนเพียงปจจัยข้ันตนท่ีทําให
บุคคลสามารถทํางานได แตประสบการณทําใหการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 5)การ
จายโดยพิจารณาถึงสมาชิกภาพขององคการ (Membership in the Organization) เปนการพิจารณาความ
แตกตางของบุคคล โดยละเอียดอีกประการหนึ่ง 6) การจายตามศักยภาพของบุคคล (Potential) เก่ียวของกับ
ความสามารถท่ีจะทํางานท่ีไมเคยทํามากอน การพิจารณาจายคาตอบแทน สําหรับพนักงานท่ีไมเคยทํางานมา
กอน ตองพิจารณาจากปจจัยท่ีแสดงถึงศักยภาพ เชน การพิจารณาจากผลการศึกษา เปนตน 7) การจายตาม
อิทธิพลทางการเมือง (Political Influence) เนื่องจากระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ยังคงมีอิทธิพลของ
ระบบอุปถัมภหลงเหลืออยู 8) ความมีโชค (Luck) โอกาสและจังหวะ เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบุคคลไดรับ
คาตอบแทนเพ่ิมข้ึน (ก่ิงพร  ทองใบ,2547: 350-354)

เนื่องจากตลาดแรงงานในปจจุบันนายจาง สถานประกอบการ ตองการรับผูจบระดับอาชีวศึกษาเขา
ทํางาน และผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาบางสาขา เชนชางยนต ชางเชื่อม ฯลฯ เปนสาขาท่ีหายากและขาด
แคลน คาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการจูงใจหรือไมจูงใจ ใหนักเรียนตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
การศึกษาคาตอบแทนหรือคาจางในการทํางานของภาคเอกชนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ท่ีมีการเก็บ
ขอมูลจาก “ผูวางงาน” ท่ีมาข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิประโยชนกรณีวางงานของผูประกันตนตามกฎหมายวา
ดวยประกันสังคม ถือไดวาเปนขอมูลสําคัญ เนื่องจาก“ผูวางงาน”ดังกลาวไดเคยเขาสูตลาดแรงงานหรือมีสถานะ
เปน “ลูกจาง” ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมาแลว ยอมเปนตัวสะทอนความเปนจริงท่ีสําคัญท่ีจะ
ศึกษาวิเคราะหถึงคาตอบแทนของผูมีคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาซึ่งกําลังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ในแตละ
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ประเภทวิชาวาเปนประการใด มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาซึ่งเปนจังหวัดศูนยกลาง
การลงทุนและอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษอันจะเปนประโยชนในการวางแผนกําลังคนระหวางอุปทานและอุปสงค
ของตลาดแรงงานใหมีความสอดคลอง เหมาะสมตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับ

ประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแตละประเภทวิชาของผูข้ึน

ทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต
2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต

3. ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานตาง ๆ ออกเปน 3 ดานดังนี้

3.1 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแกผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานท่ีจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน 14

จังหวัดภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
กลุมตัวอยางไดแกผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานท่ีจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน

14 จังหวัดภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster
sampling) เนื่องจากจังหวัดในภาคใตประกอบดวย 14 จังหวัดจึงแบงประชากร เปน 14 กลุม แลวใชวิธีการ
จับฉลากเพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง

3.2 ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
3.3 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ประเภทสาขาวิชาท่ีจบ ระดับคาตอบแทนท่ีไดรับ
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5. กรอบแนวคิดของการวิจัย

6.นิยามศัพทเฉพาะ

6.1 ระดับอาชีวศึกษา หมายถึง ผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานท่ีจบการศึกษา
ระดับ ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

6.2 ประเภทวิชาท่ีจบ หมายถึง ประเภทวิชาตามหลักสูตรอาชีวศึกษามีท้ังหมด 9 ประเภทวิชา ไดแก
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมทองเท่ียว อุตสาหกรรม
สิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6.3 คาตอบแทน หมายถึง คาจาง เงินเดือน หรือผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีองคกรใหแกพนักงาน เพ่ือตอบ
แทนการทํางาน ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เชน โบนัส อาหาร คาพาหนะ แบบฟอรม ท่ีพักอาศัย
ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ

6.4 ผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน หมายถึง ผูประกันตนซึ่งจายเงินสมทบอัน
กอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม จากกองทุนประกันสังคม
เม่ือถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด หรือลาออกจากงาน แตตองข้ึนทะเบียนขอรับสิทธิท่ีสํานักงานจัดหางานและ
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

6.5 ลาออก หมายถึง ประเภทการข้ึนทะเบียนผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
ซึ่งสมัครใจลาออกจากงานดวยตนเอง

6.6 ผูถูกเลิกจาง หมายถึง ประเภทการข้ึนทะเบียนผูประกันตนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
ซึ่งลูกเลิกจางโดยไมมีความผิด

ปจจัยสวนบุคคล

- เพศ

- อายุ

- ประสบการณ

- ประเภทการข้ึนทะเบียน

- ประเภทสาขาวิชาท่ีจบ

ระดับคาตอบแทนท่ีไดรับ
- โบนัส
- ท่ีพัก หรือคาท่ีพัก
- เครื่องแบบ หรือคาเครื่องแบบ
- อาหาร หรือคาอาหาร
- คาพาหนะ
- ทุนการศึกษาบุตร
- หลักประกันสุขภาพ
- การนันทนาการ
- การชวยเหลือดานเศรษฐกิจ
(สหกรณ ออมทรัพย , การกูยมืฯ)

ระดับคาตอบแทนท่ีไดรับ

- เงินเดือน
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7.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

7.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถใชเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลัง
แรงงานตามระดับการศึกษา ใหสอดคลองกับทิศทางความตองการแรงงานในอนาคตตอไป

7.2 ใชเปนขอมูลสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพ ของสํานักงานจัดหางานใน
14 จังหวัดภาคใต



บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทาง
ประกอบการวิเคราะหการศึกษาเก่ียวกับคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของ
ผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ดังนี้

2.1 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการประกันตนกรณีวางงาน
2.3 แนวคิดเก่ียวกับคาตอบแทน
2.4 แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการ
2.5 ความหมายและทฤษฎีแรงจูงใจ
2.6 ทฤษฎีความคาดหวัง
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

2.1 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีคําสั่งท่ี 712/2556 เรื่อง อนุมัติหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ไดอนุมัตปิระเภทสาขาวิชา จํานวน 9 ประเภทสาขาวิชา ดังนี้
1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3.ประเภทวิชาศิลปกรรม
4.ประเภทวิชาคหกรรม
5.ประเภทวิชาเกษตรกรรม
6. ประเภทวิชาประมง
7.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันสังคมกรณีวางงาน
การประกันการวางงานเปนระบบของการประกันสังคมประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงคใหความ

คุมครองและชวยเหลือผูวางงานท่ีมิไดสมัครใจ ซึ่งประเทศไทยเรียกการประกันสังคมชนิดนี้วาการประกันสังคม
กรณีวางงานหรือประกันการวางงาน

การประกันการวางงานมีหลากหลายรูปแบบ ลักษณะท่ีสําคัญคือ
(1) เงื่อนไขการไดรับประโยชนทดแทน เชน ตองมีระยะเวลาทํางาน  เหตุผลของการวางงาน
(2) ระดับของประโยชนทดแทนหลังวางงาน เชน ไดรับในอัตรารอยละเทาไร
(3) ระยะเวลาท่ีไดรับประโยชนทดแทนหลังวางงาน
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(4) เงื่อนไขของการจายเงินสมทบ มีใครจายบาง ในอัตราเทาใด
เงื่อนไขของการประกันการวางงาน จะมีผลตอพฤติกรรมของลูกจางในระหวางการทํางาน

สาเหตุการออกจากงาน และพฤติกรรมระหวางการหางานใหม ดังนั้นเปาหมายจึงไมควรกําหนดเงื่อนไขท่ีจะ
กอใหเกิดการวางงานมากข้ึน เพียงแตจะชวยเหลือใหคนวางงานมีรายไดพอเลี้ยงชีพในระหวางหางานในชวง
ระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น ซึ่งมี 2 องคการท่ีใหความหมายประกันการวางงาน ดังนี้

2.2.1 สมาคมการประกันสังคมระหวางประเทศ (International Social Security
Association : ISSA) ใหความหมายวา การประกันการวางงานเปนแขนงหนึ่งของการประกันสังคมท่ีใหความ
คุมครองในเรื่องของการวางงานโดยมิไดสมัครใจ โดยเงินชวยเหลือจะจายใหแกผูท่ีตองออกจากงานในชวง
ระยะเวลาท่ีจํากัดและผูวางงานท่ีมาขอรับสิทธิตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการทํางานและพรอมท่ีจะทํางาน

2.2.2 องคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ให
ความหมายวา การประกันการวางงานเปนระบบการใหความชวยเหลือแกผูทํางานท่ีวางงานโดยมิไดสมัครใจ
เปนผลใหสูญเสียรายได ผูไดรับความชวยเหลือจะไดรับเงินชวยเหลือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งยังคง
วางงานจริงและพรอมท่ีจะทํางาน และสงผลถึงการชะลอตัวหรือการลดลงของอุปสงครวมในระบบเศรษฐกิจ
ในกรณีท่ีผูวางงานไดรับผลประโยชนทดแทนจากการวางงาน รายไดจากประโยชนทดแทนกรณีวางงานจะชวย
พยุงอุปสงครวมและเสถียรภาพเศรษฐกิจประเทศไวไดระดับหนึ่ง (มยุรี ญาณเตโช,2554:น.8-9)

กลาวโดยสรุป การประกันสังคมกรณีวางงาน หมายถึง การใหความชวยเหลือดานรายได
และการหางานใหม ใหกับผูวางงานท่ีเปนสมาชิกของกองทุนประกันสังคม ท้ังท่ีลาออกจากงานโดยสมัครใจ
และถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนไดในระดับหนึ่ง ซึ่งมีระยะเวลาและเงื่อนไขท่ี
กําหนด และทุกคนท่ีตองขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานจะตองมาข้ึนทะเบียนท่ีสํานักงานจัดหางานของ
รัฐเทานั้น

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัคาตอบแทน

คาตอบแทน หมายถึง การให ผลประโยชน ทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ เชน คาจาง
เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน อยางอ่ืนท่ีองคการได ใหกับบุคลากรเพ่ือเปนการตอบแทนการทํางาน
(ณัฏฐพันธ เขจรนันทน,2548:น.214)

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (อางถึงใน กรวิกา ดุจจานุทัศน,2554:น.18) ใหความหมายวา
คาตอบแทนคือสิ่งท่ีหนวยงานจายใหกับพนักงานเพ่ืองานท่ีพนักงานทํา โดยท่ัวไปมักเปนรูปแบบของเงิน หรือ
อาจเปนคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เชน สวัสดิการและบริการท่ีหนวยงานจัดให

สํานักงานขาราชการพลเรือน (อางถึงใน กรวิกา ดุจจานุทัศน,2554:น.18) ไดใหความหมาย
คาตอบแทน (Compensation) หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ท่ีองคกรจายใหแกผูปฏิบัติงาน คาใชจายนี้อาจจาย
ในรูปตัวเงินหรือไมใชตัวเงินก็ได เพ่ือตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ จูงใจใหมีการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน และเสริมสรางฐานะความเปนอยูของ
ครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน

จินตนา  บุญชวน (2541) กลาววา คาตอบแทน คือ เงินท่ีจายใหสําหรับการทํางานประโยชน
และบริการท่ีองคการจัดใหบุคลากรใหรูปแบบโดยตรง คือ เงินเดือน รูปแบบโดยออมคือประโยชนอ่ืนใดท่ี
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ใหแกบุคลากร เชน การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล เงินบําเหน็จบํานาญ การบริการ
ความสะดวก การพักผอน เปนตน

ทัศนัย  อาภาพาส และคณะ (อางถึงใน เพ็ญศิริ แกวมณี,2553:น.7) คาตอบแทนหมายถึง
รูปแบบคาตอบแทนทางการเงิน หรือบริการท่ีสามารถจับตองได หรือผลประโยชนท่ีพนักงานไดรับจาก
ความสัมพันธในการจางงาน หรือรางวัลตอบแทน โดยการแลกเปลี่ยนกับการทํางาน ซึ่งอาจประกอบดวย
คาจาง เงินเดือน โบนัส หรือรางวัลเหมาจาย รวมถึงประโยชนอ่ืนๆ คาตอบแทนจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ
ดึงดูดคนท่ีมีความสามารถใหมาทํางานกับองคการ ตลอดจนธํารงรักษาบุคลากรขององคการใหทํางานกับ
องคการไปนานๆ และชวยใหบุคลากรในองคการมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ
ตามท่ีองคการไดตั้งวัตถุประสงคเอาไว และการท่ีบุคคลทํางานใหองคการยอมตองแลกเปลี่ยนการทํางานในรูป
ของคาตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอและเปนท่ีพึงพอใจ การบริหารคาตอบแทนจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอ
ความอยูรอดขององคการในระยะยาว

ก่ิงพร  ทองใบ (2547) ไดใหความหมาย คาตอบแทน หมายถึง ทุกรูปแบบของสิ่งของหรือรางวัล
ท้ังท่ีเปนตัวเงิน บริการท่ีจับตองได และประโยชน ท่ีลูกคาไดรับจากการทํางานซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ความสัมพันธในการจางงาน โดยคาตอบแทนเปนสิ่งท่ีองคการหรือหนวยงานจายใหกับบุคลากรของตนสําหรับ
งานท่ีบุคลากรเหลานั้นทํา

2.3.1 สวนประกอบของคาตอบแทน (พะยอม  วงศสารศร,ี2538:น.180–185) ประกอบดวย

1.คาตอบแทนท่ีเปนรูปเงิน (Money Pay) การจายคาจางเปนเงินไดถือปฏิบัติกันมาเปนปกติ
วิสัย เพราะเงินคือสื่อกลางแหงการแลกเปลี่ยนท่ีทุกคนทํางานก็หวังจะไดเงินมา เงินจึงเปนสินจางรางวัลลอใจ
กอใหเกิดความพอใจและสงเสริมใหเกิดการทํางาน นักบริหารจึงถือเอาเงินหรือสวัสดิการท่ีตองจายใหพนักงาน
เปนเครื่องมือสําหรับใชในการบริหารคาตอบแทน ในรูปแบบของเงินเดือน และคาจาง

เงินเดือน   หมายถึง  คาตอบแทนท่ีเปนรายไดประจําท่ีบุคลากรจะไดรับในอัตราคงท่ีภายใน
ชวงระยะเวลาท่ีกําหนด โดยรายไดนี้จะไมเปลี่ยนแปลงตามจํานวนชั่วโมงทํางาน หรือปริมาณของผลผลิตของ
บุคลากร

คาจาง   หมายถึง  คาตอบแทนท่ีบุคลากรไดรับโดยถือจากเกณฑระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เปนหลัก เชน คาจางรายวัน คาจางรายชั่วโมง เปนตน

2.คาตอบแทนท่ีเปนรูปความสําคัญของงาน (Power Pay) คาจางท่ีมิไดจายเปนรูปเงินท้ัง
ทางตรงและทางออม  คือ จายคาตอบแทนพนักงานในรูปความสําคัญของงานท่ีเขาปฏิบัติอยู เพราะงานนั้นคือ
หัวใจของบริษัท เปนงานท่ีจะตองทําใหเสร็จหรือไมมีใครจะสามารถทําได  เม่ือมอบอํานาจการตัดสินใจใหเขา
เพ่ือใหเขาทํางานใหสําเร็จ พนักงานผูนั้นจะตองตระหนักวาผลิตภัณฑท่ีเขาประกอบข้ึนมีความสําคัญอยาง
ยิ่งยวด   ซึ่งเราถือวาพนักงานผูนั้นไดรับคาจางเปนรูปความสําคัญของงาน

3. คาตอบแทนท่ีเปนรูปตําแหนงงานท่ีไดรับเลื่อนใหสูงข้ึน (Authority Pay) ผูท่ีไดรับอํานาจ
และตําแหนงหนาท่ีใหมท่ีไดรับเลื่อนข้ันมานี้ถือวาบริษัทไดจายคาตอบแทนทางสังคมใหอยางหนึ่ง ซึ่งใน
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บางครั้งมีความสําคัญมากกวาเงินและเปนท่ีใฝหาของพนักงานท่ีจะกาวข้ึนไปสูระดับบริหาร และสรางความ
พึงพอใจใหเกิดข้ึนแกพนักงานไดเปนอยางดี

4. คาจางในรูปสถานภาพท่ีฝายบริหารยกยอง (Status Pay) ฝายบริหารจะใหความสําคัญ
ยกยองแกพนักงานในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีเขาประจําอยูสอดคลองกับคานิยมและการยอมรับทางสังคม
ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับฝายบริหารวาจะมีความนึกคิดในการจายคาจางในรูปคาฐานะ คาเกียรติและศักดิ์ศรีใหเปน
กําลังใจแกพนักงานของตนแคไหนเพียงใดดวย

5. คาจางในรูปองคการท่ีมีหลักการท่ีดี (Meta-goals Pay) พนักงานท่ีเลือกทํางานในบริษัท
ท่ีม่ันคงและทันสมัย ซึ่งมีวัตถุประสงคและหลักการดีเยี่ยม (Supra-goals) ก็เทากับพนักงานผูนั้นไดรับคาจาง
ตอบแทนในรูปความม่ันคงและกาวหนา ไดแก

5.1 หลักความพอเพียง (Adequacy)คือ การจายคาจาง ข้ันต่ําใหเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด กลาวคือ จะตองพอเพียงท่ีลูกจางจะยังชีพอยูไดโดยเฉลี่ยท่ัวๆ ไป

5.2 หลักความยุติธรรม (Equity) ซึ่งบางครั้งรวมไปถึงจริยธรรมของมนุษยท่ียากจะ
ควบคุมได เพราะถือเปนการสรางความพึงพอใจและรักษาไวพนักงานใหอยูกับองคกร

5.2 หลักดุลยภาพ (Balance) หลักดุลยภาพ หมายถึง ความเหมาะสมระหวาง
คาจางและผลประโยชนอ่ืนๆ ระหวางคาจางท่ีเปนเงินและท่ีเปนคาทางสังคม กลุมงานท่ีมีลักษณะคลายกัน
ควรไดคาจางเทากัน

5.3 หลักควบคุม (Control) การควบคุมตนทุนคาใชจายเปนสิ่งจําเปน เพราะการ
ลดคาใชจายฟุมเฟอยและการประกอบการอยางมีประสิทธิภาพเปนหัวใจของการบริหาร การควบคุมจึงเปน
หลักการของการวางแผนและบริหารเงินเดือน   และเปนเครื่องมือนําทางไปสูจุดหมายท่ีตั้งใจไวได

5.4 หลักความม่ันคง (Security) หลักความม่ันคงหรือเสถียรภาพในความหมายของ
คาจางเงินเดือนนั้น หมายถึง การปรับปรุงสิ่งท่ีจะมาคุมครองลูกจางตอภยันตรายและความเสี่ยงภัยตางๆ
ใหดีข้ึน เชน  การประกันชราภาพ   เกษียณอายุ   ทุพพลภาพ   เจ็บปวยหรือตายเนื่องจากอุบัติเหตุในงาน
การวางงาน  เปนตน

5.5 หลักลอใจใหทํางาน (Incentives) ระบบคาจางท่ีดีจะลอใจใหพนักงานขยัน
ขันแข็งสรางงานใหบริษัทเจริญ คาจางมีความหมายโดยตรงตอการกระตุนใหลูกจางทํางานใหบรรลุมาตรฐาน
และเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว

5.6 หลักการตอรองคาจางแลกคาเหนื่อย (Pay-and-Effort Bargain) หลักลอใจให
ทํามักจะผูกพันอยางใกลชิดกับการท่ีลูกจางจะเรียกรองผลตอบแทนหรือคาจางแลกกับคาเหนื่อยของเขาท่ีลง
แรงไป

5.7 หลักการยอมรับ (Acceptability) หลักการท่ีดีอันสุดทายไดแกหลักการยอมรับ
การวางแผนและบริหารคาจางในองคการของโลกเสรีจะตองใหพนักงานไดมีโอกาสศึกษาและรับรูดวยเขา
อาจจะเห็นจุดออนและจุดแข็ง ติชมและวิพากษวิจารณ แสดงขอคิดและเสนอแนะเพ่ือประมวลความพอใจเขา
ดวยกันและอยางถูกตองตามหลักวิชา เพ่ือวาเขาจะไดยอมรับและยึดถือปฏิบัติตอไปหากเม่ือ การยอมรับมีมาก
ข้ึนการตอตานท่ีคอยๆ ลดลง

2.3.2 ความสําคัญของคาตอบแทน จําแนกออกเปน 3 ประเภท (ก่ิงพร ทองใบ,2547:น.341-
342) ดังนี้
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1. ความสําคัญตอพนักงาน คาตอบแทนเปนสิ่งจูงใจเบื้องตนสําหรับใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน คาตอบแทนทําใหพนักงานมีอํานาจซื้อ เปนสิ่งกําหนดมาตรฐาน
การครองชีพ ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกม่ันคง แสดงถึงฐานะทางสังคมและเปนเครื่องตอบสนองความ
ตองการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีพของพนักงาน พนักงานตองการทราบอัตราคาตอบแทนท่ีตนจะไดรับ
เม่ือเริ่มทํางานและอัตราท่ีสูงข้ึนเม่ือทํางานตอไปเพ่ือใชในการวางแผนคาใชจายและการดํารงชีพ รวมถึงจะได
ทราบถึงความกาวหนาในงาน ดังนั้นการบริหารคาตอบแทนจําเปนตองตอบสนองตอความตองการของ
พนักงานในดานสวนตัว ครอบครัว และการดํารงชีวิตในสังคม

2. ความสําคัญตอองคกร คาตอบแทนมีความสําคัญตอองคการหรือนายจาง เพราะคาตอบแทน
ท่ีองคการจายใหพนักงานเปนคาใชจายท่ีเปนสวนของตนทุนการผลิตหรือการขายและบริหารของกิจการ การท่ี
กิจการสามารถแขงขันกับกิจการอ่ืน ๆ ไดนั้น จะตองมีการควบคุมตนทุนแรงงานใหมีอัตราสวนเหมาะสมกับ
ผลผลิตหรือยอดขายท่ีทําได หากการกําหนดตนทุนแรงงานไมเหมาะสมกับกิจการอาจไดรับการเรียกรองจาก
พนักงานและมีผลตอการแรงงานสัมพันธ โดยในกิจการหลายแหงซึ่งพนักงานไมพอใจในเรื่องคาตอบแทนและ
เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดปญหาการนัดหยุดงาน ซึ่งอาจเปนผลเสียหายรายแรงตอกิจการ หากองคการหรือนายจาง
ประสงคจะใหพนักงานมีความพอใจในการทํางานอยูกับองคการก็จําเปนตองมีการบริหารคาตอบแทนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีท้ังคาตอบแทนทางตรงและทางออมอยางเพียงพอ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการจายคาตอบแทนไม
เหมาะสม นายจางท่ีมีประสบการณจะคาดการณไดถึงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งไดแก ปญหาเก่ียวกับการขาด
ขวัญและกําลังใจของพนักงาน ปญหาการออกจากงานสูง และการขาดงาน ทําใหตนทุนการผลิตหรือการขาย
ตอหนวยสูงข้ึน งานมีปริมาณหรือคุณภาพต่ําลง กลาวโดยสรุปไดวา ความสําเร็จขององคการสวนหนึ่งเปนผล
มาจากการบริหารคาตอบแทนอยางมีประสิทธิภาพ

3. ความสําคัญตอสังคมโดยสวนรวม คาตอบแทนมีความสําคัญตอสังคม โดยสวนรวมท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนี้

3.1 ดานเศรษฐกิจ คาตอบแทนท่ีกิจการจายใหพนักงานจัดเปนตนทุนของกิจการ
คาตอบแทนมีความสัมพันธกับตนทุนของสินคา การเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนจะมีผลกระทบ ทําใหตนทุน
ของสินคาเพ่ิมสูงข้ึนและตอเนื่องไปถึงระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปสูงข้ึน ถาอัตราคาตอบแทนเพ่ิมสูงข้ึนมากกวา
การเพ่ิมของผลผลิตของพนักงานแลว จะทําใหเกิดภาวะเงินเฟอข้ึนไดหรือพิจารณาในอีกดานหนึ่ง คาตอบแทน
มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจคือกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และทําใหรายไดประชาชาติเพ่ิมข้ึน

3.2 ดานสังคม คาตอบแทนท่ีลูกจางไดรับจะกอใหเกิดอํานาจซื้อ โดยลูกจางสามารถนํา
คาตอบแทนท่ีตนไดรับมาจับจายใชสอยเพ่ือซื้อสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของตน การท่ี
ลูกจางมีสภาพการครองชีพท่ีเปนการกินดีอยูดีนั้นข้ึนอยูกับการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอ แตถาหากเกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา นายจางอาจตองปลดคนงานออกหรือเลิกจาง ทําใหเกิดปญหาการวางงานข้ึน ลูกจาง
บางสวนก็ขาดรายได ทําใหมีอํานาจซื้อนอยลง ถาความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนของผูวางงานยังคงมีอยูก็จะ
กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมข้ึนได
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3.3 ดานการเมือง ผูใชแรงงานนับเปนกลุมกดดันท่ีสําคัญทางการเมืองกลุมหนึ่ง การเรียกรอง
ของกลุมนี้อาจมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมายข้ึนได เนื่องจากผูใชแรงงานมีจํานวน
มาก หากพรรคการเมืองใดไดรับการสนับสนุนจากกลุมผูใชแรงงาน ก็จะมีเสถียรภาพสูงเพราะมีฐานท่ีมีกําลัง
ม่ันคง

ความสําคัญของคาตอบแทนท้ัง 3 ประการ กลาวคือ ความสําคัญตอลูกจาง ตอองคการและตอ
สังคมโดยสวนรวม ลวนเปนเหตุผลท่ีสําคัญตอการแสวงหาความรูและการทําความเขาใจอยางถองแทในเรื่อง
บริหารคาตอบแทน เพ่ือจะนําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในโอกาสตอไป

2.3.3 องคประกอบของระบบคาตอบแทน
องคประกอบของคาตอบแทนท้ังหมด (Total Compensation) ท่ีองคการหรือนายจางจาย

ใหกับพนักงาน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท (ก่ิงพร  ทองใบ,2547:น.343-344) ดังนี้
1. คาตอบแทนท่ีเปนเงิน (Financial Compensation) คาตอบแทนท่ีจายเปนเงินใหแก

พนักงาน ซึ่งแบงยอยออกได เปน 2 ชนิด ชนิดแรกคือ คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินทางตรง (Direct Financial
Compensation) ประกอบดวยสิ่งตอบแทนท่ีมีฐานการจายจากงานท่ีพนักงานหรือลูกจางทํา ไดแก คาจาง
เงินเดือน โบนัส คานายหนาการขาย เปนตน ชนิดท่ีสอง คือ คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินทางออม (Indirect
Financial Compensation) เปนสิ่งท่ีลูกจางไดรับจากการเปนลูกจางขององคการนอกเหนือจากคาตอบแทน
ทางตรง เชนการประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหทางสังคม
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร คาจางท่ีจายใหในวันลา เปนตน

2. คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน (Non-financial Compensation) หมายถึง สิ่งของ สิทธิ
ประโยชนหรือบริการตาง ๆ ท่ีนายจางจัดใหแกพนักงานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานและทําใหลูกจาง
เกิดความพึงพอใจท่ีไดรับจากการทํางานในองคการหรือกิจการของนายจาง ซึ่งพิจารณาแบงไดเปน 2 ชนิด คือ

2.1 งาน (The Job) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีทําใหลูกจางพึงพอใจ เชน ความนาสนใจ
ของงาน ความทาทาย ความรับผิดชอบในงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจ โอกาสในการเลื่อนตําแหนง
ความกาวหนาในสายงาน การยกยองยอมรับ ความภาคภูมิใจในงาน เปนตน

2.2 สภาพแวดลอมของงาน (Job Environment) หมายถึง บรรยากาศในการทํางาน เชน
นโยบายคาตอบแทนท่ีเหมาะสม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียุติธรรม การบังคับบัญชาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทีมงาน สภาพการทํางานท่ีดีและปลอดภัย การยืดหยุนเวลาทํางาน และการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น เปนตน

2.3.4 ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารคาตอบแทน(ก่ิงพร ทองใบ
,2547:น.350-354)

การพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกตําแหนงงานตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในองคการหรือท่ี
เรียกวา การตีราคางาน (Job Pricing) อาศัยการพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ ไดแก ปจจัย
ดานลักษณะองคการ ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานตลาดแรงงาน และปจจัยดานพนักงาน
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1. การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance) ปจจุบันระดับการแขงขันท้ัง
ในและนอกประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทําใหประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางพนักงานเปนสิ่งจําเปน ดวยเหตุนี้เอง
การพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนโดยจายตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เปนสิ่งท่ีไดถูก
นํามาใชอยางกวางขวางและรวดเร็วในตําแหนงงานตั้งแตระดับบริหารระดับกลางลงมาถึงตําแหนงงาน
พนักงานผูปฏิบัติงาน รูปแบบการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานสําหรับงานแตละระดับอาจแตกตาง
กันไดตามความเหมาะสม รูปแบบการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง
คือ การจายคาตอบแทนแบบจูงใจ (Incentive Pay) ซึ่งเปนการจายคาตอบแทนสําหรับผลการปฏิบัติงานท่ีสูง
กวามาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีตั้งไว การจายคาตอบแทนแบบจูงใจทําใหพนักงานผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ในงานมากวาการข้ึนเงินเดือน ทําใหคาตอบแทนหลักในแตละปลดลง ในขณะท่ีประสิทธิภาพการทํางานเพ่ิม
สูงข้ึน อยางไรก็ตามการจายคาตอบแทนแบบจูงใจ อาจมีผลทําใหคาตอบแทนหลักเพ่ิมข้ึน ไดกรณีท่ีพนักงานมี
ผลการปฏิบัติงานเดนจนไดรับการเลื่อนตําแหนงและเลื่อนข้ันเงินเดือน

2. จายตามอาวุโสในงาน (Seniority) หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานในหนวยงานหรือ
ดํารงตําแหนงงาน หรือการปฏิบัติงานในหนวยงาน การจายตามอาวุโสในงานมักเปนวิธีการจายท่ีพนักงาน
เรียกรองและมีความพึงพอใจมากกวาวิธีการจายตามผลงาน ซึ่งเปนวิธีท่ีฝายบริหารพึงพอใจ การท่ีฝาย
พนักงานพึงพอใจการจายตามอาวุโส เพราะฝายพนักงานหรือ สหภาพแรงงาน มักมีความเห็นวาการจายตาม
ผลการปฏิบัติงาน ข้ึนอยูกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งยังนิยมประเมินดวยผูบริหาร ยอมมีความ
เปน อัตวิสัยของผูบริหาร และอาจมีอคติความลําเอียงเกิดข้ึนได ในขณะท่ีการจายตามอาวุโสในงานเปนขอมูล
เชิงปริมาณท่ีเห็นไดชัดเจนตามจํานวนปท่ีปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานไดสรางผลงานสะสมไวกับองคการ

3. การจายตามาระดับทักษะ (Skill-based Pay) เปนการพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน
จากระดับความรู ความสามารถของพนักงาน โดยตองเปนความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ วัตถุประสงค
ของการจายคาตอบแทนตามระดับทักษะคือ เพ่ือสงเสริมใหกําลังใจพนักงานในการเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน อันทําใหองคการมีสมรรถนะการผลิตในระดับท่ีแขงขันกับคูแขงได ปจจุบัน
การลดขนาดกิจการและการยุบตําแหนงบริหารระดับกลางลง ทําใหโอกาสในการเลื่อนตําแหนงถูกจํากัดลง
การจายตามระดับทักษะจึงเปนชองทางสําหรับตอบสนองความตองการของพนักงาน เนื่องจากเปนการจาย
ตามลักษณะการทํางานโดยตัวของงานเองเปนสําคัญ การจายคาตอบแทนตามระดับทักษะนี้สามารถนําไปใช
ไดกับงานท่ีมีลักษณะการทํางานเปนกลุม มีการขยายงานตามแนวดิ่ง และมีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งวิธีการจาย
คาตอบแทนตามทักษะนี้มีประโยชนท้ังตอฝายบริหารและฝายพนักงาน

4. การจายตามประสบการณ (Experience) เปนปจจัยท่ีสําคัญตอความสามารถในการ
ทํางานของบุคคล ความรู ความสามารถตามวุฒิการศึกษา เปนเพียงปจจัยข้ันตนท่ีทําใหบุคคลสามารถทํางาน
ได แตประสบการณทําใหการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยเฉพาะตําแหนงงานใน
ระดับบริหาร ซึ่งการทํางานตองใชท้ังศาสตรและศิลป ผูบริหารตองมีประสบการณท้ังในเรื่องท่ีเก่ียวกับคน
เก่ียวกับงาน และการติดตอสื่อสาร การจายตามประสบการณจึงเปนสิ่งท่ีควรพิจารณาเปนอยางยิ่งสําหรบงาน
ในระดับบริหาร



13

5. การจายโดยพิจารณาถึงสมาชิกภาพขององคการ (Membership in the Organization)
เปนการพิจารณาความแตกตางของบุคคล โดยละเอียดอีกประการหนึ่ง บุคคลท่ีมีตําแหนงข้ันตนแตเปนสมาชิก
ขององคการมายาวนาน ควรไดรับคาตอบแทนทางออมหรือสิทธิบางประการท่ีมากกวาบุคคลท่ีมีตําแหนงสูง
แตเพ่ิงเริ่มมาเปนสมาชิกขององคการ การจายตามบทบาทสมาชิกภาพในองคการมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา
เสถียรภาพดานจํานวนบุคลากรขององคการและสงเสริมความจงรักภักดีตอองคการ

6. การจายตามศักยภาพของบุคคล (Potential) เก่ียวของกับความสามารถท่ีจะทํางานท่ีไม
เคยทํามากอน การพิจารณาจายคาตอบแทน สําหรับพนักงานท่ีไมเคยทํางานมากอน ตองพิจารณาจากปจจัยท่ี
แสดงถึงศักยภาพ เชน การพิจารณาจากผลการศึกษา เปนตน โดยมีการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ผลการศึกษาของบุคคลกับศักยภาพในการทํางาน กลาวคือ คนท่ีมีการศึกษาดีจะมีศักยภาพในการทํางาน
สูงดวย

7. การจายตามอิทธิพลทางการเมือง (Political Influence) เนื่องจากระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  ยั งคงมีอิทธิพลของระบบอุปถัมภหลงเหลืออยู  ในการพิจารณาสรรหาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงการกําหนดคาตอบแทนยังเปนเรื่องท่ีผูบริหารท่ีมีอํานาจ ในการพิจารณา
พวกพองของตนหรือบุคคลท่ีรูจักคุนเคยดีกอน ในสวนของการกําหนดคาตอบแทนอาจเปนในลักษณะของการ
กําหนดคาตอบแทนในระดับสูงกวาระดับเริ่มตน หรือการพิจารณาใหข้ึนเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกวาผลการ
ปฏิบัติงานจริง

8. ความมีโชค (Luck) โอกาสและจังหวะ เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบุคคลไดรับคาตอบแทน
เพ่ิมข้ึน

กลาวโดยสรุป คาตอบแทน หมายถึง คาใชจาย หรือบริการตาง ๆ ท่ีองคกรจายใหแก
ผูปฏิบัติงานทุกรูปแบบท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน เพ่ือตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบ จูงใจใหมีการปฏิบัติงานและพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการใหท่ีสรางขวัญและกําลังใจ
ในการผูปฏิบัติงาน และเสริมสรางฐานะความเปนอยูของผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการ
สวัสดิการ หมายถึง  ผลประโยชนอ่ืนๆ  ของบุคลากรท่ีองคกรจายนอกเหนือจากเงินเดือน

และคาจาง  ผลประโยชนดังกลาวอาจจายเปนเงินสด  สิ่งของ หรือบริการ  เชน  อาหาร  คาพาหนะ  ภาษีเงิน
ไดท่ีองคกรออกให  เสื้อผา  ท่ีพักอาศัย เปนตน

สวัสดิการเปนสิ่งท่ีองคการหรือนายจางเปนผูจัดหาใหแกบุคลากร เชน ท่ีอยูอาศัย คาเลา
เรียนบุตร คารักษาพยาบาล อาหารกลางวัน และวันหยุดพิเศษ เปนตน ซึ่งเปนการจัดหาในสิ่งท่ีนอกเหนือจาก
คาจางท่ีจายใหโดยตรง โดยถือเสมือนเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของนายจาง ซึ่งถือเปนสิ่งท่ีองคการ
สมควรปฏิบัติ เพ่ือธํารงรักษาและจูงใจบุคคลท่ีมีความสามารถใหรวมงานกับองคการ ปจจุบันการจัดสวัสดิการ
ในองคการมีความสําคัญตอขวัญ กําลังใจ การธํารงรักษาบุคลากร และความทุมเทท่ีบุคลากรมีใหกับองคการ
(ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน,2547:น.238–245)
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2.4.1 ประเภทของสวัสดิการ จําแนกออกเปน 2 ลักษณะดังตอไปนี้

1. สวัสดิการตามกฎหมาย หมายถึง สวัสดิการ ประโยชน และบริการท่ีองคการจัดสรร
ใหกับบุคลากรตามขอกําหนดของกฎหมาย เชน บริการดานสุขอนามัย หองพยาบาล และหองสุขา เปนตน
การจัดสวัสดิการตามขอกําหนดของกฎหมายมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของ
บุคลากรในสถานประกอบการ สงเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจน
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร

2. สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด หมายถึง สวัสดิการ ประโยชน และบริการ
ท่ีองคการจัดใหกับบุคลากรดวยความเต็มใจองคการ ความรวมมือระหวางองคการและบุคลากร หรือการรอง
ขอจากบุคลากร โดยสวัสดิการท่ีใหจะอยูนอกเหนือจากขอกําหนดของกฎหมาย เชน รถรับสง ท่ีอยูอาศัย เงิน
ชวยเหลือพิเศษ กิจกรรมนันทนาการและกีฬา เปนตน

2.4.2 หลักการจัดสวัสดิการ
1. ตอบสนองความตองการ เนื่องจากระบบสวัสดิการมีวัตถุประสงคสําคัญในการ

ตอบสนองตอความตองการดานตางๆ ของสมาชิก ดังนั้นผูท่ีมีหนาท่ีจัดการดานสวัสดิการจึงตองพยายามคนหา
วางแผนใหสวัสดิการ   ประโยชนและบริการในสวนท่ีบุคลากรตองการ เพ่ือใหเขาสามารถนําสิ่งท่ีไดรับไปใชให
เกิดประโยชนแกท้ังตนเองและครอบครัวไดอยางเต็มท่ี  และกอใหเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน

2. การมีสวนรวม เนื่องจากบุคลากรจะเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากระบบ
สวัสดิการท่ีองคการธุรกิจจัดให ดังนั้นการจัดสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพสมควรเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน   เพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจ การยอมรับ และไดรับประโยชนสูงสุด
ประการสําคัญ จะทําใหระบบสวัสดิการสามารถตอบสนองตอความตองการของสมาชิกไดอยางแทจริง

3. ความสามารถในการจาย ระบบสวัสดิการของธุรกิจจะมีคาใชจายท้ังโดยทางตรงและ
ทางออมแกองคการ  ตองมีความเหมาะสมกับความสามารถในการลงทุนและการดําเนินงานขององคการธุรกิจ
ดวย มิฉะนั้น อาจกอใหเกิดภาระทางการเงินและการดําเนินงาน ตลอดจนผลกระทบทางดานความรูสึกตอ
บุคลากรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

4. ความยืดหยุน ความตองการท่ีหลากหลายในสังคมปจจุบัน ทําใหระบบสวัสดิการท่ีมี
ประสิทธิภาพตองถูกจัดข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิกแตละคนมากท่ีสุด ตลอดจนสามารถปรับ
ไดตามความเหมาะสมของสถานการณ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกท้ังบุคลากรและองคการตลอดจนไมสูญเปลาใน
การลงทุน

5. ประสิทธิภาพของการทํางาน เนื่องจากสวัสดิการมีวัตถุประสงคท่ีจะจูงใจใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นการจัดระบบสวัสดิการจึงตองคํานึงถึงผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงาน
เชน ลดภาระทางเศรษฐกิจ ชวยใหการดํารงชีวิตงายข้ึน สงเสริมสุขภาพและพลานามัย เปนตน ซึ่งจะทําให
บุคลากรไมตองกังวลกับสิ่งแวดลอม และสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ

สวัสดิการ ประโยชน และบริการท่ีองคการจัดใหกับพนักงานท้ังตามท่ีกฎหมายกําหนดและ
จัดข้ึนดวยความสมัครใจ จะเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญท่ีจะมีสวนชวยแกปญหาความขัดแยง ตลอดจนชวย
สงเสริมความรวมมือระหวางองคการและพนักงานในการพัฒนากิจการขององคการใหม่ันคงและกาวหนาตอไป
อยางไรก็ตามชนดิของสวัสดิการ  มีดังตอไปนี้
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(1) บริการดานสุขภาพ (Health Services)
(2) บริการดานความปลอดภัย (Safety Services)
(3) บริการดานความม่ันคง (Security Services)
(4) การจายคาตอบแทนในวันหยุดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต (Payment for

Entitle leave)
(5) บริการดานการศึกษา (Education Services)
(6) บริการดานเศรษฐกิจ (Economic Services)
(7) บริการนันทนาการ (Recreational Services)
(8) บริการใหคําปรึกษา (Counseling Services)
(9) โบนัสและเงินสวัสดิการ (Bonuses and Award)
(10) บริการอ่ืนๆ (Other Services)
สรุปไดวา สวัสดิการคือผลประโยชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาจาง มีความสําคัญ

มีบทบาทในดานการบํารุงขวัญ กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน  สรางความจงรักภักดีใหกับหนวยงาน สงผลให
ความพอใจท้ังกับพนักงานตลอดจนครอบครัว ประโยชนสําหรับนายจางคือประสิทธิภาพในการทํางานและ
ประสิทธิผลของผลผลิต

2.5 แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจโดย เฮิรซเบอรก (อางถึงใน นอย ศรีรัตนพันธ, 2553 :น.8) ไดศึกษา

เรื่องเก่ียวกับแรงจูงใจของคน เขาไดศึกษาโดยการสัมภาษณพนักงานในเรื่องของความ พึงพอใจจากการ
ทํางาน แลทําใหเขาไดผลสรุปวาแรงจูงใจของมนุษยประกอบดวย 2 ปจจัย คือปจจัยภายนอก หรือ Hygiene
Factors และปจจัยภายใน หรือ Motivation Factors

1. ปจจัยภายนอก (Hygiene Factors) ไดแกนโยบายขององค กร การบังคับบัญชา
ความสัมพันธ กับหัวหนางาน สภาพแวดลอม/ เงื่อนไขในการทํางาน คาจาง/ เงินเดือน/ สวัสดิการ
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน

2. ปจจัยภายใน(Motivation Factors) ไดแก การทํางานบรรลุผลสําเร็จ การไดรับการ
ยอมรับ ทํางานไดดวยตนเอง ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในงาน

ปจจัยภายนอกนั้นจะเปนแรงจูงใจท่ีสนองตอบตอความตองการภายนอกของคน สวนปจจัย
ภายในจะเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญตอคนมากกวาปจจัยภายนอกหรือพูดใหงาย ๆ ก็ตองบอกวาปจจัยภายนอก
จะทําใหคนพึงพอใจไดในเบื้องตนและจะมีผลตอคนอยู ไมนานนัก สวนปจจัยภายในจะกอใหเกิดแรงจูงใจกับ
คนอยูไดนานกวาปจจัยภายนอกปจจัยภายในท่ีประกอบดวย การท่ีคนทํางานจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีวางไว การไดรับการยอมรับจากหัวหนางานหรือคนรอบขาง การท่ีไดทํางานอยางเปนตัวของตัวเอง การท่ี
จะตองมีความรับผิดชอบตองานท่ีตนเองทําอยู การไดรับการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง หรือการเจริญเติบโตใน
วุฒิภาวะสวนตัวข้ึนไปเรื่อย ๆ นั้นจะทําใหคนเกิดแรงจูงใจท่ีจะทํางานใหดียิ่งข้ึนไปเรื่อย ๆ เพราะสิ่งตาง ๆ
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เหลานี้จะตอบสนองความตองการในจิตใจของคนและเปนแรงจูงใจคนใหทํางานไดดีกวาปจจัยภายนอก
นอกจากนี้ เฮิรซเบอรก ยังบอกอีกวา

(1) องคกรควรจะใหคนทํางานท่ีทาทายอยางเต็มความสามารถ
(2) พนักงานท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถจะตองไดรับการเพ่ิมความ

รับผิดชอบใหสูงข้ึน
(3) หากงานไมมีความทาทาย และไมทําใหคนทํางานไดอยางเต็มความสามารถแลวจะเกิด

ปญหาในเรื่องของแรงจูงใจในการทํางาน
จากทฤษฎีแรงจูงใจสรุปไดวา การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ

แตกตางกันภายใตสถานการณเดียวกันนั้น มิใชเพราะมีความรูความสามารถ สติปญญาตลอดจนประสบการณ
ท่ีแตกตางกันเทานั้น แตมีปจจัยท่ีสําคัญยิ่งกวาคือการไดรับแรงจูงใจในการทํางานท่ีแตกตางกัน

2.6 ทฤษฎีความคาดหวัง
ทฤษฎีความคาดหวัง ไดอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไววาบุคคลมีพฤติกรรมใดก็เพ่ือจะไปสู

ความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายหรือท่ีตองการ เชน ความคาดหวังของการทํางานคือ การไดรับคาตอบแทนท่ีสูง
การยอมรับ การเลื่อนข้ัน เปนตน ดังนั้น บุคคลจะกระทําทุกทางเพ่ือใหไดสมดังตั้งใจ แต การท่ีเขาจะมี
พฤติกรรมใด ๆ นั้นคนเราจะพิจารณาปจจัยของการทํางานดังนี้

1. พิจารณาโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในงานนัน้ถาใชความพยายามอยางเต็มท่ี
2. ผลงานท่ีเกิดข้ึน สามารถเปนตัวนํามาซึ่งสิ่งท่ีเขาอยากได หรือผลท่ีไดรับตามตองการ

หรือไม
3. คุณคาของสิ่งท่ีไดรับตอบแทนหรือผลท่ีไดรับมีคามากนอยเพียงใด
4. การไดรับสิ่งตอบแทนจะมีผลตอเนื่องหรือทําใหไดสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณคาตามมาถาเขาไดรับ

ตอบแทน เปนการยกยอง หรือเลื่อนข้ัน หรือจํานวนเงินโบนัส สิ่งเหลานี้สามารถทําใหความเปนยูท้ังทางจิตใจ
และรางกายดีข้ึนกวาเดิมหรือไมและยาวนานขนาดไหน ดังนั้นจะเห็นไดวาคนเรานั้นจะเลือกมีพฤติกรรม
อยางไร ก็จะข้ึนอยูกับปจจัยหลายตัว แตอิทธิพลก็เปนปจจัยตัวหนึ่งหากใชไดตรงกับความคาดหวังก็จะถูก
สงผลใหผูนั้นปฏิบัติตามอยางเต็มใจยิ่ง หากไมตรงมากนักก็ยังจะปฏิบัติตาม หากไมเปนไปตามความคาดหวัง
ก็อาจไมปฏิบัติตามเลย ดังนั้นผูนําจึงจําเปนตองมีทักษะในการใชอํานาจตางๆ เพ่ือสรางอิทธิพลไดอยางถูกตอง
กับสถานการณ นอกจากนั้นยังรู ถึงปจจัยท่ีเปนองคประกอบใหสามารถใชอํานาจ สรางอิทธิพลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังท่ี คูนส และไวริช (อางถึงในนอย ศรีรัตนพันธ 2553:น.9)

จากทฤษฎีความคาดหวังสรุปไดวา การท่ีบุคคลจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะมีความคาดหวังวา
จะไดรับความสําเร็จเปนผลตอบแทนการกระทํา จึงเปนสิ่งท่ีเกิดกอนการกระทํา จึงเปนเหตุของการกระทํา
เพราะพฤติกรรมมนุษยเกิดจากความคาดหวังท่ีจะไดรับผลสําเร็จของการกระทํา
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สมศักดิ์ วัฒนะเกาะ 2552 ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการปฏิบัติงาน
และการออกจากงาน กรณีศึกษา : พนักงานบริหารอาคาร บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค
เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอทัศนคติในการปฏิบัติงานและการออกจากงานของพนักงานบริษัท ควอลิตี้
เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดใหขอเสนอแนะไวดังนี้ ปจจัยดานเงินเดือนและคาตอบแทน เปนปจจัยการรักษาท่ี
ชวยคํ้าจุนใหเกิดความพอใจในการทํางานสูงข้ึน โดยพิจารณาอัตราเงินเดือนเปรียบเทียบกับกลุมบริษัทฯท่ีมี
ธุรกิจเดียวกันโดยปรับฐานเงินเดือนใหเทาเทียมกันหรือสูงกวา รวมถึงการปรับปรุงสวัสดิการท่ีกอใหเกิด
ประโยชนกับพนักงานเพ่ิมข้ึนและใหมีความเทาเทียมกัน

จักรพัทธ วาทนําสุข 2554 ไดศึกษาเรื่องความแตกตางคาจางแรงงานระหวางเพศ :
กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนตในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษา 1) อัตราคาจางแรงงานระหวางเพศ 2) ปจจัยท่ีกําหนดความแตกตางของอัตราคาจางระหวางเพศ
ตัวอยางของประชากรท่ีศึกษาคือ พนักงานในระดับแรงงานก่ึงฝมือในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมยาน
ยนตในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาแรงงานชายสวนใหญมีอัตราคาจางแรงงาน
มากกวาแรงงานหญิงท้ัง 3 ชวง คือชวงทดลองงาน ชวงเริ่มบรรจุงาน และชวงท่ีทําการวิจัย ซึ่งสาเหตุท่ีทําให
ของแรงงานชายไดรับคาจางมากกวาแรงงานหญิงมาจากปจจัย 2 ดาน คือ 1) ปจจัยท่ีมาจากตัวพนักงานเอง
คือภูมิหลังของพนักงาน เชนการเลือกสาขาวิชาเรียน ประสบการณในการทํางาน ฯลฯ แตกตางกันมาจาก 2)
ปจจัยท่ีมาจากนายจางซึ่งไดแก หลักการและนโยบายของบริษัท ความตองการของลูกคา และความคิดเห็น
สวนตัวของพนักงานฝายทรัพยากรมนุษย

พนัชกร  สิมะขจรบุญ 2553 ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาคาตอบแทนและสวัสดิการของ
ธุรกิจโรงแรมประเภทแฟรนไชส กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาระดับ
คาตอบแทนและสวัสดิการของธุรกิจโรงแรมประเภทแฟรนไชส ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับคาตอบแทนและ
สวัสดิการของธุรกิจโรงแรมประเภทแฟรนไชน ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรผู ท่ีไดรับ
คาตอบแทนและสวัสดิการ บุคลากรของบริษัทประกอบดวย ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว
แตละธุรกิจโรงแรมประเภท แฟรนไชส ใชแบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย ผูบริหาร พนักงานประจํา
พนักงานชั่วคราว ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยสวนบุคคลของกลุมบุคลากร
ผูไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ประเภทลูกจางในการจาย
คาตอบแทน เปนตน และปจจัยท่ีสงผลตอความคิดเห็นของบุคลากร ผูไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนของ
ธุรกิจโรงแรมประเภทแฟรนไชส ตามตัวแปร (Dependent Variables) ไดแก คาตอบแทนและสวัสดิการของ
ธุรกิจ เชนรายไดท่ีไดรับตอเดือน โดยมีสรุปผลดังนี้ 1) ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ประเภทลูกจาง
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ผลงานของการทํางาน จํานวนหองพัก และมาตรฐานของโรงแรม สงผลตอ
เงินเดือนท่ีไดรับตอเดือน 2) ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทลูกจาง ประสบการณทํางาน ผล
การทํางาน จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรม และระยะเวลาในการประกอบการ สงผลตอจํานวนเซอรวิสชารจ
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ท่ีไดรับตอเดือน 3) ปจจัยดานอายุ ประเภทลูกจาง ประสบการณในการปฏิบัติงาน จํานวนหองพัก มาตรฐาน
โรงแรม สงผลกับการันตีในการจายคาเซอรวิสชารจ ข้ันต่ํา 4) ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ประเภทลูกจาง
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ผลการทํางาน จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรม ระยะเวลาในการ
ประกอบการ สงผลกับสิทธิประกันสุขภาพ 5) ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ประเภทลูกจาง ประสบการณ
ในการทํางาน ผลการทํางาน จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรม ระยะเวลาในการประกอบการ สงผลกับการ
ประกันอุบัติเหตุ 6) ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ประเภทลูกจาง ประสบการณในการทํางาน ผลการ
ทํางาน จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรม และระยะเวลาในการประกอบการ สงผลกับการประกันชีวิต ปจจัย
ดานประเภทลูกจาง และระยะเวลาในการประกอบการสงผลกับการบริการรถรับสงพนักงาน 7) ปจจัยดานเพศ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการประกอบการสงผลกับการไดรับประทานอาหารฟรี 8) ปจจัยดานเพศ
ระดับการศึกษา จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรมและระยะเวลาในการประกอบการ สงผลกับการไดรับชุด
ยูนิฟอรม 9) ปจจัยดานระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรม และระยะเวลาใน
การประกอบการ สงผลกับการไดรับเบี้ยขยัน 10)ปจจัยดานสถานภาพสมรส และประเภทลูกจาง สงผลกับการ
ไดรับสิทธิการรับเงินประจําตําแหนง 11)ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรม และระยะเวลาในการประกอบการสงผลกับการไดรับสิทธิการใช
บริการศูนยสุขภาพและหองพยาบาล 12)ปจจัยดานเพศ สถานภาพสมรส จํานวนหองพัก มาตรฐานโรงแรม
และระยะเวลาในการประกอบการ สงผลกับการไดรับสิทธิทุนการศึกษาบุตร 13)ปจจัยดานระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ประเภทลูกจาง และระยะเวลาในการประกอบการ สงผลกับการไดรับสิทธิทุนการสงเสริม
ดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 14) ปจจัยดานสถานภาพสมรส ประเภทลูกจาง และมาตรฐานโรงแรม สงผลกับ
การไดรับสิทธิทุนศึกษาดูงาน/ฝกอบรม 15) ปจจัยดานเพศ ประเภทลูกจาง และผลของการทํางาน สงผลกับ
การไดรับสิทธิสวนลดการใชบริการของโรงแรมในราคาพนักงาน

เพ็ญศิริ  แกวมณี (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในคาตอบแทนของพนักงาน
บริษัทแอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 151 คน โดยในการศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในคาตอบแทนของพนักงานบริษัท แอ็ดวานซอินฟอร
เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในคาตอบแทนของพนักงานบริษัทแอ็ด
วานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยมีสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1)พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจในคาตอบแทนดานตางๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพึงพอใจ
คาตอบแทนทางตรงในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพึงพอใจดานเงินโบนัสมากท่ีสุด 2)คาตอบแทนทางออม
ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยมากท่ีสุดคือดานเงินสวัสดิการประกัน
ชีวิตและสุขภาพหมู 3)การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในคาตอบแทนของพนักงานจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานเพศชายมีความพึงพอใจดานเงินเดือน และคานายหนาจากการขาย
(คอมมิชชั่น) มากกวาเพศหญิง พนักงานท่ีมีอายุ 21 -30 ป มีความพึงพอใจดานเงินสวัสดิการประกันชีวิตและ
สุขภาพหมูพนักงานมากกวาพนักงานท่ีมีอายุ 31 – 40 ป และ 51 – 55 ป  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสมี
ความพึงพอใจดานเงินเงินคานายหนาจากการขาย (คอมมิชชั่น) มากกวาพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด พนักงานท่ี
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มีตําแหนงพนักงานขายมีความพึงพอใจดานเงินคานายหนาจากการขาย (คอมมิชชั่น) มากกวาพนักงานท่ีมี
ตําแหนงพนักงานชางบริการ พนักงานธุรการ เจาหนาท่ีบัญชี และเจาหนาท่ีบริหารโครงการ พนักงานท่ีมีอายุ
งานในบริษัท 6-10 ป มีความพึงพอใจดานเงินเดือนมากกวาพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-5 ป พนักงานท่ีมีรายไดตอ
เดือน 40,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจดานเงินเดือนมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดตอเดือน 20,000บาท ลงมา



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษา เรื่อง คาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียน
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดําเนินการตาม
ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีการกําหนดประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษา วิธีการสุมตัวอยาง  การสรางและทดสอบ
เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้

3.1 ประชากรและตัวอยาง

3.1.1) ประชากรไดแกผู ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานท่ีจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558

3.1.2) กลุมตัวอยางไดแกผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานท่ีจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม
(Cluster sampling) เนื่องจากจังหวัดในภาคใตประกอบดวย 14 จังหวัดจึงแบงประชากร เปน 14 กลุม
แลวใชวิธีการจับฉลากไดจังหวัดสงขลาเปนกลุมตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 140 คน

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนีใ้ชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งดําเนินสรางเครื่องมือตาม
ข้ันตอนดังนี้

3.3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บขอมูลจากเอกสารและตํารา ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม

3.3.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยพิจารณาถึงรายละเอียดตางๆ
เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว

3.3.3 สรางแบบสอบถามใหมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางเพ่ือนํามาวิเคราะห

แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูกรอกแบบสอบถาม ซึ่งไดแกผูข้ึนทะเบียน
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับปริญญาตรี แบงเปนคําถามแบบปด (Close-Ended Response Question) และหลายทางเลือก
(Multiple Choice Question) 7 ขอ โดยแตละขอใชระดับการวัดขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้

ขอท่ี 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอท่ี 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
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ขอท่ี 3 ประเภทการข้ึนทะเบียนผูประกันตน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal
Scale)

ขอท่ี 4 ประสบการณ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอท่ี 5 ประเภทสาขาวิชาท่ีจบ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับคาตอบแทนท่ีไดรับ แบงเปนคําถามแบบปด (Close-Ended Response

Question) และหลายทางเลือก (Multiple Choice Question) 1ขอ คําถามแบบเปด 1 โดยแตละขอใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทตางๆ ดังนี้

ขอท่ี 1 คาตอบแทนในรูปเงินเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอท่ี 2 คาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เปนแบบเติมจํานวนคาตอบแทนท่ีไดรับจริง

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามนี้ ผูศึกษาไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานแรงงาน และดานการวิจัย เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของขอคําถามแตละขอ และความเหมาะสมของภาษาแลวนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข (การหาดัชนีความสอดคลอง (index of item-objective congruence :
IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 นําไปทําแบบสอบถามตอไป ซึ่งผลปรากฏวาขอคําถามทุกขอมีคาอยูระหวาง
0.60-1.00 )

จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Tryout) กับผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี 28 – 30 กันยายน 2558 จํานวน
30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ท้ังฉบับได 0.96

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลขอมูล

3.4.1) วธิีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.4.1.1) เก็บขอมูล ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โดยขอความรวมมือเจาหนาท่ีแนะแนว

โครงการสงเสริมการมีงานทําเพ่ือผูสูงอายุ ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ใหคําแนะนํา แจกและเก็บ
แบบสอบถามกับผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน เฉพาะผูท่ีจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ไดรบัแบบสอบถามกลับจํานวน 138 ชุด

3.4.1.2) นําแบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณครบถวน ปรากฏวาตอบแบบสอบถาม
ไมครบทุกขอคําถาม โดยเฉพาะแบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอท่ี 2 จํานวน 15 ชุด ตอบแบบไดสมบูรณ จํานวน
125 ชุด
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3.4.1.3) จากแบบสอบถามท่ีรวบรวมได มีผูตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอท่ี 5 ประเภทวิชาท่ีจบ
ไมครบทุกประเภทวิชา เชนประเภทวิชาศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม อุตหกรรมการทองเท่ียว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงนําขอมูลไปประมวลผลและวิเคราะหเฉพาะ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

3.4.1.4) นําผลท่ีไดจากแบบสอบถามมารวบรวม ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

3.4.2) การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ประมวลผลขอมูลปจจัยสวนบุคคลและวิเคราะหคาตอบแทน
โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ ( Frequency  and Percentage) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตอบแทน ดวย
t-test สําหรับประชากรท่ีจําแนกเปน 2 กลุม และ F-test โดยการสรางตาราง ANOVA สําหรับประชากรท่ี
จําแนกมากกวา 2 กลุม และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือน โดยใชสถิติทดสอบ
ไคสแควร (Chi-square test)



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ผูศึกษานําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาตอบแทนของผูจบอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใตระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไมรวมเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตาม
ความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใตระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2558

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือนของผูจบการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา ของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใตระหวางเดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2558

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลแสดงในตารางท่ี 4.1

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงาน
ในภาคใตระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ท่ีตอบแบบสอบถาม

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน
(n=125)

รอยละ

1.เพศ
ชาย 64 51.20
หญิง 61 48.80

2.อายุ
18-24 ป 16 12.80
25-29 ป 32 25.60
30-39 ป 60 48.00
40-59 ป 17 13.60
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานใน
ภาคใตระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558ท่ีตอบแบบสอบถาม (ตอ)

จากตารางท่ี 4.1 พบวาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนประกันตน
กรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 มีดังนี้

1. เพศ ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวาง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 สวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 51.20 และเพศหญิง
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 48.80

2. อายุ ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวาง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 สวนใหญ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 48.00
รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 25 - 29 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 25.60 และนอยท่ีสุดคือ มีอายุระหวาง
18-24 ป  จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 12.80 ตามลําดับ

3. ประสบการณในการทํางาน ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนประกันตนกรณี
วางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน ระหวาง 2-5
ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 35.20 รองลงมามีประสบการณในการทํางาน มากกวา 10 ป จํานวน 32 คน

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน
(n=248)

รอยละ

3.ประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา 2 ป
2-5 ป
5-10 ป

27
39
17

23.89
34.51
15.04

10 ป ข้ึนไป 30 26.55

4.ประเภทการข้ึนทะเบียนผูประกันตน
ลาออก 97 77.60
ถูกเลิกจาง 28 22.40

5.ประเภทวิชาท่ีจบ
อุตสาหกรรม 46 36.80
พาณิชยกรรม 67 53.60
เกษตรกรรม 12 9.60
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คิดเปนรอยละ 25.60 และนอยท่ีสุดประสบการณในการทํางาน ระหวาง 5 -10 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอย
ละ 16.00 ตามลําดับ

4. ประเภทการข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียน
ประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 สวนใหญลาออกเอง จํานวน 97 คน
คิดเปนรอยละ 77.60 รองลงมาถูกเลิกจาง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 22.40

5. ประเภทสาขาวิชาท่ีจบ ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานใน
ภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม สวนใหญจบประเภทวิชาพาณิชยกรรม จํานวน 67 คน คิดเปนรอย
ละ 53.60 รองลงมาจบประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 36.80 และจบประเภทวิชา
ประมง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.60

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึน
ทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

ตารางท่ี 4.2 คาตอบแทน(เงินเดือน)เฉลี่ยของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียน
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

เงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ
ต่ํากวา 10,000 บาท 55 44.00
10,000 – 20,000 บาท 51 40.80
มากกวา 20,000 บาท 19 15.20
รวม 125 100.00

จากตารางท่ี 4.2 พบวาผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงาน
ในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 สวนใหญไดรับเงินเดือนเฉลี่ย ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน
55 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมามีเงินเดือนเฉลี่ยระหวาง 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 51 คน
คิดเปน รอยละ 40.00 และไดรับเงินเฉลี่ย มากกวา 20,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 19 คิดเปนรอยละ 15.20

ตารางท่ี 4.3 คาตอบแทน(อ่ืนๆ)เฉลี่ย ของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียน
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ
ต่ํากวา 200 บาท 94 75.20
200 - 500 บาท 23 18.40
มากกวา 500 บาท 8 6.40
รวม 125 100.00
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จากตารางท่ี 4.3 พบวาผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงาน
ในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 สวนใหญไดรับคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ตอเดือนเฉลี่ย ต่ํา
กวา 200 บาท จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 75.20 รองลงมาไดรับคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ตอเดือน
เฉลี่ย 200- 500 บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 18.40 และไดรับคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เฉลี่ย
มากกวา 500 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.40

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไมรวมเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงาน ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

ผลการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไมรวมเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็น
ของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 แสดง
ในตารางท่ี 4.4
ตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไมรวมเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตาม
ความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2558

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
คาตอบแทน̅ S.D. t Sig. ผลทดสอบ

เพศ ชาย 351.75 545.56
1.955 .000 แตกตาง

หญิง 212.27 163.68̅ S.D. F Sig. ผลทดสอบ

อายุ

18-24 ป 172.93 35.19

1.572 .200 ไมแตกตาง
25-29 ป 410.87 722.07

30-39 ป 257.74 250.40

40-59 ป 240.06 136.62

ประสบการณ 1-2 ป 252.56 261.40 .325 .800 ไมแตกตาง

2-5 ป 275.66 454.18

5-10 ป 366.44 644.72

10 ป ข้ึนไป 217.20 261.04
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ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
คาตอบแทน̅ S.D. t Sig. ผลทดสอบ

ประเภทการ
ข้ึนทะเบียน

ลาออก 274.85 369.51
-.446 .477 ไมแตกตาง

เลิกจาง 314.29 538.33̅ S.D. F Sig. ผลทดสอบ

ประเภท
สาขาวิชา

อุตสาหกรรม 374.85 602.79

1.84 .163 ไมแตกตางพาณิชยกรรม 235.22 242.71

เกษตรกรรม 204.77 101.25

จากตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติของปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอคาตอบแทนท่ีไมรวม
เงินเดือน ของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณี
วางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ผลการวิเคราะหพบวา เพศ มีคา Sig. เทากับ.000
ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (0.05) กลาวคือผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมีเพศตางกัน ไดรับ
คาตอบแทนแตกตางกัน โดยเพศชายไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยมากกวาเพศหญิง สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืน ๆ
ไดแก อายุ ประสบการณ ประเภทการข้ึนทะเบียน ประเภทสาขาวิชา  มีคา Sig.เทากับ .200 .800 .477 .163
ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (0.05) กลาวคือ อายุ ประสบการณ ประเภทการข้ึนทะเบียน ประเภท
สาขาวิชา แตกตางกันไมสงผลใหคาตอบแทนแตกตางกัน

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2558

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามความเห็นของข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2558 แสดงในตารางท่ี 4.5 - 4.9
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตาม
ความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

เพศ
เงินเดือน

รวมต่ํากวา 10,000
บาท

10,000 - 20,000
บาท

มากกวา 20,000
บาท

ชาย
19

(29.7%)

26

(40.6%)

19

(29.7%)

64

(100.0%)

หญิง 36

(59.0%)

25

(41.0%)

0

(.0%)

61

(100.0%)

รวม 55

(44.0%)

51

(40.8%)

19

(15.2%)

125

(100.0%)

= 24.216, df = 2, P = .000

จากตารางท่ี 4.5 พบวาเพศของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียน
ประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 โดยสวนใหญเพศหญิงไดรับเงินเดือนในชวง ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน
36 คน คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมาเพศชายไดรับเงินเดือนในชวง 10,000- 20,000 บาท จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 40.6 และอันดับท่ี 3 เพศหญิงไดรับเงินเดือนในชวง 10,000- 20,000 บาท จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 41.0
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ี
ตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558

อายุ
เงินเดือน

รวมต่ํากวา 10,000
บาท

10,000- 20,000
บาท

มากกวา 20,000
บาท

18 - 24 ป 11

(68.8%)

4

(25.0%)

1

(6.3%)

16

(100.0%)

25 -29 ป 13

(40.6%)

17

(53.1%)

2

(6.3%)

32

(100.0%)

30 -39 ป 28

(46.7%)

25

(41.7%)

7

(11.7%)

60

(100.0%)

40 -59 ป
3

(17.6%)

5

(29.4%)

9

(52.9%)

17

(100.0%)

รวม 55

44.0%

51

40.8%

19

15.2%

125

100.0%

= 26.765, df = 6, P = .000

จากตารางท่ี 4.6 พบวาอายุของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียน
ประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 โดยสวนใหญชวงอายุระหวาง 30-39 ป ไดรับเงินเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 46.7 รองลงมาชวงอายุระหวาง 30-39 ป ไดรับเงินเดือน 10,000- 20,000
บาท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 41.7 และอันดับท่ี 3 ชวงอายุระหวาง 25-29 ป ไดรับเงินเดือน 10,000-
20,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 53.1
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสบการณและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2558

ประสบการณ
เงินเดือน

รวมต่ํากวา 10,000
บาท

10,000- 20,000
บาท

มากกวา 20,000
บาท

ต่ํากวา 2 ป 20

(69.0%)

9

(31.0%)

0

(.0%)

29

(100.0%)

2 - 5 ป 19

(43.2%)

22

(31.0%)

3

(6.8%)

44

(100.0%)

5 - 10 ป 7

(35.0%)

7

(35.0%)

6

(30.0%)

20

(100.0%)

มากกวา 10 ป 9

(28.1%)

13

(40.6%)

10

(31.3%)

32

(100.0%)

รวม 55

(44.0%)

51

(40.8%)

19

(15.2%)

125

(100.0%)

= 22.818, df = 6, P = .001

จากตารางท่ี 4.7 พบวาประสบการณของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของ
ผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 โดยสวนใหญประสบการณ 2-5 ป ไดรับเงินเดือน
10,000- 20,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาประสบการณต่ํากวา 2 ป ไดรับเงินเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ69.0 และอันดับท่ี 3 ประสบการณ 2-5 ป ไดรับเงินเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 43.2
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทการข้ึนทะเบียนและเงินเดือนของผูจบการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2558

ประเภทการ
ข้ึนทะเบียน

เงินเดือน
รวมต่ํากวา 10,000

บาท
10,000- 20,000

บาท
มากกวา 20,000

บาท

ลาออก 49

(50.5%)

44

(45.4%)

4

(4.1%)

97

(100.0%)

เลิกจาง 6

(21.4%)

7

(25.0%)

15

(53.6%)

28

(100.0%)

รวม 55

44.0%

51

40.8%

19

15.2%

125

(100.0%)

= 41.337, df = 2, P = .000

จากตารางท่ี 4.8 พบวาประเภทการข้ึนทะเบียนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็น
ของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 โดยสวนใหญผูข้ึนทะเบียนประเภทลาออก ไดรับ
เงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมาผูข้ึนทะเบียนประเภทลาออก
ไดรับเงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 45.0 และอันดับท่ี 3 ผูข้ึนทะเบียน
ประเภทถูกเลิกจาง ไดรับเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 53.6
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทสาขาวิชาและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2558

ประเภทสาขาวิชา
เงินเดือน

รวมต่ํากวา 10,000
บาท

10,000- 20,000
บาท

มากกวา 20,000
บาท

อุตสาหกรรม 11

(23.9%)

18

(39.1%)

17

(37.0%)

46

(100.0%)

พาณิชยกรรม 37

(55.2%)

28

(41.8%)

2

(3.0%)

67

(100.0%)

เกษตรกรรม 7

(58.3%)

5

(41.7%)

0

(.0%)

12

(100.0%)

รวม 55

(44.0%)

51

(40.8%)

19

(15.2%)

125

(100.0%)

= 29.472, df = 4, P = .000

จากตารางท่ี 4.9 พบวาประเภทสาขาวิชาของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็น
ของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือน
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 โดยสวนใหญผูจบสาขาพาณิชยกรรม ไดรับเงินเดือน
ต่ํากวา10,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 55.2 รองลงมาผูจบสาขาพาณิชยกรรม ไดรับเงินเดือน
10,000 -20,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 41.8 และอันดับท่ี 3 ผูจบสาขาอุตสาหกรรมไดรับ
เงินเดือน 10,000 -20,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 39.1



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การศึกษาคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึน
ทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
มีวัตถุประสงคของการเพ่ือศึกษาคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึน
ทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต เปรียบเทียบคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาแตละประเภทวิชาของผู ข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต อันจะนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุนเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสรางกําลัง
แรงงานตามระดับการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางความตองการแรงงานในอนาคต ตลอดจนใชเปนขอมูล
สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาตอ และแนะแนวอาชีพ ของสํานักงานจัดหางานในภาคใต กลุมตัวอยางไดแก
ผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานท่ีจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต
ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) เนื่องจาก
จังหวัดในภาคใตประกอบดวย 14 จังหวัดจึงแบงประชากร เปน 14 กลุม แลวใชวิธีการจับฉลากไดจังหวัด
สงขลาเปนกลุมตัวอยาง จึงเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ณ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2558 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
และเก็บแบบสอบถามกับผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน เฉพาะผูท่ีจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ จํานวน 125 ชุด ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถ่ีและคารอยละ ( Frequency  and Percentage) เปรียบเทียบคาตอบแทน ดวย t-test , F-test
และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือน โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square :

)
สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล สวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-39 ป ประสบการณในการทํางาน
ระหวาง 2-5 ป ลาออกเอง ประเภทวิชาท่ี สวนใหญจบประเภทวิชาพาณิชยกรรม

2. ผลการวิเคราะหคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียน
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 พบวาผูจบการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2558 สวนใหญไดรับเงินเดือนเฉลี่ย ต่ํากวา 10,000 บาท รองลงมามีเงินเดือนเฉลี่ยระหวาง 10,000
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- 20,000 บาท สวนคาตอบแทนเฉลี่ยในรูปแบบอ่ืนๆ พบวา สวนใหญไดรับคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ
ตอเดือนเฉลี่ย ต่ํากวา 200 บาท รองลงมาไดรับคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ตอเดือนเฉลี่ย 200- 500 บาท

3. ผลการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไมรวมเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตาม
ความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงาน ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 พบวาเพศชายไดรับ
คาตอบแทนเฉลี่ยมากกวาเพศหญิง สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืน ๆ ไดแก อายุ ประสบการณ ประเภทการข้ึน
ทะเบียน ประเภทสาขาวิชาแตกตางกันไมสงผลใหคาตอบแทนแตกตางกัน

4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2558 พบวาเพศของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานใน
ภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมีความสัมพันธกัน โดยเพศชายไดรับเงินเดือน
ในชวง 10,000 - 20,000 บาท มากท่ีสุด เพศหญิงไดรับเงินเดือนในชวง ต่ํากวา 10,000 บาท มากท่ีสุด อายุ
ของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวาง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมีความสัมพันธกัน โดยชวงอายุระหวาง18 - 24 ป ไดรับเงินเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท มากท่ีสุด ชวงอายุระหวาง 25 -29 ป ไดรับเงินเดือน 10,000- 20,000 บาท มากท่ีสุด
ประสบการณของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานใน
ภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมีความสัมพันธกัน โดยประสบการณต่ํากวา 2 ป
ไดรับเงินเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท มากท่ีสุด ประสบการณ 2-5 ป ไดรับเงินเดือน 10,000- 20,000 บาท
มากท่ีสุด ประเภทการข้ึนทะเบียนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกัน
ตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และเงินเดือนมีความสัมพันธกัน โดยผูข้ึน
ทะเบียนประเภทลาออก ไดรับเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มากท่ีสุด ผูข้ึนทะเบียนประเภทถูกเลิกจาง ไดรับ
เงินเดือน มากกวา 20,000 บาท มากท่ีสุด ประเภทสาขาวิชาของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตาม
ความเห็นของผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 และ
เงินเดือนมีความสัมพันธ โดยผูจบสาขาอุตสาหกรรม ไดรับเงินเดือน 10,000 -20,000 บาท มากท่ีสุด สวนผู
จบสาขาพาณิชยกรรม และสาขาประมงไดรับเงินเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท มากท่ีสุด

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาคาตอบแทนท่ีไดรับกอนออกจากงานตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงาน  ในจังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้

1. คาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงานในภาคใต ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 พบวา สวนใหญไดรับเงินเดือนเฉลี่ย
ต่ํากวา 10,000 บาท ซึ่งเปนรายไดท่ีคอนขางต่ํา ซึ่งใกลเคียงกับคาแรงข้ันต่ําในปจจุบัน จึงอาจจะเปนสาเหตุท่ี
ทําใหผูประกันตนลาออกจากงาน ประเภทของการข้ึนทะเบียนจึงเปนผู ท่ีลาออกมากกวาถูกเลิกจาง
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ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของสมศักดิ์ วัฒนะเกาะ วาปจจัยดานเงินเดือนและคาตอบแทน เปนปจจัยการ
รักษาท่ีชวยคํ้าจุนใหเกิดความพอใจในการทํางานสูงข้ึน
2. ผลการเปรียบเทียบคาตอบแทนท่ีไมรวมเงินเดือนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของ
ผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงาน ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 พบวาเพศชายไดรับคาตอบแทน
เฉลี่ยมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับผลงานวิจัยของจักรพัทธ วาทนําสุข พบวาแรงงานชายสวนใหญมีอัตรา
คาจางแรงงานมากกวาแรงงานหญิงท้ัง 3 ชวง คือชวงทดลองงาน ชวงเริ่มบรรจุงาน และชวงท่ีทําการวิจัย ซึ่ง
สาเหตุท่ีทําใหของแรงงานชายไดรับคาจางมากกวาแรงงานหญิงมาจากปจจัย 2 ดาน คือ 1) ปจจัยท่ีมาจากตัว
พนักงานเอง คือภูมิหลังของพนักงาน เชนการเลือกสาขาวิชาเรียน ประสบการณในการทํางาน ฯลฯ แตกตาง
กันมาจาก 2) ปจจัยท่ีมาจากนายจางซึ่งไดแก หลักการและนโยบายของบริษัท ความตองการของลูกคา และ
ความคิดเห็นสวนตัวของพนักงานฝายทรัพยากรมนุษย

ขอเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในแตละประเภทสาขาวิชา และครอบคลุม
ทุกประเภทสถานประกอบการ

2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยกําหนดความแตกตางทางดานคาจางระหวางเพศหญิงและเพศชาย เพ่ือศึกษาหา
สาเหตุของความแตกตางทางดานอัตราคาจางของแรงงานชายและแรงงานหญิงเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาแรงงานเพศหญิงใหไดคาจางท่ีเทาเทียมและเปนธรรมตอไป

3. ควรมีการศึกษาสาเหตุการออกจากงานของผู ข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานท้ังปจจัยภายนอก
(Hygiene Factors) ไดแกนโยบายขององคกร การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับหัวหนางาน สภาพแวดลอม/
เงื่อนไขในการทํางาน คาจาง/ เงินเดือน/ สวัสดิการ ความสัมพันธกับเพ่ือน รวมงาน และปจจัยภายใน
(Motivation Factors) ไดแก การทํางานบรรลุผลสําเร็จ การไดรับการยอมรับ ความรับผิดชอบ
ความกาวหนาในงาน
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แบบสอบถาม
เกี่ยวกับคาตอบแทนของผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามความเห็นของผูข้ึนทะเบียน

ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานในภาคใต
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานหรือเติมขอความลงในชองวางตาม
ความเปนจริง

1) เพศ
1. ชาย 2. หญิง

2) อายุ
1. 18-24 ป 2. 25-29 ป
3. 30-39 ป 4. 40-59 ป

3) ประสบการณในการทาํงาน
1. ต่ํากวา 2 ป 2. 2-5 ป
3. 5-10 ป 4. มากกวา 10 ป

4) ประเภทการข้ึนทะเบียนผูประกันตน
1. ลาออก
2. ถูกเลิกจาง

5) ประเภทสาขาวิชาที่จบ ระดบัการศึกษาสูงสุด
1.อุตสาหกรรม
2.พาณิชยกรรม
3.เกษตรกรรม

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไดรับกอนออกจากงาน
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานหรือเติมขอความลงในชองวาง
ตามความเปนจริง
1) ทานไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนเดือนละเทาไหร

1. ต่ํากวา 10,000 บาท 2. 10,000 - 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท

2) ทานไดรับคาตอบแทนอ่ืนๆ (คาอาหาร, คาพาหนะ, คาแบบฟอรม, คาที่พักอาศัย ,ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ)
ประมาณเดือนละ..............................................................บาท

ขอบคณุทีตอบแบบสอบถาม




