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53602333 : สาขาวิชาการประกอบการ 
คาํสาํคญั :  สวสัดิการ/ แรงงาน/ความตอ้งการสวสัดิการ 
 ปรางค์ทิพย  ์ ศุภเอม : ความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ กรณีศึกษา 
โรงงานศรีทองเทก็ซ์ไทล.์  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช. 199  หนา้. 
กกกกกกกกการวิจยัเรือง “ความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ กรณีศึกษา โรงงาน
ศรีทองเท็กซ์ไทล์” มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความต้องการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้
ศรีทองเท็กซ์ไทล ์ศึกษาแนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์และศึกษา
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพ์ผา้
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ประชากรทีใช ้ไดแ้ก่ แรงงานระดบัปฏิบติัการของโรงงานศรีทองเท็กซ์ไทล ์ จาํนวน 
150 คน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การอนุมานผลต่างของ
ค่าเฉลียของประชากรสองกลุ่มซึงเป็นอิสระจากกนั (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(F-test) โดยกาํหนดระดบัความเชือมนัที 95%  ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี 
กกกกกกกกประชากร เป็นเพศชายร้อยละ  54.0 และเพศหญิงร้อยละ 46.0 ส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัมธัยมตน้ มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วง 4,000-4,500 บาท และมีช่วง
อายุการทาํงาน 3-4 ปี ผลการศึกษา พบว่า แรงงานมีความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยัในระดบัมาก ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการใน
ระดบัปานกลาง ในด้านแนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ผูว้ิจยั
พบว่า แรงงานมีความเห็นดว้ยต่อแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลในระดบัมาก ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการในระดบัปานกลาง 
กกกกกกกกนอกจากนีผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เพศส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ  
สถานภาพสมรสส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ และดา้นนนัทนาการ อายุส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพ
อนามยั ดา้นนนัทนาการ อายุการทาํงานส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษา 
พยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการ ระดบัการศึกษา
ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
และดา้นนนัทนาการ และรายไดส่้งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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 The objectives of this case study is to gain more understanding on the social 
welfare demands of the workers in fabric printing manufacturer; Srithong Textile factory, to lay out 
the guidelines to manage the welfare provided to workers and to study the effects of 
demographic characteristics on the demand of welfare. This case study is a survey research; 
both existing documents and field study are applied. For the field study, one hundred and 
fifty questionnaires are distributed to randomly selected workers in operational positions.  
The statistical methods applied in this study are percentile, mean, standard deviation, t-test 
for independent samples, one-way analysis of variance (One-Way ANOVA), F-test and 
confidence level at 95% The findings are as follow: 
 The findings found 54.0% of the populations are males and 46.0% females, with 
the age range between 21 to 30 years. The majorities of the populations are single, graduate 
lower secondary school, with income ranging from 4,000-4,500 Baht per month and have 
been working in the factory for 3 to 4 years.  From the study related to social welfare, the 
findings indicate that the workers place highest priorities on medical care service, security of 
their employment, and safety in the workplace.  They show the moderate concerns about 
welfare related to economy, health and hygiene and recreation.  However, in the aspect of 
social welfare management, the workers express their opinions and demands mostly on 
medical care service provided to in the factory, while economic, safety, security, health, 
hygiene, and recreation aspects are mentioned moderately. 
 Furthermore, the demographic profiles affect the different needs for social welfare 
in the workplace. For instance, different gender has different demands on recreations 
provided to them. Marital status does affect the economic and recreation aspects of the 
welfares.  Age causes the different demands of the welfare from economic related, medical 
care services, safety and security in their employment, to health, hygiene and recreations.  
Years of employment do have several effects on the social welfare needed by the workers, 
such as economic related welfare, medical care services, safety and security, health and 
hygiene, and recreations.  Education level affects the demands on economic related welfare, 
medical care services, security and safety in the workplace and recreations respectively.  
Income also affects the needs of recreation aspect of the welfare. 
 
 
 This research’s purpose is for studying town houses’ quality which consumers 
need, studying financial factors affecting to the decision of buying town houses of consumers 
in Bangkok, studying the marketing factors affecting to the decision of buying town houses of 
consumers in Bangkok and the important level of each factor affecting to the decision of 
populations which are populations live in Bangkok about 5,702,595 people, the definited 
sample by Yamane method total 400 people, the using questionnaire as a tool for collecting 
data, the statistic using for collecting data which is the basis statistic, the multiple linear  
 
 
 
 
 
 
 
 
regression an 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ ดร.กฤษฎา พชัราวนิช 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ 
ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา           
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 
กกกกกก ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ และอาจารย ์ดร.สมสิทธิ มีแสงนิล 
ทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และเป็นกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในการวจิยัครังนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในสาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้จิยั 
ก ขอขอบพระคุณ คุณอภิพร-คุณยวุดี ถาวรโลหะ ทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ พร้อมคาํแนะนาํ
ในการทาํวจิยัในครังนี 
ก ขอขอบพระคุณ คุณกนกวรรณ ณ ลาํพนูทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ พร้อมคาํแนะนาํในการ
ทาํวจิยัในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ คุณศิวารักษ์ แสงรักษา และคุณสิริโรจน์ กิจโสภณเลิศ เพือน MBA 3 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ พร้อมคาํแนะนาํในการทาํวจิยัในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคาํถาม 
เพือนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูที้ช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุณาให้ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ
ทาํวจิยัครังนี  
กกก สุดทา้ยผูว้จิยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา  นอ้งชาย และคุณวราวุฒิ โชติกพนิช ที
ให้ความรัก ความห่วงใย เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนทาํให้
ผูว้ิจยัสามารถจดัทาํวิจยัฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี 
ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย  ์ทีได้อบรมสังสอน ชีแนะ
แนวทางทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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