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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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บทท ี1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ประเทศไทย มีการพฒันามาอย่างต่อเนือง ตงัแต่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 1 ถึง ฉบบัที 7 การพฒันาเศรษฐกิจทาํเพือยกระดบัมาตรฐาน
การครองชีพของประชาชน โดยใชก้ารพฒันาอุตสาหกรรมเป็นหวัใจหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ปัจจุบนัประเทศไทยใชแ้ผนฯ 10 ซึงมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพคน ทงัร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ ความสามารถทกัษะการประกอบอาชีพ และมีความมนัคงในการดาํรงชีวติ  

 อุตสาหกรรมสิงทอ นบัเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีมีการรวมหน่วยยอ่ย หลายหน่วย
เขา้ดว้ยกนั อุตสาหกรรมตน้นาํ คือ การผลิตเส้นใย ไปสู่อุตสาหกรรมกลางนาํ  คือ การปันดา้ย การทอผา้ 
การถักผา้ การฟอก การยอ้ม การพิมพ์ และ การตกแต่งสําเร็จ อุตสาหกรรมปลายนําคือ การผลิต
เครืองนุ่งห่ม นอกจากนีเทคโนโลยปัีจจุบนัยงัเกิดมีอุตสาหกรรมของผลิตภณัฑน์อนวฟูเวน (Nonwoven) 

ซึงอาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึงของอุตสาหกรรม กลางนํา ผลิตภณัฑ์นอนวูฟเวน เป็นการผลิตผา้ผืน
โดยตรงจากเส้นใยโดยไม่ตอ้งผา่นขนัตอนการทาํให้เป็นเส้นดา้ยก่อน ความต่อเนืองของแต่ละหน่วย
อุตสาหกรรมจึงมีความสาํคญัอยา่งยงิทีจะช่วยใหอุ้ตสาหกรรมทงัระบบดาํเนินไปไดด้ว้ยดี (วีระศกัดิ 
อุดมกิจเดชา 2544 : 1) 

 อุตสาหกรรมสิงทอ เป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจไทยอยา่งยิงยวด ทงัต่อ
การสร้างรายได ้ผ่านการส่งออก การจา้งงาน และต่อโครงสร้างการผลิตทงัประเทศ ยิงไปกวา่นนั 
การพฒันาในช่วง 30-40 ปีทีผ่านมาของอุตสาหกรรมสิงทอไทย ทาํให้ห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมนีมีความครบถว้นสมบูรณ์ (รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ุ 2548 : 190) 

 ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยกาํลงัประสบกบัปัญหามากขึนในดา้นต่าง ๆ 
อาทิเช่น ภยัพิบติัทางธรรมชาติ อุทกภยัทีเกิดขึนสร้างความเสียหายเป็นอยา่งมาก ทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงในสังคมหลายๆด้าน  โดยเฉพาะในเรืองความเป็นอยู่ เพือเป็นการผ่อนคลาย
ความวติกกงัวลเกียวกบัปัญหาเศรษฐกิจและสภาพสังคม การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ความพึงพอใจ
ในองคก์รตลอดจนความมนัคงในการดาํเนินชีวิต ผูป้ระกอบการพยายามทีจะจดัหาสวสัดิการเพือ
เป็นการช่วยเหลือแรงงานและตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ของแรงงานไดอ้ยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม  ซึงในระบบเศรษฐกิจ แรงงานถือเป็นปัจจยัสาํคญัทีก่อให้เกิดผลผลิต มูลค่าเพิมจากผูใ้ช้
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แรงงานจะแฝงอยูใ่นผลผลิตทุกชิน แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มพลงัทีสาํคญัในการพฒันา
ประเทศ เนืองจากกลุ่มแรงงานนี มีเป็นจาํนวนมาก  ซึงปัญหาดา้นสวสัดิการแรงงานนนั หากมี  
ไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของแรงงานได ้ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาอืนๆ
ตามมา ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของแรงงานทีอยู่ในระดบัตาํ 
ส่งผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ ปัญหาเรือง สวสัดิการแรงงานและความตอ้งการของแรงงาน จาํเป็นตอ้ง
ใหค้วามสาํคญัและไดรั้บความสนใจในกลุ่มของผูป้ระกอบการรวมทงัรัฐตอ้งส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้แรงงานเกิดความอุ่นใจ 
หมดกงัวลในเรืองต่างๆ และ เป็นขวญักาํลงัใจในการทาํงานอย่างเต็มที สวสัดิการเหล่านี ส่งผลให้
แรงงานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อคุณประโยชน์แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ ประเทศชาติ 

 แรงงานไทย มีทกัษะในการผลิต แต่ไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทงัในส่วน
ของแรงงานทวัไป และแรงงานฝีมือ เนืองจากมีการเคลือนยา้ยของแรงงานทวัไป จากอุตสาหกรรม
เครืองนุ่งห่ม ไปสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ทีมีค่าแรงสูงกวา่ ในดา้นแรงงานฝีมือไทย
ยงัคงขาดแรงงานทีจะวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ทงันีผลการวจิยัพบวา่ จาํนวนแรงงานในอุตสาหกรรม 
ภาคสิงทอและเครืองนุ่งห่ม มีจาํนวนลดลงโดยในปี พ.ศ.2547 และ ปี พ.ศ.2548 ลดลงร้อยละ 0.7 

และ 1.1 ตามลาํดบั (กระทรวงอุตสาหกรรม, ศูนยป์ฏิบติัการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สาํนกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 2550 : 40) 
 

ตารางที 1 จาํนวนแรงงาน สัดส่วนการจา้งงานในอุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่มต่อการจา้งงาน
ภาคการผลิต และสัดส่วนการจา้งงานในอุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่มต่อการ
จา้งงานรวม 

 

รายการ 
จาํนวนแรงงาน (คน) สดัส่วนการจา้งงาน (ร้อยละ) 

2545 2546 2547 2548 2545 2546 2547 2548 

อุตสาหกรรม
สิงทอและ
เครืองนุ่งห่ม 

1,082,870 1,084,130 1,076,620 1,063,990 
 

 

 

 

 

 

 

 (0.1) (0.1) (-0.7) (-1.1) 

ภาคการผลิต 5,052,365 5,298,722 5,476,140 5,587,890 21.43 20.46 19.66 19.04 

รวม 33,060,867 33,841,025 34,728,810 35,257,172 3.28 3.20 3.10 3.02 
 

หมายเหตุ : ตวัเลขใน (  ) แสดงอตัราการขยายตวัมีหน่วยเป็นร้อยละ 
ทีมา :  กระทรวงอุตสาหกรรม, ศูนยป์ฏิบติัการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 

“อุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่มไทยกบัเวยีดนามใครแน่กวา่กนั,” เอกสารสัมมนาเรืองประเด็น
ร้อนของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2550), 40. 
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 แรงงานทีใช้ในการพิมพผ์า้  เป็นแรงงานทีตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม โรงงานอบรมให้
ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติในการปฏิบติังานและความชาํนาญ เป็นการฝึกอบรมเป็นการอบรม
ระหวา่งการปฏิบติังานจริงๆ (On the Job Training) เพือให้ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจ วิธีการทาํงานทีถูกตอ้ง
เหมาะสม โดยจาํกดั เฉพาะงานทีจะตอ้งทาํจริงเท่านนั ผูเ้ขา้อบรมทาํงานนนัๆตามปกติ แลว้ผูค้วบคุม
กาํกบัดูแลให้ปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง ผูค้วบคุมซึงเป็นหัวหน้างานทาํหน้าทีอธิบาย หรือสาธิตเพิมเติม
จากการเรียนรู้ ผูเ้ขา้อบรมทาํหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายพร้อมปฏิบตัิงานดว้ยทักษะต่างๆ โดยอาศยั 
การเรียนรู้จากผูค้วบคุมและการทาํงาน โรงงานติดตามดูแลผลงานให้เป็นไปตามขนัตอนและ
วตัถุประสงค ์ทีวางไวใ้นการปฏิบติังาน เพือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 การดาํเนินงานทีอาศยัแรงงาน เป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิต ตอ้งมีการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลทีมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัเล็งเห็นสวสัดิการแรงงานเป็นปัญหาทีสาํคญั จึงไดน้าํมา
ศึกษาในครังนี การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการแรงงาน เพือทราบปัญหาและนาํมาแกไ้ขปรับปรุง 
ขอ้บกพร่องต่างๆทีอาจเกิดขึนกบั แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม    

 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

 2.1 ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์

 2.2 ศึกษาแนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 2.3 ศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์
 

 3. สมมติฐานการวจัิย 
 3.1 H0  :   เพศ ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

  H1  :   เพศ ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
3.2 H0  :   เพศ ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

  H1  :   เพศ ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

3.3  H0  :   เพศ ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 

  H1  :   เพศ ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 

3.4  H0  :   เพศ ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

  H1  :   เพศ ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
3.5  H0  :   เพศ ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

  H1  :   เพศ ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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3.6  H0  :  สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

  H1  :   สถานภาพสมรส ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

3.7 H0  :  สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

  H1  :  สถานภาพสมรส ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

3.8  H0  :  สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั 

  H1  :   สถานภาพสมรส ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั 

3.9  H0 :  สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

  H1  :  สถานภาพสมรส ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

3.10 H0 :   สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

  H1 :   สถานภาพสมรส ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

3.11 H0 :  อาย ุไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

  H1 :   อาย ุส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

3.12 H0  :   อาย ุไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

  H1  :   อาย ุส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

3.13 H0  :  อายไุม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 

  H1  :  อาย ุส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 

3.14 H0  :  อาย ุไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

  H1  :  อาย ุส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

3.15 H0  :  อาย ุไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

  H1  :  อาย ุส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

3.16 H0  :  อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

  H1  :  อายกุารทาํงาน ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

3.17 H0  :  อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

  H1  :  อายกุารทาํงาน ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

3.18 H0  :  อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลกบัความต้องการสวสัดิการด้านความมนัคงและ
ความปลอดภยั 

  H1  : อายกุารทาํงาน ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั 
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 3.19 H0  : อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

  H1  :   อายกุารทาํงาน ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

 3.20 H0  :   อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

  H1  :   อายกุารทาํงาน ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

 3.21 H0  :   ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

  H1  :   ระดบัการศึกษา ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

 3.22 H0  :   ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

  H1  :   ระดบัการศึกษา ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

3.23 H0  :  ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลกับความต้องการสวสัดิการด้านความมนัคงและ
ความปลอดภยั 

  H1  :   ระดบัการศึกษา ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั 

3.24 H0  :  ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

  H1  :   ระดบัการศึกษา ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

3.25 H0  :   ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

  H1  :  ระดบัการศึกษา ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

3.26 H0  :   รายได ้ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

  H1  :   รายได ้ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

3.27 H0  :   รายไดไ้ม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

  H1  : รายไดส่้งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

3.28 H0 :  รายไดไ้ม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 

  H1  :  รายไดส่้งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 

3.29 H0  :  รายได ้ไม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

  H1 :   รายได ้ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 

3.30 H0  :   รายไดไ้ม่ส่งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

  H1  :   รายไดส่้งผลกบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 

 

4. ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัพฒันาโดยมีขอบเขตการศึกษา ดงันี 
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 4.1 ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้
ศรีทองเท็กซ์ไทล์ โดยกาํหนดลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ 
อายุการทาํงาน ระดบัการศึกษา รายได ้โดยศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ดงักล่าวทีส่งผลต่อ
ความต้องการสวสัดิการของแรงงาน ในโรงงานพิมพ์ผ ้า  ศรีทองเท็กซ์ไทล์ (ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการรักษาพยาบาล ด้านความมนัคงและปลอดภยัดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นนนัทนาการ) เพือ
ทราบถึงความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานและเป็นแนวทางในการจดัสวสัดิการของแรงงาน
ในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์
 4.2 ขอบเขตด้านประชากร แรงงานทีเป็นฝ่ายปฏิบัติงานในโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทอง
เท็กซ์ไทล์ จาํนวน ทงัหมด 150 คน 
 4.3 ขอบเขตด้านพนืท ีพืนทีทีใช้ในการศึกษา คือ โรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ 
เลขที 98 หมู่ 9 ตาํบลเขาขลุง อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั ราชบุรี  
 4.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษาวจิยั เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – มีนาคม 

2555 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือน ธนัวาคม 2554 – มกราคม 2555 

 

5. กรอบแนวคิด 

                     ตัวแปรอสิระ                                                                         ตัวแปรตาม 
 

 

 
ต                                     

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

+ 

ต                                    

                                 +

          ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
 
 - เพศ (X1 : Nominal) 

 

         - สถานภาพสมรส (X2 : Nominal) 

 

         - อาย ุ(X3 : Interval) 

 

         - อายกุารทาํงาน (X4 : Interval) 

 

        - ระดบัการศึกษา ( X5 : Ordinal) 

 

        - รายได ้(X6 : Ratio)  

         ความต้องการสวสัดกิารของแรงงาน 
          ในโรงงานพมิพ์ผ้า ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 

- ดา้นเศรษฐกิจ (Y1 : Interval) 

- ดา้นการรักษาพยาบาล (Y2 : Interval) 

- ดา้นความมนัคงและปลอดภยั (Y3 : Interval) 

- ดา้นสุขภาพอนามยั (Y4 : Interval) 

- ดา้นนนัทนาการ (Y5 : Interval) 
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6. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ทราบความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานทีมีต่อโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ 
 6.2 ทราบแนวทางในการจดัสวสัดิการเพือนาํขอ้มูลไปปรับปรุงและส่งเสริมความตอ้งการ
สวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ 
 6.3 ทราบลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์

 6.4 ผลการวจิยัสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 7.1 อุตสาหกรรมสิงทอ  หมายถึง อุตสาหกรรมย่อย 3 ประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
ขนัตน้ (การผลิตเส้นใย) อุตสาหกรรมขนักลาง ( การปันดา้ย, การทอผา้,การฟอก ยอ้ม พิมพ ์และ
ตกแต่งสาํเร็จ) และ อุตสาหกรรมขนัปลาย ( การผลิตเครืองนุ่งห่ม) สาํหรับอุตสาหกรรมไทยจาํแนก
ออกเป็น อุตสาหกรรมสิงทอ (อุตสาหกรรมเส้นใย,ปันดา้ย,ทอผา้,ฟอกยอ้มและแต่งสําเร็จ) และ
อุตสาหกรรมเครืองนุ่งห่ม( เสือผา้สาํเร็จรูป,ถุงเทา้และถุงมือผา้)(วรีะศกัดิ อุดมกิจเดชา 2544:1-6) 

 7.2 ความต้องการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพมิพ์ผ้า หมายถึง ความประสงคข์อง
แรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทลที์มีต่อสวสัดิการในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 

  7.2.1 ด้านเศรษฐกจิ หมายถึง สวสัดิการต่างๆ ทีองคก์ารจดัขึนเพือช่วยใหแ้รงงาน
ของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์มีความเป็นอยูที่ดีขึน ไดแ้ก่ เงินโบนสั เครืองแบบพนกังาน 
เบียขยนั ค่าทาํงานเป็นกะ ค่าพาหนะ รถรับส่งพนกังาน ค่าอาหารกลางวนั ทีพกัอาศยั เงินกู ้สหกรณ์
ออมทรัพย ์เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือทุพพลภาพ ประกนัสุขภาพหมู่ เป็นตน้ 

  7.2.2 ด้านการรักษาพยาบาล หมายถึง สวสัดิการทีบริการ เพือส่งเสริมในดา้นการ
รักษาพยาบาลให้แก่แรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพประจาํปี 
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของโรงงาน มีห้องพยาบาลทีสะดวกสบาย มีบริการยาและเวชภณัฑ์ 
และค่าคลอดบุตร-ทาํหมนั เป็นตน้                                                                                                                                 
  7.2.3 ด้านความมันคงและปลอดภัย หมายถึง  สวสัดิการทีเป็นสิงจูงใจเพือตอบสนอง
ความตอ้งการการคุม้ครองต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบัร่างกาย และความมนัคงในหนา้ทีการงานของแรงงาน
ในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ไดแ้ก่ เงินกองทุน สาํรองลียงชีพ เงินกองทุนประกันสังคม 
เงินช่วยเหลือพนักงานทีประสบภยัพิบติั เงินชดเชยเลิกจา้ง เงินทดแทนกรณีประสบอุบติัเหตุ 
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เงินช่วยเหลือค่าครองชีพแรงงาน มีเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัในการทาํงาน จดัอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตราย ซอ้มดบัเพลิง จดันิทรรศการใหค้วามรู้เรืองความปลอดภยั  เป็นตน้                                                                  
  7.2.4 ด้านสุขภาพอนามัย หมายถึง สวสัดิการทีแรงงานในโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทอง
เทก็ซ์ไทลพ์ึงไดรั้บการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ โดยมีสถานภาพดา้นสุขอนามยัทีดี ไดแ้ก่ บริการนาํดืม  
ทีมีคุณภาพในปริมาณทีเพียงพอ บริการเครืองอุ่นอาหาร โรงอาหารสะอาดเรียบร้อย สภาพแวดลอ้ม
สถานทีทาํงานสะอาดเรียบร้อย ห้องนาํห้องส้วมถูกสุขลกัษณะ ตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงาน ให้
ความรู้เกียวกบัสุขอนามยั เป็นตน้ 

  7.2.5 ด้านนันทนาการ หมายถึง สวสัดิการทีมุ่งเน้นให้แรงงานในโรงงานพิมพผ์า้
ศรีทองเท็กซ์ไทล์ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ เป็นการช่วยลดความตึงเครียดจากการ
ปฏิบติังานในหนา้ทีการงาน ดว้ยกิจกรรมต่างๆไดแ้ก่  มีสโมสรชมรมต่างๆ เดินทางท่องเทียวประจาํปี 
งานสังสรรคใ์นโอกาสต่างๆ มีหอ้งออกกาํลงักายและสนามกีฬา  มีอุปกรณ์สาํหรับการทาํกิจกรรม
นนัทนาการ มีการแข่งขนักีฬาภายในโรงงาน มีการจดังานบุญ เป็นตน้ 

 7.3 รายได้ หมายถึง เงินค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์

   ส
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

 การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ กรณีศึกษาโรงงาน
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัทีเกียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงันี  
 1. ทฤษฏีความตอ้งการของมนุษย ์
 2. ทฤษฏีเกียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 
 3. ทฤษฎีสวสัดิการแรงงาน 

 4. แนวคิดเกียวกบัสวสัดิการสังคม 

     5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ทฤษฏีความต้องการของมนุษย์ 

 ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นสิงสาํคญัทีมีผลต่อการบริหารงาน โดยเฉพาะในองคก์ารต่างๆ 
ซึงมนุษยเ์ขา้ไปทาํงานอยู่ พฤติกรรมขององค์การทีปรากฏเป็นส่วนหนึงของความตอ้งการของ
บุคลากรนนัดว้ย  การศึกษาเกียวกบัเรืองความตอ้งการและความแตกต่างของมนุษยท์าํให้ทราบวา่
ความตอ้งการนันเองทีเป็นตวัผลกัดนัทาํให้มนุษยต์่อสู้ ดินรน และทาํทุกอย่างเพือให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยระดบัการต่อสู้ดินรนหรือการกระทาํมากนอ้ยนนัขึนอยูก่บั
ระดบัความตอ้งการของแต่ละคนซึงมีไม่เท่ากนั (วชิยั แหวนเพชร 2543 : 29)  

 ความตอ้งการของมนุษยเ์พือทาํให้เขา้ใจเกียวกบัความตอ้งการของมนุษยดี์ขึน งานวจิยั
ฉบบันีจึงไดส้รุป ทฤษฏีเกียวกบัความตอ้งการทีสาํคญัๆ ดงัต่อไปนี  
 1. ทฤษฏีความต้องการตามลาํดบัขนัของมาสโลว  ์ (Maslow 1954, อา้งถึงใน วิชยั 
แหวนเพชร 2543 : 32-33) 
  1.1 ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ขนัพืนฐานของมนุษย ์(Survival Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการในเรืองอากาศ ความตอ้งการอาหาร นาํ 
เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 
  1.2 ความตอ้งการความมนัคงและความปลอดภยัของชีวิต (Safety and Security 

Needs) เป็นความต้องการทีจะอยู่อย่างมนัคงปลอดภยัจากการถูกทาํร้ายร่างกายหรือถูกขโมย
ทรัพยสิ์น 
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  1.3 ความตอ้งการผกูพนัทางสังคม (Belonging and Social Needs) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการความรักจากเพือน ครอบครัว ความตอ้งการทีจะให้สังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหนึงของ
สังคม 
  1.4 ความตอ้งการทีจะมีเกียรติยศชือเสียง (Esteem and  Self  Respect Needs) ไดแ้ก่ 
ความภาคภูมิใจความตอ้งการดีเด่นในเรืองใดเรืองหนึงทีจะให้รับการยกย่องจากบุคคลอืน ความ
ต้องการด้านนีเป็นความต้องการระดับสูงทีเกียวกับความมนัใจในตนเอง ในเรืองของความรู้
ความสามารถและความสาํคญัของบุคคล 

  1.5 ความตอ้งการความสาํเร็จแห่งตน (Self –Actualization Needs) เป็นความตอ้งการ
ในระดบัสูงสุด ซึงเป็นความตอ้งการทีอยากจะใหเ้กิดความสาํเร็จในทุกสิงทุกอยา่งตามความนึกคิด
ของตนเอง เพือทีจะพฒันาตนเองให้ดีทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ ความตอ้งการดา้นนีจึงเป็นความตอ้งการ
พิเศษของบุคคล (Self  Fulfillment Needs) ทีจะผลกัดนัชีวติของตนให้เป็นไปในแนวทางทีดีทีสุด
ตามทีตนเองคาดหวงัไว ้

  ระดบัความต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปขึนอยู่ก ับว่าแต่ละคนมี
ความตอ้งการในขนัใดมากนอ้ยกวา่กนั ณ เวลานนัๆ ซึงมีแผนภูมิแสดงถึงลาํดบัความสําคญัของ
การตอบสนองก่อนหลงั ดงันี    
                                                                                                                                             ขนัที 

 

ภาพที 2 แสดงลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์

ทีมา : วิชยั แหวนเพชร, มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ธรรกมล, 2543), 33. 

 
 

ความตอ้งการความสาํเร็จแห่งคน 

(Self-Actualization Needs) 

5 

 
 

ความตอ้งการมีชือเสียงเกียรติยศ 

(Esteem and Self Respect Needs) 

4 

 
 

ความตอ้งการผกูพนัทางสังคม 

(Belonging and Social Needs) 

3 

 
 

ความตอ้งการความมนัคงและความปลอดภยัของชีวิต 

( Safety and Security Social Needs) 

2 

 
 

ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา 
( Physiological Needs) 

1 
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  แนวคิดความตอ้งการของมาสโลวส์รุปไดว้า่  ในขนัแรกเป็นความตอ้งการเพือสนองตอบ
ต่อร่างกาย ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระพุทธเจา้ ทีวา่ถึงปัจจยั 4 ดงันนั ในการบริหารงานใน
ระบบงานอุตสาหกรรมพนกังานทุกคนควรไดรั้บการตอบสนองขนัพืนฐานให้ดีและเพียงพอ เพราะ
หากพนกังานไม่ไดรั้บปัจจยัขนัพืนฐานทีจาํเป็นนีจะส่งผลต่อการปฏิบติังาน ส่วนอีกความตอ้งการ
ในลาํดบัสูงขึนไปนนัจะเป็นความตอ้งการทีสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจ เช่น ความอบอุ่น
ความมนัคง สําหรับความตอ้งการการยอมรับทางสังคม ความมีเกียรติยศชือเสียงก็จะเป็นความ
ตอ้งการทางสังคม ฉะนนั การบริหารงานจึงควรคาํนึงถึงความตอ้งการทงัร่างกาย จิตใจ และสังคม
ประกอบกนั (วชิยั แหวนเพชร 2543 : 34) 

 

ตารางที 2 เปรียบเทียบทฤษฏีความตอ้งการของ Maslow  กบั การจดัสวสัดิการทีองคก์ารพึงกระทาํ
ตามลาํดบัขนั  

 

ลาํดบัขนั ของมนุษย ์ สิงทีองคก์รพึงกระทาํ 
1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

(Physiological Needs) 

เงินเดือน ค่าจา้ง ห้องอาหาร บา้นพกั หอ้ง
พยาบาล หอ้งทาํงาน หอ้งพกัผอ่น ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

2 ความตอ้งการความมนัคงความ
ปลอดภยั 

(Safety Needs) 

เบียบาํนาญ หรือประโยชน์บริการต่างๆ การ
ประกนัลกัษณะความตอ้งการต่างๆ กองทุน
สาํรองเลียงชีพ ระบบอาวโุส 

3 ความตอ้งการทางดา้นสังคม 

(Social Needs) 

การแข่งขนัใหเ้กิดความภาคภูมิใจงานสังสรรค ์
การเขา้ชมรมต่างๆ การทาํงานเป็นกลุ่ม 

4 ความตอ้งการทีจะมีลกัษณะเด่นใน
สังคม 

(Esteem Needs) 

อิสระในการทาํงาน การยกยอ่งชมเชย  
ความรับผดิชอบในการทาํงาน สัญลกัษณ์
ของการมีเกียรติ เช่น ห้องทาํงาน รถประจาํ
ตาํแหน่ง เป็นตน้ 

5 ความตอ้งการทีจะไดรั้บความสาํเร็จ
ในสิงทีตนปรารถนา 

( Self Actualization Needs) 

งานทีทา้ทาย น่าสนใจ อาํนาจหนา้ที และ
ความรับผดิชอบ ตาํแหน่งบริหารระดบัสูง 

 

ทีมา : จาํเนียร จวงตระกลู, บทบาทและแนวโนม้ของสวสัดิการแรงงานในสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : 
ม.ป.ท., 2545), 95. 
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 2. ทฤษฏี แรงจูงใจ ERG ของ Alderfer 

  ทฤษฏีนีไดพ้ฒันาโดยยดึถือพืนฐานมาจากทฤษฏีจูงใจของ Maslow  สาํหรับ Maslow 

นนัคนจะไต่เตา้ขึนไปตามขนัตอนและประสบความสาํเร็จในระดบัหนึง และอยูใ่นระดบันนัทงัใน
ชีวติส่วนตวั และชีวิตธุรกิจ Alderfer ยอ่ลาํดบัขนัความตอ้งการเหลือสามขนัเท่านนั สะทอ้นให้เห็นวา่ 
บุคคลแต่ละบุคคลมีความตอ้งการทีแตกต่างกนัมากตามสภาพแวดลอ้ม และบุคคลอาจจะมุ่งเนน้ใน
ความตอ้งการมากกว่าหนึงในเวลาเดียวกนั อาจจะเป็นบุคคลทีมีความแตกต่างออกไปเมืออยู่บา้น 
กบัตอนทีทาํงาน (Alderfer 1972 : 6-12, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 54)  ทฤษฏีนี 
ประกอบดว้ย  
  E คือ ความตอ้งการอยูร่อด (Existence Needs) 

  R คือ ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์ทางสังคม (Relatedness Needs) 

  G คือ ความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต (Growth Needs) 

  ระดบัที 1 ความอยูร่อด (Existence Needs) 

  ความตอ้งการเหล่านีหามาเพือการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์ห้อยู่รอด รวมทงัความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกาย และความปลอดภยัในชีวิตตามที Maslow ไดเ้ขียนไว ้มีการจา้งงาน ก็มีรายได ้และ
โอกาสทีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในความตอ้งการ ความอยูร่อด ดงันนั ค่าจา้งและผลประโยชน์ตอบ
แทนทีเพียงพอ และสภาพแวดลอ้มในการจา้งงาน ตลอดจนสภาพการทาํงานเงือนไขทีดี และสัญญา
การจา้งงาน ลว้นแต่เป็นเครืองมือตอบสนองสิงจูงใจดา้นนีทงัสิน และหากเปรียบเทียบความตอ้งการ
อยู่รอดนีจะเทียบได้กบัระดบั 1 และ ระดบั 2 ของ Maslow (Alderfer 1972 : 6-12, อ้างถึงใน 
สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ 2540 : 54)   
  ระดบั 2 ความสัมพนัธ์ (Relatedness Needs)                              
  ความตอ้งการเหล่านีเกียวกบัคนมีความเกียวขอ้งกบัความตอ้งการดา้นสังคม รวมทงั
ความตอ้งการทีมีความหมายต่อสังคม และความสัมพนัธ์ภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคล เรืองนีเทียบ
ไดก้บัระดบั 3 ของ Maslow และอีกครึงหนึงทีกาํลงัแสวงหาความตอ้งการทีเป็นเจา้ของและความรัก
ในศูนยก์ลางของครอบครัว บุคคลทีมีความตอ้งการประสบความสําเร็จสูงทีแตกต่างจากคนอืน
มากทีสุด อาจเป็นคนทีมีความตอ้งการในดา้นความสัมพนัธ์ดว้ย และตอ้งยอมรับวา่เป็นความตอ้งการ
ทีธรรมดามากทีสุด (Alderfer 1972 : 6-12, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 54)   
  ระดบั 3 ความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) 

  ความตอ้งการเหล่านีเกียวกบัการพฒันาของศกัยภาพของบุคคล รวมทงัความตอ้งการ
ในด้านความนับถือของตนเอง ความตอ้งการอยากเป็นผูม้ีความคิดริเริม การพฒันาเติบโตด้วย
ความรู้ความสามารถ และความตอ้งการในดา้นความสําเร็จในชีวิต ความตอ้งการประเภทนีจะ
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เปรียบไดก้บัความตอ้งการทีได้รับความสาํคญัทางใจและความสาํเร็จตามความคิดของ Maslow 

ในระดบั 4, 5 นนัเอง (Alderfer 1972 : 6-12, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 54)   
  ทฤษฎีของ แอลเดอร์เฟอร์ สรุปไดว้า่ มนุษยมี์ความตอ้งการเพือการดาํรงชีวิต ตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลทีเกียวขอ้งมีความพอใจและเขา้ใจร่วมกนั ตอ้งการความเจริญเติบโต รวมทงั
พอใจกบัความกา้วหน้าทีไดร้ับ ทาํให้ไดใ้ช้ความสามารถทีมีอยู่อย่างเต็มศกัยภาพ หรือพฒันา
ความสามารถเพิมขึนเพือสนองความตอ้งการ และแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สามารถนาํมาใช้เป็น
พืนฐานสําหรับการจดัสวสัดิการในองค์กรได ้ความชดัเจนอยู่ตรงทีวา่ในขนัทีเป็นความตอ้งการที
จะมีชีวติอยูร่อด เห็นไดช้ดัเมือนาํสวสัดิการมาตีค่าเป็นตวัเงินโดยเทียบไดก้บัค่าตอบแทนโดยตรงที
เกิดจากผลงาน ซึงในทีสุดย่อมนาํไปสู่แนวคิดทีว่าสวสัดิการคือส่วนหนึงของค่าตอบแทนในการ
ทาํงานนนัเอง (Alderfer 1972 : 6-12, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 54-55)   
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกียวกบัความตอ้งการของมนุษย  ์ประกอบดว้ยทฤษฏี
ลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ หรือ ทฤษฏี E R G  กล่าว
โดยสรุป ความตอ้งการในดา้นต่างๆของมนุษย  ์ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา 
ความตอ้งการความมนัคงและความปลอดภยัของชีวติ ความตอ้งการผกูพนัทางสังคม ความตอ้งการ
ทีจะมีเกียรติยศชือเสียง ความตอ้งการความสําเร็จแห่งตน ความตอ้งการอยู่รอด  ความตอ้งการมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ความตอ้งการกา้วหนา้และเติบโต ซึงผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฏีนีมาเป็นแนวทาง
ส่วนหนึงในการศึกษาวิจยัเพือกาํหนดเป็นตวัแปรทีจะศึกษา ทีมีความเกียวขอ้งกบัความตอ้งการ
สวสัดิการของแรงงาน ซึงความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะมีความตอ้งการในระดบัทีแตกต่างกนั
ออกไป  และแต่ละบุคคลก็มีความตอ้งการทีไม่เท่ากนั จากการศึกษาทฤษฏีเกียวกบัความตอ้งการ
ของมนุษยใ์นครังนียงัสามารถนาํมาเชือมโยงกบัเรืองสวสัดิการแรงงานในดา้นต่างๆ คือ ทฤษฎี
ความตอ้งการของมาสโลว ์จะมีลาํดบัขนัของความตอ้งการ ทีส่วนหนึงสามารถนาํมาเป็นแนวทาง
ในการกาํหนดสวสัดิการในด้านต่างๆได้ อาทิเช่น ตงัแต่ขนัแรก คือ ความตอ้งการทางดา้นสรีระ
วิทยา ในขนัแรกจะเป็นความตอ้งการขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ อากาศ อาหาร นาํ เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั 
ยารักษาโรค เป็นตน้ ซึงเปรียบไดก้บัสวสัดิการทางดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นสุขอนามยั ขนัทีสอง 
เป็นความตอ้งการทางดา้นความตอ้งการความมนัคงและความปลอดภยัของชีวิต ในขนันีจะเปรียบ
ไดก้บัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ขนัทีสาม เป็นความ
ตอ้งการความผูกพนัทางสังคม ก็สามารถเปรียบได้กบัสวสัดิการด้านนันทนาการเนืองจากการ
นนัทนาการจะเป็นในเรืองของกิจกรรมทีบุคคลมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งเพือนร่วมงานหรือบุคคล
อืนๆเพือก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทางสังคม และทฤษฏี E R G ในเรืองของความตอ้งการอยูร่อดนี จะ
รวมถึงความตอ้งการดา้นร่างกาย และความปลอดภยั ซึงจะเปรียบไดก้บัทฤษฏีของมาสโลวใ์น
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ขนัที 1 และขนัที 2 ซึงสามารถนาํมาเชือมโยงกบัสวสัดิการในดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นสุขอนามยั 
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ และสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั  ซึงเป็นองค์ประกอบ
ของความอยู่รอดของชีวิต ระดบัทีสองในเรืองของความตอ้งการความสัมพนัธ์นีจะเปรียบไดก้บั
ความตอ้งการในขนัที3 ของมาสโลว ์และสามารถนาํมาเชือมโยงกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการที
บุคคลจะมีความสัมพนัธ์กนัในกิจกรรมต่างๆ อยา่งไรก็ตามการศึกษาทฤษฏีความตอ้งการของมนุษยนี์ 
เป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดสวสัดิการในดา้นต่างๆไดอ้ย่าง
ครอบคลุมมากทีสุด และเมือเราเขา้ใจธรรมชาติความตอ้งการของมนุษยแ์ลว้ก็สามารถทีจะนาํเอามา
เป็นแนวทางอธิบายความตอ้งการสวสัดิการแรงงานของแรงงานต่างๆ ได ้กล่าวคือ หลกัการจดั
สวสัดิการทีดีนนัจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของแรงงานดว้ย เราควรศึกษาปัญหา
ความตอ้งการทีแทจ้ริงของแรงงานก่อนแลว้จึงนาํประเภทและชนิดของสวสัดิการทีแรงงานตอ้งการ
นนัมาจดัใหแ้ก่แรงงานเพือตอบสนองความตอ้งการของแรงงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

2.  ทฤษฏีเกียวกบัความพงึพอใจในการทาํงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัในการทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึง
ใหส้าํเร็จ การทีบุคลากรในองคก์ารหรือหน่วยงานจะเกิดความพอใจในการปฏิบติังานมากหรือนอ้ย
นัน ขึนอยู่กบัผูบ้ริหารและสิงจูงใจทีเป็นองค์ประกอบและอยู่ในหน่วยงานนัน ถ้าองค์การหรือ
หน่วยงานนนัมีผูบ้ริหารงานบุคคลอยา่งดี ประกอบกบัมีปัจจยัทีเป็นสิงจูงใจมาก บุคลากรในองคก์ร
หรือหน่วยงานนนัย่อมเกิดความพอใจในการปฏิบติังานมาก การจูงใจในการทาํงาน คือ การสร้าง
ส่วนประกอบในการทาํงานเพือโนม้นา้วจิตใจ ให้คนมีความรู้สึกผกูพนัอยูก่บังาน อยากทาํงานโดย
ทุ่มเทและเสียสละเพือองคก์รและหน่วยงาน การจูงใจ (Motivation) จะเกิดไดต้อ้งอาศยัสิงจูงใจ 
(Incentive) เป็นเครืองดึงดูด (ภิญโญ สาธร 2517 : 259) 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นทศันคติทีมีต่องานไดมี้ผูศึ้กษาเกียวกบัความพึงพอใจ
ในการทาํงาน และใหค้วามหมายของความพึงพอใจในการทาํงานไวห้ลายประการดงันี  
 Morse (1955 : 27) กล่าววา่ ทุกสิงทีลดความตึงเครียดในการทาํงานของพนกังานให้
นอ้ยลง โดยอธิบายเพิมเติมวา่ความเครียดนนัเกิดจากความตอ้งการ หรือความอยากของมนุษย ์เมือมี
ความตอ้งการจะเกิดการเรียกร้อง เมือไดรั้บการตอบสนองความเครียดนนัก็จะลดลงหรือหมดไปซึง
จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานได ้ 
 Blum and Naylor (1968 : 364) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทีเป็นผลมา
จากงานและปัจจยัแวดลอ้ม เช่น ค่าจา้ง สถานภาพ โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน ความยติุธรรมของ
ผูบ้งัคบับญัชา และความเหมาะสมของปริมาณงาน 
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 Applewhite (1965 : 8) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความสุขสบายทีไดจ้ากสภาพที
ทาํงาน ความสุขจากการทาํงานร่วมกบัเพือนร่วมงาน และทศันคติทีดีต่องานและความพอใจ
เกียวกบัรายได ้

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง  ทศันคติต่องานทีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
บางอย่าง ไม่ว่าค่าจา้งการบงัคบับญัชา ความมนัคงในการจา้งงาน สภาพการทาํงาน โอกาสทีจะ
เจริญกา้วหนา้ การเอาใจใส่ต่อความสามารถของคนงาน การประเมินผลงานอยา่งยุติธรรม ความสัมพนัธ์
ทางสังคมในงาน การดาํเนินการอยา่งเร่งด่วนต่อการร้องทุกขข์องคนงาน การปฏิบติัต่องานอยา่ง
ยติุธรรม และอืนๆ (พรรณราย ทรัพยะประภา 2529 : 75) 

 ความพึงพอใจในการทาํงาน  เป็นผลของการจูงใจให้มนุษยท์าํงานโดยจะออกมาในรูป
ของความพอใจทีคนทาํงานไดเ้งินมาก บรรยากาศในสถานทีทาํงานดี ซึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดความพึงพอใจในงาน ดว้ยเงินและรางวลัตอบแทนดว้ยกนัทงันนั นอกจากนีความพึงพอใจใน
การทาํงานจะเกิดขึนเมือมีความรู้สึกวา่ตน ประสบความสาํเร็จในการทาํงานเป็นทียอมรับสามารถ
ทาํงานดว้ยตนเองและมีโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ทีการงาน และถา้หน่วยงานออกแบบงาน
ใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความพอใจในงานแล้วหน่วยงานจะมีทางหาความร่วมมือจากพนักงานไดม้ากขึน 
และผูป้ฏิบติังานยงัเตม็ใจทาํงานมากขึน (เสถียร เหลืองอร่าม 2522 : 79) 

 ความพึงพอใจในการทาํงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ทศันะความพอใจหรือความ
ไม่พอใจทีมีต่อการทาํงาน เป็นความแตกต่างระหว่างจาํนวนของรางวลัตอบแทนทีพนกังานไดรั้บ 
กบัจาํนวนรางวลัทีพวกเขามีความเชือวา่สมควรจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบัองคก์าร ดงันนัความ
พึงพอใจในการทาํงานจึงเป็นทศันคติไม่ใช่พฤติกรรม ซึงโดยทวัไปพนกังานทีมีความพึงพอใจใน
การทาํงานจะมีผลผลิต (Productivity) มากกวา่พนกังานทีไม่พึงพอใจในการทาํงาน ความพึงพอใจ
เป็นวตัถุประสงคข์ององคก์ารไม่เพียงแต่ความพึงพอใจซึงเกียวขอ้งกบัการขาดงานหรือการลาออก
จากงานเท่านนั แต่ขึนอยู่กบัองค์การดว้ยว่ามีการจดัการบริหารงานทีมีความทา้ทายและมีการให้
รางวลัตอบแทนในการทาํงานแก่พนักงานหรือไม่ ดงันันการมีความพึงพอใจในการทาํงานจึง
สะทอ้นถึงทศันคติมากกวา่พฤติกรรม (อษัฎางค ์แสวงการ 2546 : 27) 

 ความพึงพอใจในการทาํงานทีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการทาํงานเป็น
ความรู้สึกของบุคคลทางบวกหรือทางลบทีมีต่องานทีกาํลงัทาํ มีผลมาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น 
ลกัษณะงานทีทาํ ผลประโยชน์ตอบแทน สภาวะแวดล้อมในการทาํงาน รวมทังปัจจยัอืนๆที
เกียวขอ้ง ได้แก่ ปัจจยัทีได้มาจากการทาํงาน ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทีมีการควบคุมโดย
ฝ่ายบริหารงาน ซึงบุคคลทีไดรั้บการตอบสนองตามความคาดหวงัก็จะทาํให้เกิดความพึงพอใจใน
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การทาํงาน ตงัใจและเต็มใจทาํงานดว้ยความพยายามและมีความกระตือรือร้นทีจะปฏิบติังานให้ดีมี
คุณภาพและบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 2.1 ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY  ของดักลาส แมคเกรเกอร์  
  แมคเกรเกอร์  (Mcgregor 1960 : 33-34, อา้งถึงใน ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ 2528 : 

64-67) กล่าวถึง ขอ้สมมติฐานเกียวกบัมนุษย ์ตงัเป็นทฤษฏี X และทฤษฎี Y แบ่งอธิบายตามทฤษฏี 
ไดด้งันี     

  ทฤษฏี X (Theory X) ทฤษฎีนี กล่าววา่ มนุษยม์ีสัญชาติญาณหลีกเลียงการทาํงาน
ทุกอยา่ง สาเหตุมาจากไม่ชอบการทาํงาน ดงันนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งใชว้ิธีการบงัคบั ใชอ้าํนาจควบคุม 
สังการ หรือข่มขู่ดว้ยวิธีการลงโทษ เพือให้งานสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ มนุษยโ์ดยเฉลียชอบให้มี
ผูค้อยแนะนาํชีแนวทางในการทาํงาน พยายามหลีกเลียงความรับผิดชอบมีความทะเยอทะยานนอ้ย
ตอ้งการความปลอดภยัมากกว่าสิงใด ทฤษฎีนีนกับริหารจึงเขา้ใจว่าสิงจูงใจทีทาํให้คนในองค์กร
ทาํงานไดดี้ทีสุด คือ การใหสิ้งตอบแทนทางเศรษฐกิจ คือใชเ้งินเป็นสิงจูงใจ ถา้ทาํงานไดม้ากค่าจา้ง
ก็จะสูง มิฉะนนัจะใชว้ธีิการกระตุน้ให้ทาํงานดว้ยการข่มขู่ให้คนงานเกิดความเกรงกลวั หวาดหวนั 
คนงานตอ้งยอมทาํตามคาํสังของผูบ้งัคบับญัชาเพือมิให้ตอ้งออกจากงาน แบบขององคก์รเช่นนีมี
การควบคุมอย่างใกลชิ้ดจากเบืองตน้ หรือผูบ้ริหารซึงเป็นแนวคิดในการจดัรูปองค์กรตามแบบ
ราชการหรือบริหารจดัองคก์ารตามประเพณีนิยม (Mcgregor 1960 : 33-34, อา้งถึงใน ศิริโสภาคย ์
บูรพาเดชะ 2528 : 64-67)   
  ทฤษฎี Y (Theory Y)  เป็นแนวคิดทีนิยมใช้ในปัจจุบนั เป็นทีมาของหลกัการดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์  สมมติฐานของทฤษฎีนี คือ มนุษยเ์ป็นผูที้ชอบสังคม ( Man is a Social Man)  

มนุษยอ์ยูค่นเดียวในโลกไม่ได ้ตอ้งมีการสังสรรคก์นัและอยู่ในระบบสังคม มีการช่วยเหลือซึงกนั
และ ปัจจุบนัมนุษยไ์ม่ทาํงานเพียงเพือให้ไดเ้งินเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีส่วนประกอบอีกอยา่งทีเป็น
สิงจูงใจให้พอใจในการทาํงาน โดยสมมติฐานนีสรุปไวว้า่ คนไม่หลีกเลียงงานเสมอไป การบงัคบั
ข่มขู่ไม่ใช่วถีิทางทีช่วยใหง้านสาํเร็จ การเปิดโอกาสใหค้นไดแ้สดงความสามารถรับผิดชอบควบคุม
ตนเอง จึงเป็นวิถีทางทาํให้งานสําเร็จและเป็นผลทาํให้รู้สึกผูกพนักบัหน่วยงาน หากมีการจดัการ
งานอยา่งเหมาะสม คนจะยอมรับและยินดีรับผิดชอบในผลสําเร็จของงาน (Mcgregor 1960 : 33-34, 

อา้งถึงใน ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ 2528 : 64-67)   
  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y นี ผูบ้ริหาร หรือหวัหน้าควรเขา้ใจองคป์ระกอบต่างๆ ใน
การทาํงาน เพือช่วยใหผู้ท้าํงานเกิดความพึงพอใจมากขึน ลดความไม่พึงพอใจนอ้ยลง มีความสุขใน
การทาํงานมากขึน ทงันีผูบ้ริหารในทศันะตามทฤษฎี Y สามารถทาํให้บุคคลทาํงานให้แก่ องคก์าร
ดว้ยความตงัใจและเต็มใจ เกิดความพึงพอใจในการทาํงานไดม้ากกวา่ผูบ้ริหารในทศันะตามทฤษฎี 
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X เมือบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ยอ่มทาํให้ผลการปฏิบติังานดีขึน ดงันนัการให้ความรู้
เพือเปลียนแปลงทศันคติแก่ผูบ้ริหาร ให้มีแนวคิดกบัการบริหารจดัการทีถูกตอ้งเหมาะสม เป็น
หนทางหนึงทีส่งเสริมการพฒันาบุคคลและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน(Mcgregor 1960 : 

33-34, อา้งถึงใน ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ 2528 : 65-67) 

 2.2 ทฤษฎีปัจจัยจูงใจหรือทฤษฎ ี2 ปัจจัย ของ เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก 

  Herzberg  (1959 : 44-115) กล่าววา่ ความพอใจในการทาํงานกบัแรงจูงใจในการ
ทาํงานแตกต่างกนั การทีบุคคลมีความพอใจในการทาํงานมิไดห้มายความว่าจะมีแรงจูงใจในการ
ทาํงานเสมอไป ความพอใจในการทาํงานมีผลให้บุคคลทาํงานต่อไปโดยไม่คิดจะลาออกจากงาน 
แต่แรงจูงใจในการทาํงานจะทาํให้บุคคลทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปัจจยัสองประเภทที
เกียวขอ้งกบัความพอใจ และไม่พอใจในการทาํงาน คือ  
  2.2.1 ปัจจยัทีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน (Motivator  Factor) เป็นปัจจยัทีช่วย
ทาํให้มนุษยเ์กิดความพึงพอใจในงาน (Satisfy) เกิดความชอบและรักงาน ปัจจยันีเกียวขอ้งกบังาน
โดยตรง เป็นตวัการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยงิขึน (Herzberg  1959 : 44-115) ไดแ้ก่  
   2.2.1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) เป็นปัจจยัจูงใจทีสําคญัทีสุดของ
มนุษย ์เพราะชีวิตของมนุษยต์อ้งทาํงานเพือเงิน เพือเกียรติยศ และเป้าหมายสูงสุดคือ การทีทาํงาน
ไดป้ระสบผลสาํเร็จ สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ และรู้จกัป้องกนัปัญหาทีเกิดขึน เมือผลงานสําเร็จจึง
เกิดความภาคภูมิใจและพอใจในผลของงานนนัอยา่งยงิ 

   2.2.1.2 การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Recognition) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพือน จากผูม้าขอรับคาํปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี
อาจจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลงัใจ หรือการแสดงออกอืนใดที
ทาํใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมือไดท้าํงานอยา่งหนึงอยา่งใดบรรลุผลสาํเร็จ  
   2.2.1.3 ลกัษณะของงาน (The Work Itself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานทีตอ้ง
อาศยัความริเริม สร้างสรรค ์ ทา้ทาย ใหล้งมือทาํหรือเป็นงานทีมีลกัษณะสามารถทาํตงัแต่ตน้จนจบ
ไดโ้ดยลาํพงัผูเ้ดียวและเป็นงานทีตรงกบัความรู้และความสามารถ หรือตรงกบัตาํแหน่งสายงาน
(Herzberg  1959 : 44-115) 

   2.2.1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพอใจทีเกิดจากการให้
รับผิดชอบงานในภาระหนา้ทีทีสาํคญั มีความรับผิดชอบทีทา้ทายความสามารถ งานใหม่ๆ และมี
อาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ที (Herzberg  1959 : 44-115) 
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   2.2.1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง
ใหสู้งขึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพือหาความรู้เพิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 
มีโอกาสไดรั้บการพฒันาทกัษะในการทาํงาน (Herzberg  1959 : 44-115) 

  2.2.2 ปัจจยัดา้นคาํจุน (Maintenance Factor) หรือเรียกว่าปัจจยัดา้นสุขอนามยั 
(Hygiene Factor) เป็นปัจจยัทีเป็นขอ้กาํหนดเบืองตน้ทีจะทาํใหค้นไม่พอใจในงานทีทาํ หากวา่    
สิงเหล่านีปัจจยัเหล่านีไม่มีอยู่ในงาน แต่ปัจจยัเหล่านีใช่สิงจูงใจให้คนทาํงานเพิมขึนเป็นปัจจยัที
เกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้มในการทาํงานปัจจยัเหล่านี (Herzberg  1959 : 44-115) ไดแ้ก่ 

   2.2.2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทีควรไดรั้บ
เหมาะสมกบังานทีทาํ ตลอดจนการเลือนขนัเงินเดือนในหน่วยงาน เป็นทีพอใจของบุคลากรที
ปฏิบติังาน 

   2.2.2.2 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administrations) 

หมายถึง นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร การติดต่อสือสารภายในองคก์าร นโยบายการ
บริหารงานเป็นองคป์ระกอบหนึงทีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน (Herzberg  1959 : 44-115) 

   2.2.2.3 วธีิการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน หรือความยติุธรรมในการบริหารงาน 
   2.2.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (Interpersonal Relation) 

หมายถึง การติดต่อพบปะกนัไม่ว่าจะเป็นกิริยา หรือวาจาทีแสดงถึงความสัมพนัธ์ทีดีระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพือนร่วมงาน (Herzberg  1959 : 44-115) 

   2.2.2.5 สภาพการทาํงาน (Working Condition) สภาพการทาํงานเป็นปัจจยั
อนามยัแก่พนักงานในการทาํงาน พนักงานตอ้งการสภาพการทาํงานทีดี มีความสะดวกสบาย
ถูกหลกัอนามยั ไม่มีมลพิษทางเสียง แสง และกลินมีอุณหภูมิทีพอเหมาะ มีเครืองมือ เครืองใช ้และ
อุปกรณ์ทีทนัสมยั ช่วยใหพ้นกังานทาํงานดว้ยความมีปกติสุข  
   2.2.2.6 ความมนัคงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อ
ความมนัคงของงาน ความยงัยืนของอาชีพ หรือความมนัคงขององค์กร ถ้าบุคคลในองค์กรเกิด
ความรู้สึกวา่งานมีความมนัคงแลว้นนั ก็จะทาํงานดว้ยความตงัใจ และอยูดี่มีสุข (Herzberg  1959 : 

44-115)  

   2.2.2.7 สถานภาพในการทาํงาน (Status) หมายถึง ลกัษณะ หรือสถานะที
เกียวกบัองคป์ระกอบ ทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น อาชีพนนัเป็นทียอมรับนบัถือ มีเกียรติ
และศกัดิศรี การมีเลขานุการ การมีรถประจาํตาํแหน่ง (Herzberg  1959 : 44-115) 
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  ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซ เบิร์ก ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ปัจจยัทงั 2 ดา้นนี เป็นสิงที
มนุษยต์อ้งการ เนืองจากเป็นแรงจูงใจในการทาํงาน ปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทาํให้เกิด
ความสุขในการทาํงาน เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน และมีความสัมพนัธ์กบัความคิดทีวา่ มนุษย์
ทีไดรั้บการตอบสนองดว้ยปัจจยัชนิดนี จะช่วยเพิมแรงจูงในการทาํงาน  สามารถทาํงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่วนปัจจยัดา้นคาํจุน หรือปัจจยัดา้นสุขอนามยั ทาํหน้าทีป้องกนัมิให้คนเกิดความ 
ไม่เป็นสุข หรือไม่พึงพอใจในการทาํงาน ปัจจยัทางดา้นการจูงใจ ตอ้งมีค่าเป็นบวกเท่านนั จึงทาํให้
บุคคลมีความพึงพอใจในการทาํงาน แต่ถา้เป็นลบจะทาํให้บุคคลไม่พึงพอใจในการทาํงาน ส่วน
องคป์ระกอบทางดา้นคาํจุนหรือปัจจยัด้านสุขอนามยั หากมีค่าเป็นลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึก  
ไม่พึงพอใจในงาน เพราะองคป์ระกอบปัจจยันีมีหนา้ทีคาํจุนหรือบาํรุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจ
ในงาน สรุปไดว้า่ปัจจยัทงัสองดา้นนี ควรมีในทางบวก จึงจะทาํให้ความพึงพอใจในการทาํงานของ
บุคคลเพิมขึน และผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงปัจจยัทีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน เช่น การมอบหมาย
งานทีทา้ทายความสามารถหรือสนบัสนุนความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน  เพือเป็นการพฒันาส่วน
บุคคลให้มีความกา้วหน้าและความเจริญเติบโตในหน้าทีการงาน  แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารตอ้ง
พยายามรักษาปัจจยัปัจจยัดา้นคาํจุน หรือสุขอนามยัให้คงอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ เพือป้องกนัไม่ให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความไม่พอใจในการทาํงาน  

  กล่าวโดยสรุป ความพอใจเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึง
ใหส้าํเร็จ และการทีจะเกิดความพึงพอใจไดน้นัส่วนหนึงมาจากสิงจูงใจทีจะโนม้นา้วจิตใจ ให้คนมี
ความรู้สึกผกูพนักบังาน ซึงส่วนหนึงของสิงจูงใจนนัมาจากเรืองของสวสัดิการแรงงานในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ด้านความมนัคงและความปลอดภยั ด้านสุขอนามยั 
ดา้นนันทนาการ สวสัดิการเหล่านี จะเป็นแรงจูงใจให้แรงงานเกิดความพอใจในการทาํงานและ
บุคคลจะมีความพึงพอใจในการทาํงานมากหรือหรือน้อยขึนอยู่กบัความตอ้งการของบุคคลและ
องค์ประกอบของสิงจูงใจทีมีอยู่ในงานนันๆ ผูว้ิจยัจึงสามารถนาํแนวคิดของความพึงพอใจนีมา
เชือมโยงและกาํหนดความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งชดัเจนยงิขึน 
 

3. ทฤษฎีเกยีวกบัสวสัดิการแรงงาน 

 สวสัดิการมิใช่มาจากความรับผิดชอบของนายจา้งเพียงฝ่ายเดียว เห็นได้จากทฤษฏี
สวสัดิการแรงงาน  ทีมาจากปรัชญาและแนวความคิดเกียวกบัเรืองของสวสัดิการแรงงานทาํให้
ลกัษณะการให ้หรือวธีิการจดัสวสัดิการแตกต่างกนัออกไปตามปรัชญานนัๆ ทฤษฏีสวสัดิการต่างๆ 
(วจิิตร ระววิงค ์2528, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 60-64) กล่าวไวด้งันี  
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 3.1 ทฤษฏีทถีือว่าสวัสดิการเป็นเรืองทีต้องบังคับควบคุม (The Policing Theory of 

Labour Welfare)  

  ทฤษฏีนีเกิดจากแนวความคิดทีว่าธรรมชาติของมนุษยส่์วนใหญ่มกัจะเห็นแก่ตวั
พร้อมทีจะเอาเปรียบคนอืนเมือมีโอกาส โดยเฉพาะคนรวยมกัจะเอาเปรียบคนจนหรือนายจา้งมกัจะ
เอาเปรียบลูกจา้งอย่างไม่ยุติธรรม เช่น ไม่สนใจสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ให้ทาํงานมากชัวโมง 
หรือสวสัดิการใดๆของลูกจา้ง ทาํให้ลูกจา้งไม่พอใจและหมดกาํลงัใจในการทาํงาน สภาพเช่นนีใน
รัฐสวสัดิการไม่สามารถยอมให้มีขึนได ้จึงตอ้งออกกฎหมายบงัคบัให้นายจา้งจดัสวสัดิการ และ
สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ขอ้กาํหนดในกฎหมายมกัจะมีมาตรฐาน
และมีบทลงโทษหนกัดว้ย ขอ้ดีของทฤษฏีนี คือ ลูกจา้งจะไดรั้บการประกนัในระดบัระดบัหนึงว่า 
ตนจะไดรั้บสวสัดิการเพียงพอตามทีระบุไวใ้นกฎหมาย (วิจิตร ระวิวงค ์2528, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ 
วศินารมณ์ 2540 : 60-64) 

 3.2 ทฤษฏีทีถือว่าสวัสดิการเป็นเรืองความเชือทางศาสนา (The  Religions Theory of 

Labour Welfare)  

  ทฤษฏีนีมิไดส้นบัสนุนใหมี้กฎหมายบงัคบัในเรืองการจดัสวสัดิการแรงงาน แต่เชือ
วา่นายจา้งจดัสวสัดิการแรงงานให้แก่ลูกจา้งก็เนืองจากนายจา้งเป็นผูมี้ศีลธรรม ยึดถือในศาสนาว่า
ทาํดีย่อมไดดี้ เชือว่าทาํบุญในชาตินีผลบุญจะส่งให้ในชาตินีและชาติหน้า นายจา้งทีจดัสวสัดิการ
โดยมีพืนฐานความเชือของทฤษฏีนีถือเป็นเรืองทีดี เพราะเป็นการให้โดยความสมคัรใจของนายจา้ง 
แนวคิดนียอ่มถือวา่การใหส้วสัดิการแก่ลูกจา้งเป็นการลงทุนอยา่งหนึง  การให้สวสัดิการโดยความเชือ
ของทฤษฎีนีเชือว่าศาสนาเป็นพืนฐานในการทีนายจา้งจดัสวสัดิการในแต่ละสังคม การจดัโดย
หวงัผลเป็นส่วนบุญแก่นายจา้งดว้ย (วิจิตร ระวิวงค ์2528, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 

60-64) 

 3.3 ทฤษฎีทีถือว่าสวัสดิการเป็นเรืองของความรักต่อเพือนมนุษย์ด้วยกัน (The 

Philanthropic Theory of Labour Welfare)  

  ทฤษฎีนีถือวา่มนุษยย์อ่มรักเพือนมนุษยด์ว้ยกนั มีความตอ้งการทีจะช่วยเหลือเพือน
มนุษยที์ตกทุกขไ์ดย้าก และอาจจะไม่มีความสุขไดห้ากรู้วา่มนุษยด์ว้ยกนัมีความทุกข ์มีความเมตตา
สงสารผูอื้นดว้ยความหวงัวา่อยากให้คนอืนมีความสุขและยินดีทีจะเสียสละ นายจา้งทีเชือในทฤษฎีนี
ก็จะจดัสวสัดิการให้ลูกจา้งอยา่งดี และไม่หวงัสิงตอบแทน ดว้ย (วิจิตร ระวิวงค ์2528, อา้งถึงใน    
สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 60-64) 
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 3.4 ทฤษฎีทีถือว่าสวัสดิการเป็นเรืองความผูกพันแบบครอบครัวหรือหุ้นส่วน 
(Paternalistic of  Trusteeship Theory)  

  ทฤษฎีทีถือว่าสวสัดิการเป็นเรืองความผูกพนัแบบครอบครัวหรือหุ้นส่วน หรือ
บางครังเรียกวา่ Fathernalistic Theory มีพืนฐานมาจากแนวคิดทีวา่ในการประกอบธุรกิจนนั นายจา้ง
เป็นหุน้ส่วนกบัลูกจา้ง นายจา้งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น แต่จะใชจ่้ายทรัพยสิ์นตามอาํเภอใจไปฝ่ายเดียว
ไม่ได ้ตอ้งคาํนึงถึงลูกจา้งด้วย แต่วิธีการรักษาผลประโยชน์ให้ลูกจา้งนนั ตามทฤษฎีนีนายจา้งมี
แนวความคิดว่าลูกจา้งยงัตอ้งพึงนายจา้งในแง่ของการจดัการ คือ ยงัช่วยตวัเองไม่ไดใ้นทุกเรือง
นายจา้งจึงตอ้งพิทกัษ์สิทธิบางอยา่งให้ สวสัดิการทีให้จึงเป็นเรืองของศีลธรรม และความสัมพนัธ์
แบบพ่อทีตอ้งเกือกูลลูก หรือตอ้งเกือกูลนอ้งเสมือนคนทีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนัทีผูอ้าวุโสกวา่จะ
ทาํหน้าทีดูแลความเป็นอยู่ของผูที้เยาวว์ยักว่า  ทฤษฎีนีจึงไม่เกียวขอ้งกบัแนวคิดทีว่า สวสัดิการ
แรงงานควรมาจากการบงัคบัหรือตอ้งมีกฎหมาย แต่ถือวา่ควรเป็นความสํานึกในหนา้ทีของนายจา้ง
ทีจะทาํตนเป็น “พอ่ทีดี” ต่อลูกจา้งหรือ “บุตร” ของตนหรือไม่ดว้ย (วิจิตร ระวิวงค ์2528, อา้งถึงใน 
สุรางครั์ตน์  วศินารมณ์ 2540 : 60-64)  

 3.5 ทฤษฎีทถีือว่าการให้สวสัดิการแรงงานเป็นการป้องกนัการเรียกร้อง (The Placating  

Theory of  Labour Welfare)  

  ทฤษฎีนีเกิดจากแนวความคิดทีว่าเมือคนงานตืนตวัในเรืองสิทธิและผลประโยชน์
ของตน เมือถึงเวลาหนึงลูกจา้งจะรวมตวัเป็นกลุ่มพลงัเรียกร้องค่าจา้งทีสูงขึน และสวสัดิการแรงงาน 
ทีดีกวา่เดิม ซึงนายจา้งจะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับรู้ไม่ได ้ ฉะนนันายจา้งจึงมีหนา้ทีทีจะตอ้งสอดส่อง
ดูแลความเคลือนไหวของลูกจา้ง เมือรับรู้ตอ้งหาวิธีการป้องกนัหรือเบียงเบนความสนใจของพนกังาน
จากการรวมตวัเพือวตัถุประสงคด์งักล่าว ดว้ยการเอาใจคนงานหรือ “ให้” ในสิงทีลูกจา้งตอ้งการ
ก่อนทีจะมีการเรียกร้อง การให้ลกัษณะนีเป็นวิธีทีสามารถจะยบัยงัความรุนแรงไดเ้พียงชัวคราว
เท่านนั ขอ้ดีในแง่นีคือ ลูกจา้งมกัไดใ้นสิงทีตอ้งการแต่มิใช่ทุกครัง เช่นเดียวกบันายจา้งเองก็มีความ
ตืนตวัตอ้งคอยดูแลสอดส่อง เป็นผลทาํให้ลูกจา้งไดใ้นสิงทีตอ้งการมากขึน (วิจิตร ระวิวงค ์2528, 

อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 60-64)  

 3.6 ทฤษฏีทถีือว่าสวสัดิการเป็นเรืองของการประชาสัมพันธ์ (The Public Relation 

Theory of  Labour Welfare)  

  มาจากความเชือว่าสวสัดิการแรงงาน คือ เครืองมือสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหว่าง
นายจา้งและลูกจา้งรวมไปถึงระหว่างนายทุนผูผ้ลิตและประชาชนผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์หรือผูบ้ริโภค ถา้
นายจา้งจดัสวสัดิการแก่คนงานดีมากเท่าใดก็เท่ากบัเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์กิจการของ
นายจา้งไดดี้ขึนเพียงนนั ผลทีตามมาคือการสร้างความนิยมให้แก่ลูกจา้งตลอดจนสังคมภายนอกที
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จะมองดูสถานประกอบการอยา่งชืนชม ผลผลิตของโรงงานมีผูนิ้ยมซือเพราะผลิตโดยโรงงานทีเป็น
ทีรู้จกัว่าให้สวสัดิการคนงานดี การให้สวสัดิการเลยกลายเป็นส่วนหนึงของเทคนิคการขายและ
สวสัดิการก็มกัจดัในรูปของกิจกรรมทีทาํให้สถานประกอบการพลอยมีชือเสียง เช่น การให้
ทุนการศึกษา จดัการแข่งขนักีฬา ทีพกัผ่อนหย่อนใจ  เป็นตน้ (วิจิตร ระวิวงค์ 2528, อา้งถึงใน 
สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 60-64)  

 3.7 ทฤษฏีทถีือว่าสวัสดิการแรงงานเป็นหน้าทีทีพึงปฏิบัติ  (The Functional Theory 

Job Labour Welfare)  

  ทฤษฏีนีกล่าววา่ลูกจา้งเป็นผูผ้ลิต จึงควรไดรั้บการดูแลให้อยูใ่นสภาพทีสมบูรณ์ทงั
ทางกาย และจิตใจตอ้งถนอมและเอาใจใส่เช่นเดียวกบัเครืองจกัรทีมีราคาแพง และการดูแลใน
ลกัษณะนีเป็นหน้าทีของนายจา้ง ทฤษฏีนีมีชืออีกอย่างหนึงว่าทฤษฏีประสิทธิภาพ (Efficiency  
Theory) เพราะมีทีมาจากความเชือทีวา่การจดัสวสัดิการแรงงานใหแ้ก่ลูกจา้งก็เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการทาํงานเพราะการทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีดีหรือมีสิงจูงใจทีดี ลูกจา้งย่อมจะทาํงานดว้ย
ความเป็นสุขใจพึงพอใจ เปรียบเสมือนเครืองจกัรทีไดรั้บการดูแลบาํรุงรักษาอยา่งดี ส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพและมีเพิมผลผลิตทีสูงขึน อนัมีผลต่อการได ้“กาํไร”ผลจากกาํไรนีในทีสุดจะนาํมา
แบ่งปันโดยเฉลียใหลู้กจา้งเพือเป็นสวสัดิการอยา่งหนึง (วจิิตร ระววิงค ์2528, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ 
วศินารมณ์ 2540 : 60-64) 

  ทฤษฏีสวสัดิการแรงงานดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่าเป็นทฤษฏีทีเป็นพืนฐานทีมี
ความเหมาะสมในการทีจะนาํมาใช้เป็นหลักการในการจดัสวสัดิการ เนืองจากผลของการจดั
สวสัดิการนนั ลูกจา้งสามารถทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน และนายจา้งจะไดรั้บกาํไรมากขึน เมือ
นายจา้งมีกาํไรมากขึนก็จะนาํส่วนทีกาํไรทีเพิมขึนมานนัมาเฉลียให้กบัลูกจา้งในรูปของสวสัดิการ 
หรือการตอบแทนการทาํงานในรูปแบบอืน (วิจิตร ระวิวงค ์2528, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 
2540 : 64) 

  สวสัดิการแรงงานเป็นเรืองทีนายจา้งจดัให้แก่ลูกจา้ง ซึงมีทงัสวสัดิการในสถานที
ทาํงานและสวสัดิการนอกสถานทีทาํงาน แมก้ารจดัสวสัดิการแรงงานจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุน
ของนายจา้ง แต่ก็อาจถือเป็นเครืองมือในการเพิมประสิทธิภาพการทาํงานของลูกจา้ง และลดปัญหา
การดาํรงชีพของลูกจา้งลงได  ้รวมถึงการทาํให้ลูกจา้งมีขวญักาํลงัใจทีดี เกิดความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรสามารถคดัเลือกลูกจา้งทีมีประสิทธิภาพมากขึน อตัราการเขา้ออกงานและการขาดงาน
ลดตาํลงก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ทางบวกต่อองคก์ร ลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพแรงงาน เป็นตน้ 
(กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 2550 : 1)  
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  สวสัดิการแรงงาน (Labour Welfare) หรืออาจเรียกอีกนัยหนึงว่า สวสัดิการ
อุตสาหกรรม (Industrial Welfare) มีผูใ้หค้าํจาํกดัความไวต่้างๆดงันี                    

  Beach (1970 : 78) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  คือ ประโยชน์ต่างๆ ทีหน่วยงานจดัให้แก่
ผูป้ฏิบติังานซึงอาจเป็นไปในรูปของรายได ้นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งปกติทีหน่วยงานจดั
ใหอ้ยูแ่ลว้ เพือเป็นการช่วยเหลือในเรืองเจ็บป่วย อุบติัเหตุ การออกจากงานอยา่งกะทนัหนั ไม่วา่จะ
เป็นการให้ออกหรือลาออก การพน้จากงานเมือเกษียณอายุ นอกจากการให้เงินแลว้ยงัอาจจะเป็น
การใหค้วามสะดวกสบายต่างๆ ก็ได ้เช่น การใหล้าพกัผอ่นไดโ้ดยไดรั้บเงินตามสมควร และการจดั
สภาพแวดลอ้มทงัในและรอบๆ ทีทาํงานใหส้ะดวกสบายทีสุด 

  สวสัดิการ หมายความว่า เงินหรือผลประโยชน์ทีคนทาํงานได้รับเพิมเติมจาก
ค่าตอบแทนหลกั และค่าตอบแทนเพิม ซึงมีจาํแนก อยา่งกวา้งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน
สาํหรับเวลาทีไม่ได้ทาํงาน เงินช่วยเหลือคุม้ครองภยั พิบติัของคนทาํงาน และ บริการทีจดัให้
คนทาํงานเพือสะดวกในการครองชีพ (เพญ็ศรี วายวานนท ์ 2537 : 179) 

  สวสัดิการ หมายถึง ผลตอบแทนรูปแบบหนึงทีนายจา้งจดัให้ลูกจา้ง เพือความ
สะดวกสบายหรือเพือการกินดีอยูดี่ของลูกจา้ง ซึงในทวัไปเขา้ใจกนัวา่ สวสัดิการเป็นส่วนหนึงของ
ขอ้ตกลงกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง และเป็นเรืองทีนายจา้งจดัให้เพืออาํนวยความสะดวก เพือ
เป็นการบาํรุงขวญัใหก้าํลงัใจแก่ลูกจา้ง จนเกิดเป็นพนัธะสัญญาวา่ คือส่วนหนึงของสภาพการจา้งงาน
ของกฎหมายแรงงาน (วสันต ์ม่วงแกว้ 2537) 

  ความหมายทีกล่าวมาทงัหมดนีจะเห็นไดว้า่ สวสัดิการแรงงานเป็นเรืองทีมีความสําคญั
มากแก่คนงาน รวมตลอดถึงครอบครัวของคนงานซึงเป็นฝ่ายไดรั้บประโยชน์ทางตรงจากสวสัดิการ
เหล่านี  แต่สาํหรับนายจา้งแลว้ก็ใช่วา่จะไม่ไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ แมว้า่จะไดรั้บผลประโยชน์ทางออ้ม
แต่ในทีสุดก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานและประสิทธิภาพในการผลิต ฉะนนัเรืองของการจดั
สวสัดิการของแรงงานในวงการอุตสาหกรรม แนวความคิดต่างๆ ทีเกียวกบัเรือง คนงาน และ
ความพึงพอใจในงาน ก็ไดเ้ริมมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อเรืองสวสัดิการ 

  แนวคิดเกียวกบัสวสัดิการแรงงานทีเป็นพืนฐานสําหรับนาํมาพฒันาวิธีการจดั
สวสัดิการแรงงานใหก้บัลูกจา้งในสถานประกอบการมีอยูห่ลายแนวคิด ซึงผูว้ิจยัจะไดเ้สนอแนวคิด
สาํคญั  4 แนวคิด คือ  
  1. แนวคิดการใหค้วามคุม้ครองตามกฎหมาย (Protective Legislative ) 

   แนวคิดการให้ความคุม้ครองตามกฎหมาย (สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 39) 

แนวคิดนีมีความเหมาะสมทีจะนาํมาใชใ้นประเทศทีกาํลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศทีกาํลงัอยูใ่นยุค
ทุนนิยม ซึงมีการระดมสะสมทุนทีมีผลต่อทรัพยากรมนุษยใ์นหลายๆดา้น อาทิ คนงานตอ้งเผชิญ
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กบัภาวะความยากจนทนกบัสภาพการทาํงานทีไม่ไดม้าตรฐาน และไม่มีการจดัตงัองค์กรลูกจา้ง
หรือ สหภาพแรงงาน จึงมีผลทาํให้คนงานไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเต็มที ผลผลิตลดลงและเกิด
ความไม่สงบสุขทางสังคม ประกอบกบัปัญหาบางประการทีเกียวขอ้งกบับริการต่างๆ ทางสังคมซึง
ไม่สามารถจดัใหป้ระชาชนไดอ้ยา่งเพียงพอ ทาํให้รัฐตอ้งเขา้มาแทรกแซงโดยใช่อาํนาจทางกฎหมาย
ใหน้ายจา้งจดัสวสัดิการต่างๆ เพือใหลู้กจา้งไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายทีกาํหนด (สุรางครั์ตน์ 
วศินารมณ์ 2540 : 39) 

   การแทรกแซงของรัฐตามแนวคิดนี สามารถแทรกแซงได้หลายวิธีด้วยกัน 

(Akimoto 1986, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 40)  คือ  
   1. มาตรการทางกฎหมายให้นายจา้งจดัหาบริการ และสิงอาํนวยความสะดวก
ขนัตาํในทีทาํงาน เพือให้ลูกจา้งได้รับบริการด้านสุขภาพอนามยั บริการพกัผ่อนหย่อนใจ การ
รักษา พยาบาลและบริการเพือสุขภาพในแต่ล่ะอาชีพ  
   2. การจดัเตรียมบริการทีก่อใหเ้กิดความสุข บริการรวมสาํหรับลูกจา้งอุตสาหกรรม
โดยทวัไป เช่น กองทุนสวสัดิการ เป็นตน้ 

   3. การริเริมให้มีนนัทนาการและสวสัดิการในบริเวณทีอยูอ่าศยั เช่น สโมสรทีตงั
อยูใ่นพืนทีทีมีการรวมตวัของภาคอุตสาหกรรมหลกัการสําคญัของแนวคิดนี เนน้ทีมาตรฐานขนัตาํ    
ทีลูกจา้งทุกคนพึงได้รับโดยการจดัสวสัดิการจะมากหรือน้อยควรขึนอยู่กบัสภาพการทาํงานและ
มาตรฐานการให้ความคุม้ครองในเรืองต่างๆ โดยเฉพาะคนงานกลุ่มวยัทาํงาน คนงานหญิง ค่าจา้ง
ขนัตาํ ชวัโมงการทาํงาน และความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ 

   2. แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน (Quality of Working Life) 

   แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงาน(สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 31-33)   
แนวคิดนี มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิงทุกอย่างทีเกียวกบัชีวิตการทาํงาน ซึงประกอบด้วย 
ค่าจา้ง ชัวโมงการทาํงาน ประโยชน์ตอบแทน บริการต่างๆ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพและมนุษย์
สัมพนัธ์ ซึงมีผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูป้ฏิบติังาน นอกจากนียงัอาจหมายถึง คุณภาพ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบติังานกบัสิงแวดล้อมโดยส่วนรวมทีให้ความสําคญักบัความเป็น
มนุษย ์รวมทงัการออกแบบการทาํงาน อยา่งไรก็ตามคุณภาพชีวิตการทาํงานยงัรวมถึงสภาพและ
ปฏิบตัิงานต่างๆ ภายในองคก์ร การเพิมเนืองาน การมีส่วนรวมของลูกจา้ง การจดัการทีเป็น
ประชาธิปไตย สภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งรวมถึงการพฒันา
ในดา้นความเป็นอยู่ของลูกจา้งดว้ย โดยแนวคิดนีเชือว่า สังคมควรจะเต็มไปดว้ยชีวิตทีมนัคง ซึง
หมายถึง การมีความมนัคง มีการศึกษาระดบัสูง ลูกจา้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีคุณค่า และมีโอกาส
ไดรั้บความสาํเร็จขนัสูงสุดในชีวติการทาํงาน  
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    ดงันนั จึงสามารถกาํหนดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติการทาํงานไดโ้ดยแต่ละปี
องคป์ระกอบคุณภาพการทาํงานจะกาํหนดไดแ้ตกต่างกนั (สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 31) เช่น
ในปี ค.ศ. 1975 Louise E. Davis   กล่าววา่ องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงานไว ้8 ประการ 
(Davis 1975, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 31-33) คือ 

                     1. ค่าตอบแทนทียติุธรรม 

              2. สภาพแวดลอ้มทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 

              3. โอกาสในการแสดงออก 

             4.โอกาสกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง 

              5. การผสมผสานงานในองคก์รทีเกียวกบังานทีทาํ 
              6. ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล 

              7. ความสมดุลในการทาํงาน การใชเ้วลาวา่งและชีวติครอบครัว 

       8. สังคมและชีวติการทาํงานมีความสอดคลอ้งกนั 

   และต่อมาในปี ค.ศ. 1980 ไดเ้สนอให้เพิมเติมองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานวา่ควร ประกอบดว้ย 

   1. ค่าจา้งทีเป็นธรรม  
   2. ประโยชน์เกือกลูเพิมเติมทีลูกจา้งไดรั้บ 

   3. ความมนัคงในการทาํงาน 

   4. การเลือกตารางการทาํงาน 

   5. การลดความกดดนัในการทาํงาน 

   6. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซึงอาจส่งผลต่อลูกจา้ง 

   7. ประชาธิปไตยในการทาํงาน 

   8. การแบ่งผลกาํไร 

   9. บาํเหน็จบาํนาญ 

   10. การส่งเสริมคุณภาพพนกังาน 

   11. การลดวนัทาํงานให้เหลือเพียง 4 วนัต่อสัปดาห์ 

   องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้สามารถกล่าวไดว้า่ แนวคิดนีมีวตัถุประสงคส์ําคญั
อยู่ทีการมุ่งให้เกิดมาตรการทีดีเกียวกบัสภาพการทาํงาน การแสดงออกซึงความรู้สึกพอใจหรือ 
ไม่พอใจของลูกจา้ง การบริหารประสิทธิภาพและผลผลิตของงาน รวมทงัความผกูพนัทางสังคม
และความเป็นปึกแผน่ ความสําคญัของแนวคิดนีจึงอยูที่ชีวิตจริงของคนงานทงัในและนอกสถานที
ทาํงานของคนงานดว้ย (สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 33) 
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  3.  แนวคิดประโยชน์เกือกลู (Fringe Benefits) 

   แนวคิดประโยชน์เกือกูล (สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 45-47)  มาจากแนวคิด
เชิงมนุษยนิ์ยม ทีว่านายจา้งในฐานะเป็นผูที้มีโอกาสเหนือกว่าลูกจา้งจะตอ้งเป็นผูใ้ห้ในลกัษณะ
แบบทีบิดาให้บุตร เป็นการให้โดยเสน่หาไม่ใช่ดว้ยการบงัคบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ลูกจา้งอยู่
กบัตนนานๆ นอกจากนียงัเชือวา่ ผลของการให้จะทาํให้ลูกจา้งมีขวญัทีดี ผลผลิตขององคก์รจะ
สูงขึน โดยหลกัการของแนวคิดนี อยูที่วา่นายจา้งจะไม่จดัสวสัดิการให้ลูกจา้ง ถา้หากไม่ไดร้ับ
ประโยชน์ตอบแทนจากลูกจา้งกลบัมายงัองคก์รโดยตรง และผลตอบแทนทีไดรั้บกลบัมานนัอยา่ง
นอ้ยทีสุดจะตอ้งเท่ากบัตน้ทุนทีจ่ายไป การจดัสวสัดิการหรือบริการใดๆ มกัตอ้งมีการเปรียบเทียบ
กบัตน้ทุนซึงสามารถตีค่าตวัเงินได ้อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์ทีกลบัมาสู่องคก์รสามารถพิจารณา
ไดจ้าก 

   1. ระบบการคดัเลือกพนกังานจะมีประสิทธิภาพมากขึน 

   2. ขวญัและกาํลงัใจ รวมทงัความจงรักภกัดีต่อองคก์รดีขึน 

   3. อตัราการเขา้-ออกงานและการขาดงานลดตาํลง 

   4. ชือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รอยูใ่นทางบวก 

   5. ลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพแรงงาน และการแทรกแซงจากรัฐลงได ้ 
   ดงันนั วิธีการไดม้าซึงประโยชน์เกือกูลทีลูกจา้งพึงไดรั้บจากนายจา้ง คือ การทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งนายจา้งหรือฝ่ายจดัการและลูกจา้ง หรือโดยความสมคัรใจของนายจา้งทงันี
นายจา้งจะตอ้งจดัสวสัดิการต่างๆ ให้ลูกจา้งอย่างน้อยตามขนัตาํทีกฎหมายกาํหนด ส่วนทีเป็น
ประโยชน์เกือกลูจะเป็นสวสัดิการทีนอกเหนือกฎหมายทีกาํหนด โดยทีนายจา้งจะไม่นาํเรืองค่าจา้ง
มาเกียวขอ้งแต่นายจา้งจดัให้ลูกจา้งในฐานะทีเป็นสมาชิกขององค์กร เพือความมนัคงในชีวิตการ
ทาํงาน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบา้น การประกนัอุบติัเหตุ ค่าทาํงานในวนัหยุด การรักษาพยาบาล 
เป็นตน้ (สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 47) 

   เนืองจากการใหป้ระโยชน์เกือกูลเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิต ดงันนั ปัญหา
ทีเกิดขึนเสมอ คือ เป็นค่าใชจ่้ายทีมองเห็นได ้บางครังจดัให้แลว้กลบัส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กนัระหวา่งลูกจา้งระดบัต่างๆ ทาํให้เกิดการแข่งขนักนัขึนซึงตามปกติการแข่งขนัมีทงัผลดีและผลเสีย
ต่อองคก์ร ดงันนั การใชแ้นวคิดนีในการจดัสวสัดิการให้ลูกจา้งในองคก์รจึงควรมีการพฒันาให้อยู่
ในระดบัทีสูงขึนเรือยๆ คือ จากเดิมทีนายจา้งตอ้งจดัให้โดยมีกฎหมายบงัคบันนัก็ควรปรับปรุงให้
สูงขึนโดยถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นอยูข่องลูกจา้งให้ดีขึน จนในทีสุดเป็นการให้ประโยชน์
ตอบแทนทีมุ่งสู่ความมนัคงทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจา้ง (Akimoto 1986, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ 
วศินารมณ์ 2540 : 47) 
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  4. แนวคิดเรืองค่าตอบแทน (Compensation) 

   แนวคิดเรืองค่าตอบแทน (สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 42-43) แนวคิดนี มาจาก
ความเชือทีวา่ นายจา้งส่วนใหญ่ต่างยอมรับวา่ การลงทุนดา้นสวสัดิการสําหรับลูกจา้งถือเป็นส่วนหนึง
ของค่าตอบแทนในการทาํงาน แมใ้นประเทศไทยปัจจุบนันายจา้งก็ยงัใชแ้นวคิดนีเพือเป็นพืนฐาน
สาํหรับการจดัสวสัดิการ โดยใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน เป็นส่วนหนึงของค่าใชจ่้ายทงัหมดทีอยูใ่น
ส่วนค่าตอบแทนซึงตามปกติแลว้การจ่ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ส่วนทีสําคญัๆ(สุรางค์รัตน์ 
วศินารมณ์ 2540 : 42-43) ไดแ้ก่ 

   1. การจ่ายค่าตอบแทนชนัมูลฐาน (Base Pay) เมือเริมงานทีกาํหนดใหป้ฏิบติัเป็น
ปกติดว้ยการแบ่งงานทีปฏิบติัออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ     

   2. การจ่ายประโยชน์ทดแทนอืนๆ ทีนอกเหนือจากค่าจา้ง (Fringe Benefits) ไดแ้ก่ 
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ทีเป็นการประกนั การจ่ายเงินเพิมพิเศษ การจ่ายเงินใหใ้นวนัที
ไม่ไดท้าํงาน เช่น วนัหยดุประจาํสัปดาห์ วนัลาป่วย วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี เป็นตน้ และรวมถึง
บริการต่างๆ ทีจดัใหลู้กจา้ง 

   3. การจ่ายเพือการจูงใจ (Incentive Pay) ไดแ้ก่ การจ่ายเงินพิเศษทีนอกเหนือจาก
การจ่ายขนัมูลฐานสาํหรับลูกจา้งแต่ละคนทีมีความสามารถและพยายามเพิมผลผลิต ส่วนมากจะ
กาํหนดโดยขึนอยูก่บัความสามารถ หรือ จ่ายให้เพือเป็นการกระตุน้ใหลู้กจา้งทาํงานไดต้ามแผนงาน
หรือเป้าหมายขององคก์ร (สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540 : 42-43) 

   เมือพิจารณาประเภทของการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแลว้ พบวา่ผลประโยชน์
ทีเกิดจากการทาํงานสามารถกาํหนดไดเ้ป็น 5 ประเภทดว้ยกนัคือ 

   1. ค่าจา้งหรือเงินเดือน เป็นค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนตามปกติซึงสามารถพบไดม้ากกวา่
บรรดาค่าตอบแทนอืนๆ เพราะเป็นสิงจูงใจทีเห็นไดโ้ดยตรง และสามารถจูงใจลูกจา้งใหค้งอยูก่บั
องคก์รได ้เนืองจากเป็นสิงทีเห็นไดช้ดัเจน 

   2. แรงจูงใจประจาํปีหรือทีรู้จกักนัวา่ โบนสั (Bonus) มาตรฐานการจ่ายทีนิยมใช้
กนัตามปกติแลว้อาจจ่ายให้ไดปี้ละ 1-8 เดือน ถือวา่เป็นสิงทีจ่ายให้ตามประเพณี หรือ เนืองใน
โอกาสต่างๆ ขึนอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะเลือกให้ในวนัใด เช่น วนัตรุษจีน วนัคริสต์มาส วนั
ขึนปีใหม่ เป็นตน้ แรงจูงใจนีมีหลกัสาํคญัก็คือ จ่ายโดยมีความสัมพนัธ์กบัผลงานทีทาํได ้

   3. แรงจูงใจระยะยาว ส่วนมากเป็นการจ่ายใหลู้กจา้งทีมีอายกุารทาํงานนานกวา่ 1 
ปี ตามปกติแลว้กาํหนดขนัตาํไว ้ 3-5 ปี โดยจ่ายให้ในรูปของรางวลัการทาํงาน ทงันีเพือเป็นการ
กระตุน้ใหลู้กจา้งทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึนและอยูก่บัองคก์รนานขึน 
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   4. ประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ไดแ้ก่ บาํนาญ การมีส่วนแบ่งในผลกาํไร การประกนั
ชีวติ การจ่ายกรณีทีพิการ เสียชีวติ การรักษาพยาบาล และประโยชน์ตอบแทนอืนๆ เมือออกจากงาน
หรือเกษียณอายงุาน การจดับริการต่างๆ นีเป็นการจ่ายรายไดเ้สริม โดยมีความแตกต่างจากการมี
ส่วนร่วมในบริการต่างๆของรัฐ เช่น กองทุนประกนัสังคม การประชาสงเคราะห์ เป็นตน้ 

                     5. ประโยชน์ตอบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง การจดัประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่
ผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนหนึงดว้ยเหตุผลทีตอ้งการชดเชยเรืองภาษีเป็นเรืองการแข่งขนัระหวา่งประเภท
กิจกรรมและอุตสาหกรรมบริการ เช่น พนกังานขบัรถประจาํตาํแหน่ง รถประจาํตาํแหน่ง ค่าบาํรุง
สมาชิกสโมสรชนัสูง ค่าเลียงรับรอง การเดินทางชนัพิเศษ การตรวจสุขภาพ เป็นตน้ (สุรางค์รัตน์ 
วศินารมณ์ 2540 : 43-45) 

   แนวคิดเกียวกบัสวสัดิการแรงงานทีได้กล่าวขา้งตน้ เห็นได้ว่า หลกัการจดั
สวสัดิการทีมีอยู่ในปัจจุบนันีขึนอยู่กับตวัแปรและปัจจยัแวดล้อมหลายๆ ด้านทีเป็นตวักาํหนด
รูปแบบสวสัดิการสําหรับลูกจา้งในแต่ละองคก์ารซึงมีความแตกต่างกนั ทงันีขึนอยูก่บัเหตุผลและ
วตัถุประสงค์ของผูใ้ห้ คือนายจา้ง การจดัสวสัดิการแรงงานในองค์การตอ้งมีประโยชน์ครอบคลุม
ทงัผูใ้ห้และผูรั้บ คือทงัฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง เพือให้เกิดความพึงพอใจทงัสองฝ่าย ส่งผลดีต่อการ
ดาํเนินงานขององคก์ารและเกิดประสิทธิภาพของงานอีกดว้ย 

 หลกัการจัดสวสัดิการ 

 การจดัสวสัดิการทีมีผลให้พนกังานรู้สึกพึงพอใจ และเกิดความมนัคงในชีวิตจะส่งผล
สูงสุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผูเ้กียวขอ้งควรยดึถือหลกัการพืนฐาน  6 ประการ (สุรางครั์ตน์ 
วศินารมณ์ 2540 : 81-86)  มีดงันี 
 1. หลกัการมีส่วนร่วม ในการจดัสวสัดิการนายจา้งและลูกจา้งจะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบ  
ทงัในดา้นความคิด การตดัสินใจและการเลือกใชท้รัพยากร 

 2. หลกัการตอบสนองความต้องการ สวสัดิการทีจดัตอ้งสอดคล้องและตรงกับความ
ตอ้งการของสมาชิก 

 3. หลกัความสามารถในการจ่าย การจดัสวสัดิการคือส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตฉะนนั
ในการจดัทาํแผนสวสัดิการจึงตอ้งคาํนึงถึงงบประมาณทีใชแ้ละความสามารถในการดาํเนินงานได้
อยา่งต่อเนือง 

 4. หลกัการยืดหยุน่ สวสัดิการทีจดัตอ้งมีการยดืหยุน่แก่กลุ่มลูกจา้งทีจะไดรั้บโดยคาํนึงถึง
ปัจจยัต่างๆ เช่น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส เป็นตน้ 

 5. หลกัความเสมอภาค การจดัสวสัดิการตอ้งคาํนึงถึงความเท่าเทียมในการไดรั้บสวสัดิการ
ของลูกจา้งเป็นสาํคญั 
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  6. หลกัประสิทธิภาพของการทาํงาน ผลทีได้รับจากการจดัสวสัดิการตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการทาํงาน 

 ประเภทของสวสัดิการ 

 การจดัสวสัดิการแก่พนกังานอาจจดัขึนในหลายรูปแบบ  ทงัรูปแบบทีให้เป็นเงินและ
รูปแบบทีเป็นบริการต่างๆ นอกจากสวสัดิการบางประเภทอาจจดัอยูใ่นกลุ่มทีกฎหมายกาํหนดให้
นายจา้งตอ้งดาํเนินการ ในขณะทีสวสัดิการอีกหลายประเภทอาจเป็นสิงทีองคก์รแต่ละแห่งจดัให้
พนกังานเอง โดยกฎหมายมิไดบ้งัคบัใหด้าํเนินการ ทงันีสามารถจาํแนกประเภทของสวสัดิการของ
ประเทศไทยทีองคก์รจดัให้แก่พนกังานออกไดเ้ป็น 6 ประเภท (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 

424-435) ดงันี  
 1. การจ่ายค่าตอบแทนเมือพนักงานไม่ได้ทาํงาน (Payment or Time Off) ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คือ การจดัให้พนกังานมีสิทธิในการพกัผ่อน การ
หยุดงาน และการลางาน โดยไดรั้บค่าตอบแทนจากตามองคก์รตามปกติ ไดแ้ก่ 

  1.1 เวลาพกัระหวา่งการทาํงาน กฎหมายกาํหนดวา่นายจา้งตอ้งจดัใหลู้กจา้งมีเวลาพกั
ระหวา่งการทาํงานวนัหนึงไม่นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง ในกรณีทีมีการทาํงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทาํงาน
ปกติไม่นอ้ยกวา่  2 ชวัโมง นายจา้งตอ้งจดัให้ลูกจา้งมีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ 20 นาทีก่อนทีลูกจา้งจะ
เริมทาํงานล่วงเวลา 
  1.2 วนัหยดุประจาํสัปดาห์ กฎหมายกาํหนดให้นายจา้งจดัให้ลูกจา้งมีวนัหยุดประจาํ
สัปดาห์ สัปดาห์หนึงไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั โดยวนัหยดุตอ้งมีระยะห่างกนัไม่เกิน 6 วนั 

  1.3 วนัหยุดตามประเพณี กฎหมายกาํหนดให้นายจา้งพิจารณากาํหนดวนัหยุดตาม
ประเพณีจากวนัหยุดราชการประจาํปี วนัหยุดทางศาสนา หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง
ทอ้งถิน ปีหนึงรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 13 วนั โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ ในกรณีทีวนัหยุดตาม
ประเพณี วนัใดตรงกบัวนัหยุดประจาํสัปดาห์ของลูกจา้ง ให้ลูกจา้งได้หยุดชดเชยวนัหยุดตาม
ประเพณีในวนัทาํงานถดัไป 

  1.4 วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี กฎหมายกาํหนดว่านายจา้งจะตอ้งให้ลูกจา้งซึงทาํงาน
ติดต่อกนัมาแลว้ครบ 1 ปี โดยวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีไดปี้หนึงไม่นอ้ยกวา่ 6 วนัทาํงาน 

  1.5 วนัลา กฎหมายกาํหนดเกียวกบัวนัลาชนิดต่างๆไว ้ดงันี 

                           1.5.1 วนัลาป่วย ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งแก่ลูกจา้งในวนัลาป่วยเท่ากบัอตัราค่าจา้ง
ในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาทีลา แต่ปีหนึงตอ้งไม่เกิน 30 วนัทาํงาน  
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                           1.5.2 วนัลาเพือคลอดบุตร ใหลู้กจา้งหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรไดค้รรภห์นึงไม่เกิน 
90 วนั โดยใหน้บัรวมวนัหยุดทีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย และใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งในวนัลา
เพือคลอดบุตรเท่ากบัค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลา แต่ไม่เกิน 45 วนั  
               1.5.3 วนัลาเพือรับราชการทหาร ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งแก่ลูกจา้งในวนัลาเพือรับ
ราชการทหารเท่ากบัค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาทีลา แต่ปีหนึงไม่เกิน 60 วนั 

               1.5.4 วนัลาเพือทาํหมนั ใหลู้กจา้งมีสิทธิลาเพือทาํหมนัไดต้ามทีแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ชนัหนึงกาํหนดและออกใบรับรอง ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งในวนัลานนั 

                     นอกจากนัน กฎหมายยงักาํหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพือกิจธุระจาํเป็นได้ตาม
ขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน และมีสิทธิลาเพือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถได้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดในกระทรวง (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 424-435)  
 2. การจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมาย (Legally Required Payment) คือ การจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานตามทีพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 กาํหนดซึงหมายถึง ค่า
ล่วงเวลาในวนัทาํงาน ค่าล่วงเวลา ในวนัหยดุ ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่าชดเชย และเงินทดแทน 

  2.1 ค่าล่วงเวลา หมายถึง เงินทีนายจา้งจ่ายให้ลูกจา้งเป็นการตอบแทนการทาํงาน
นอกเวลาทีทาํงานปกติ 

   2.1.1 ในกรณีทีนายจา้งให้ลูกจ้างทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานให้นายจ้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาใหแ้ก่ลูกจา้งในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง หรือต่อหน่วยโดย
จ่ายตามชวัโมงหรือหน่วยทีลูกจา้งทาํ 
   2.1.2 ในกรณีทีนายจา้งใหลู้กจ้างทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุดให้นายจ้างจ่ายแก่
ลูกจา้งในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 3 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง หรือ ต่อหน่วย โดยจ่ายตามชวัโมงหรือ
หน่วยทีลูกจา้งทาํ 
  2.2 ค่าทาํงานในวนัหยุด ในกรณีทีนายจา้งให้ลูกจา้งทาํงานในวนัหยุดให้นายจา้งค่า
ทาํงานในวนัหยดุในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 1 เท่าของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง หรือ ต่อหน่วย  กรณีทีลูกจา้ง
มีสิทธิไดค้่าจา้งในวนัหยุดนนัอยูแ่ลว้ และไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่ากรณีลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งใน
วนัหยดุนนั 

  2.3 ค่าชดเชย หมายถึง เงินทีนายจา้งจ่ายครังเดียวให้แก่ลูกจา้ง เมือมีการเลิกจา้งตาม
ระยะเวลาการทาํงานของพนกังานตามอตัรา ดงัต่อไปนี 

   2.3.1 ทาํงานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั 
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   2.3.2 ทาํงานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 90 วนั 

   2.3.3 ทาํงานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั 

   2.3.4 ทาํงานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั 

   2.3.5 ทาํงานติดต่อกนัครบ 10 ปีขึนไป จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 300 วนั  
  2.4 เงินทดแทน หมายถึง เงินทีพนกังานมีสิทธิไดรั้บจากนายจา้งตามพระราชบญัญติั
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพือช่วยเหลือเมือลูกจา้งประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วยเป็นโรค หรือ
สูญหาย หรือเสียชีวติ อนัเนืองมาจากการทาํงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  
   2.4.1 ค่าทดแทน คือเงินทีจ่ายให้แก่ลูกจา้งทีประสบอนัตราย หรือเจบ็ป่วย หรือ
สูญหาย 

   2.4.2 ค่ารักษาพยาบาล คือเป็นเงินค่าใชจ่้ายเกียวกบัการตรวจรักษา การพยาบาล 
และค่าอุปกรณ์เครืองใชห้รือวตัถุทีใชแ้ทนหรือทาํหนา้ทีแทนอวยัวะทีประสบอนัตราย 

   2.4.3 ค่าฟืนฟู สมรรถภาพในการทาํงาน คือ ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นเกียวกบัการฟืนฟู
สมรรถภาพ ในการทาํงานภายหลงัประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 

               2.4.4 ค่าทาํศพ คือ ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจดัการศพของพนกังานตามประเพณีทาง
ศาสนาในกรณีทีพนกังานเสียชีวิตเนืองจากประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  (พิมลพรรณ 
เชือบางแกว้ 2550 : 424-435)  
 3. การบริการดา้นเศรษฐกิจ คือ บริการทีองคก์รจดัให้เพือเป็นหลกัประกนัความมนัคง
ทางการเงินของพนกังาน เมือพนกังานมีอายุสูงขึน หรือมีประสิทธิภาพการทาํงานทีลดลง หรือ
เจ็บป่วยทุพพลภาพจนไม่สามารถทาํงานได ้ หรือมีความจาํเป็นทางการเงิน (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 
2550 : 424-435)  สวสัดิการประเภทนี ไดแ้ก่ 

  3.1 บาํเหน็จบาํนาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบทีพนักงานได้ทาํงานให้กบั
องค์กรมาก่อนซึงไดรั้บเมือครบวาระเกษียณอายุไปจากองค์กร โดยคาํนวณจากปีทีทาํงานอยู่กบั
องคก์รตามทีองคก์รกาํหนดไวโ้ดยเงินบาํเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบทีพนกังานไดท้าํงานมา 
ซึงจ่ายเงินใหค้รังเดียวเมือเกษียณอาย ุขณะทีเงิน บาํนาญ คือ เงิน ตอบแทน ความชอบทีพนกังานได้
ทาํงานมา ซึงจ่ายให้เป็นรายเดือนตลอดชีวิตหลงัเกษียณอายุ ขณะทีเงินบาํนาญ คือ เงินตอบแทน
ความชอบทีพนกังานไดท้าํงานมา ซึงจ่ายให้เป็นรายเดือนตลอดชีวิตหลงัเกษียณอายุซึงมีการให้มา
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นานแลว้ในระบบขา้ราชการพลเรือน แต่ในกรณีขององคก์รธุรกิจส่วนใหญ่มกัจ่ายในรูปของ บาํเหน็จ 
และมีวธีิคิดคาํนวณทีแตกต่างกนัตามผลประกอบการและความมนัคงทางการเงินของแต่ละองคก์ร 
(พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 424-435)  
  3.2 การประกนัชีวติ สุขภาพ และอุบติัเหตุ โดยปกติองคก์รมกัจดัทาํแผนประกนัชีวิต
แบบกลุ่มใหก้บัพนกังานทุกคน เพราะเป็นการประกนัทีมีค่าใช่จ่ายถูกกวา่การประกนัรูปแบบอืนๆ 
โดยนายจา้งจะจ่ายเบียประกนัให้ทงัหมด หรือให้พนกังานร่วมจ่ายเบียประกนักบันายจา้งก็ได ้ ซึง
สัดส่วนการจ่ายก็ขึนอยูก่บัการ ตกลงกนัระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง สาํหรับขอบเขตของวงเงิน
ประกนัอาจกาํหนดไวเ้ท่ากนัหรือแตกต่างกนัก็ได ้ ทงันีเพือเป็นหลกัประกนัสาํหรับบุคคลทีเป็น
ลูกจา้งระบุใหเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์เมือลูกจา้งถึงแก่กรรม 

    3.3 การให้บริการทางการเงิน มีหลากหลายรูปแบบ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย ์ การ
จดับริการสินเชือเพือซือทีอยูอ่าศยั การจดับริการสินเชือซือยานพาหนะ การจดับริการสินเชือซือ
เครืองคอมพิวเตอร์ และการบริการเงินกูอื้นๆ ตามความเหมาะสม 

  3.4 กองทุนสาํรองเลียงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนทีนายจา้งและพนกังาน
ร่วมกนัจดัตงัขึนโดยความสมคัรใจ ประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและเงินทีนายจา้งจ่ายสมทบ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเมือเกษียณอายหุรือลาออกจากงาน ทงันีกองทุน
สาํรองเลียงชีพจะให้ผลประโยชน์แก่พนกังานทีเขา้ร่วมกองทุน 3 ส่วน คือ เงินสะสม (ลูกจา้ง) 

เงินสมทบ (นายจา้ง) และผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ (รายไดที้เกิดจากการนาํเงิน
ดงักล่าวไปลงทุนในรูปแบบต่างๆตามขอ้บงัคบัของกองทุน) ปัจจุบนัพบวา่องคก์รต่างๆ ในประเทศ
ไทยจาํนวนไม่น้อย เปลียนจากการให้บาํเหน็จบาํนาญแก่พนกังานทีเกษียณอายุมาเป็นการจดัตงั
กองทุนสาํรองเลียงชีพ เนืองจากใหผ้ลประโยชน์แก่พนกังานมากกวา่และมีกฎหมายพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 รองรับ (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 424-435)  
  3.5 การประกันสังคม คือ ระบบการให้บริการของรัฐทีมุ่งให้หลักประกันการ
ดาํรงชีวติแก่ลูกจา้ง เพือไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนจากการเจบ็ป่วยหรือประสบอนัตรายทุพพลภาพ 
หรือตาย อนัมิใช่เนืองมาจากการทาํงาน รวมทงัในกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และ
ว่างงาน (รวมทังสิน 7 กรณี) โดยมี “กองทุนประกันสังคม” ทีจดัตังตามพระราชบญัญติั
ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 เป็นผูดู้แลสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกนัตน (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 

424-435)  
 4. การใหบ้ริการดา้นการพกัผอ่นและสุขภาพ คือ บริการทีเกียวกบัความสะดวกสบาย 
การพกัผอ่น การมีสุขภาพอนามยัทีดีทงัร่างกายและจิตใจ ซึงมีรูปแบบทีแตกต่างกนัไปตามความ
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ตอ้งการของพนกังานและสภาพแวดลอ้มขององค์กร (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 424-435) 
สวสัดิการประเภทนี ไดแ้ก่ 

  4.1 การรักษาพยาบาล กฎหมายกาํหนดให้สถานประกอบการทีมีพนกังานตงัแต่ 10 
คนขึนไป ตอ้งจดัใหมี้การปฐมพยาบาลแก่พนกังาน นอกจากนีองคก์รบางแห่งอาจจะมีการใหเ้งิน
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนกังาน โดยอาจให้เป็นวงเงินต่อคนต่อปี และให้บางแห่งอาจให้
สิทธิครอบคลุมถึงครอบครัวของพนกังานดว้ย 

  4.2 การบริการความสะดวกในการเดินทาง เช่น การจดับริการ รถรับส่งสาํหรับ
พนกังาน และบา้นพกัพนกังานสาํหรับผูที้มีบา้นอยูไ่กลทีทาํงาน 

  4.3 การบริการดา้นอาหาร เช่น ร้านขายอาหารราคาถูกและสะอาด หอ้งอาหาร และ
อุปกรณ์เครืองใชใ้นการรับประทานอาหาร นาํสะอาดสาํหรับดืม 

  4.4 การบริการดา้นกีฬา เช่น สถานทีออกกาํลงักายและกีฬาต่างๆ อุปกรณ์เครืองมือที
เกียวขอ้ง หรือสโมสรพนกังาน เพือให้เป็นบริเวณสาํหรับการสังสรรคแ์ละพกัผอ่นของพนกังาน 

  4.5 การบริการสหกรณ์ร้านคา้ องคก์รบางแห่งจดัให้มีร้านคา้ทีสะดวกซือทีขายสินคา้
ราคาถูกอยูภ่ายในองคก์ร หรืออาจจดัในรูปสหกรณ์ร้านคา้ทีมีพนกังานเป็นสมาชิก เพือให้พนกังาน
ไดซื้อสินคา้ราคาถูกและไดรั้บผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผล หรืออาจจดัให้มีตลาดนดัขายของ
ถูกภายในบริเวณองคก์รเดือนละหนึงครังเพืออาํนวยความสะดวกในการซือสินคา้อุปโภคบริโภคที
จาํเป็นการแก่พนกังาน 

  4.6 การบริการห้องสมุด เพือใหพ้นกังานไดใ้หพ้นกังานไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์
ในการศึกษาหาความรู้ เพือพฒันาตนเอง และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

  4.7 การบริการนนัทนาการ เช่น การท่องเทียวปีละ 1 ครัง ซึงอาจครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวของพนกังานดว้ย หรืออาจจดังานเลียงสังสรรค์ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วนัขึนปีใหม่ 
วนัตรุษจีน วนัสถาปนาองค์กร ฯลฯ หรืออาจให้บริการเกียวกบัสโมสร หรือสถานทีในการจดั
กิจกรรม หรือบา้นพกัตากอากาศต่างจงัหวดัแก่พนกังานโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

  4.8 การบริการใหค้าํปรึกษา องค์กรบางแห่งอาจจดัให้มีนกัจิตวิทยา จิตแพทยห์รือ
ผูเ้ชียวชาญ มาประจาํการทีองคก์รสัปดาห์ละ 1-2 วนั เพือใหบ้ริการปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่พนกังาน 
เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรืองงาน ปัญหาดา้นการเงิน 

  4.9 การบริการดา้นการดูแลบุตร เช่น สถานทีดูแลบุตรทีมีอายตุาํกวา่ 6 ปี แก่พนกังาน
ในช่วงเวลากลางวนัภายในองคก์ร เพือช่วยให้พนกังานทีมีบุตรมีเวลาทาํงานอยา่งเตม็ที มีขวญัและ
กาํลงัใจทีดีในการทาํงาน ลดอตัราการลาหยดุงานและอตัราการออกจากงานใหน้อ้ยลง (พิมลพรรณ 
เชือบางแกว้ 2550 : 424-435)  
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 5. การใหผ้ลตอบแทนในเชิงจิตวิทยา คือ การให้รางวลัเพือบาํรุงขวญัและกาํลงัใจใน
การทาํงานของพนักงาน นาํมาสู่การเกิดแรงจูงใจในการทาํงานตลอดจนความรู้สึกผูกพนัและ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร ผลประโยชน์ลกัษณะนีส่วนใหญ่จะมิใช่ในรูปของเงิน แต่เป็นการให้เกียรติ
ยกยอ่งในคุณงามความดีและความสาํเร็จของพนกังานในรูปแบบต่างๆ เช่น 

  5.1 การใหโ้ล่รางวลั หรือใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรอาจจดัให้แก่พนักงานหรือ
กลุ่มงานทีทาํงานไดบ้รรลุผลสาํเร็จอย่างสูง เช่น สามารถทาํยอดขายสูงสุดประจาํปี สามารถ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่เป็นทีนิยมอนัดบัหนึงของตลาด สามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการ
ทาํงานไดสู้งสุด หรือให้รางวลัแก่พนกังานทีมีเกียรติประวติัดีเด่น เช่น ไม่เคยขาดงานและมาสาย
ตลอด 1 ปี พนกังานทีนาํชือเสียงมาสู่องคก์ร เป็นตน้ 

  5.2 การใหโ้อกาสพนกังานไดท้าํงานทีสาํคญัหรือทา้ทายความสามารถ เพือแสดงถึง
การให้เกียรติและยอมรับในความสามารถและฝีมือการทาํงานของบุคคล ซึงจะทาํให้พนกังานเกิด
ความภูมิใจ มีแรงจูงใจทีจะทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ และมีโอกาสทีจะเปลียนแปลงสถานภาพใน
การทาํงานใหมี้เกียรติภูมิสูงขึน 

  5.3 การแสดงความชืนชมในฝีมือการทาํงานด้วยความจริงใจ เมือใดทีมีพนักงาน
ทุ่มเททาํงานให้กบัองคก์รจนบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย การแสดงความชืนชมยินดีการกล่าวพูด
ยกย่องชมเชย และการกล่าวให้กาํลงัใจในการทาํงานต่อไปทีมาจากหัวหน้างาน ผูบ้ริหารองค์กร 
และนายจา้งนบัวา่เป็นรางวลัทางจิตใจทีมีคุณค่ายิงสําหรับพนกังาน เพราะสิงเหล่านีลว้นเป็นขวญั
กาํลงัใจให้พนกังานเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานให้สูงขึน โดยทีองค์กรไม่ตอ้งลงทุนด้วยเงิน
ทองแต่อยา่งใด 

  5.4 การยนิดีรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพือปรับปรุงและการพฒันาการบริหารงานในดา้นต่างๆ ของ
องค์กร เช่น การประชุมปรึกษาหารือต่างๆ อยา่งสมาํเสมอ การจดัให้มีกล่องรับความคิดเห็น 
การเสนอความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการลูกจา้งหรือ สหภาพแรงงาน เป็นตน้ วิธีนีจะส่งผลให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจและความผกูพนักบัองคก์รทีตนทาํงานอยู ่ทงัยงัก่อให้เกิดสัมพนัธภาพ
ทีดีระหวา่งนายจา้งกบัพนกังานอีกประการหนึงดว้ย (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 424-435)  
 6. การใหบ้ริการทีเลือกผลประโยชน์ได ้คือ การจดัสวสัดิการแก่พนกังานในรูปแบบที
หลากหลาย และอนุญาตให้พนกังานเลือกสวสัดิการเพือสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลไดต้าม
ความพอใจ แต่อยูใ่นขอบเขตทีองคก์รกาํหนด เช่น การให้เลือกผลประโยชน์ทางการเงินระหวา่ง 
บาํเหน็จ บาํนาญ หรือกองทุนสํารองเลียงชีพเมือเกษียณอายุได ้การให้พนกังาน ทีมีบา้นไกลที
ทาํงานเลือกรับบริการระหวา่งการใชบ้ริการรถรับส่งพนกังานกบัการใชบ้ริการบา้นพกัพนกังานได ้
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การใหพ้นกังานเลือกเวลาเขา้ทาํงานและเวลาเลิกงานได ้โดยองคก์รอาจจะกาํหนดเวลาเริมงานและ
เวลาเลิกงานไวเ้ป็นช่วงเวลาทียืดหยุ่นและกาํหนดว่าพนกังานทุกคนจะตอ้งทาํงานวนัละ 8 ชวัโมง 
หรือการใหพ้นกังานเลือกทีจะมาทาํงานในจาํนวนวนัต่อสัปดาห์ทีนอ้ยลงได ้อาทิ เลือกระหวา่งการ
มาทาํงานสัปดาห์ละ 5 วนั โดยมีเวลาทาํงานวนัละ 8 ชวัโมง กบัการมาทาํงานสัปดาห์ละ 4 วนัโดยมี
เวลาทาํงานวนัละ 10 ชวัโมง เป็นตน้ (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550 : 424-435)  
 ความสําคัญและประโยชน์ของสวสัดิการ 

 ในการบริหารบุคคล สวสัดิการทีองค์กรให้แก่พนกังานนนั ถือว่ามีความสําคญัพอกบั
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง เนืองจากทงัสองส่วนมีความสัมพนัธ์ชีวิต ความเป็นอยูข่อง
ลูกจา้ง และ มีส่วนสัมพนัธ์ต่อตน้ทุนการดาํเนินงานองคก์รดว้ย 

 สวสัดิการทีองคก์รจดัใหจึ้งเป็นสิงทีมีผลต่อการบริหารงานบุคคล ในดา้นการช่วยรักษา
กาํลงัคนไวก้บัองคก์ร ทาํให้พนกังานเกิดขวญัและกาํลงัใจทีดี เพราะมีความรู้สึกวา่หน่วยงานใหก้าร
ดูแล เอาใจใส่ในส่วนขององคก์ร การจดัสวสัดิการนบัเป็นการลงทุนอยา่งมากขององคก์รเพราะเป็น
ตน้ทุนทีนายจา้งตอ้งจ่ายใหพ้นกังาน(จนัทร์เพญ็ รัตนมาลี 2540: 13-14) นอกเหนือจากค่าจา้งและ
เงินเดือนปกติ การจดัสวสัดิการ สามารถพิจารณาเป็นประเด็นได ้ดงันี  
 1. ประโยชน์ต่อองคก์ร 

  1.1 สามารถทาํใหก้ารสรรหาคดัเลือกบุคลากรเขา้มาร่วมงานไดส้ัมฤทธิผลมากขึน 

  1.2 ช่วยลดตน้ทุนการจา้งงานและการฝึกอบรม 

  1.3 เป็นการช่วยเพิมผลผลิตองคก์ร 

  1.4 ช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากรทาํงานดว้ยความภกัดีและอยูใ่นองคก์รนานทีสุด 

  1.5 ช่วยลดความไม่พึงพอใจต่างๆใหน้อ้ยลง 

  1.6 ช่วยใหมี้ความเขา้ใจระหวา่งกนัในทางเสริมสร้างการร่วมมือจากพนกังาน 

  1.7 ช่วยในการลดคนลาออกจากงานและการหยดุงานของพนกังาน 

  1.8 ช่วยเสริมสร้างแรงงานสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 

  1.9 ช่วยลดอิทธิพลขององคก์รลูกจา้งและการแทรกแซงของรัฐ 

  1.10 เป็นการประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างภาพพจน์ทีดีขององคก์ร 

 2. ประโยชน์ต่อพนกังาน 

  2.1 ช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจนโยบายและจุดประสงคข์ององคก์รมากขึน 

  2.2 ช่วยใหฝ่้ายองคก์รและพนักงานมีความสัมพนัธภาพทีดีต่อกนัในการร่วมมือกนั
ทาํงาน 

  2.3 ช่วยใหพ้นกังานมีความพอใจในการทาํงานมากขึน 
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  2.4 ช่วยในการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานของพนกังาน 

  2.5 ช่วยใหพ้นกังานเกิดความมนัคงในการทาํงาน และทาํใหมี้รายไดสู้งขึน 

  2.6 ช่วยใหพ้นกังานมีความเชือมนัในความกา้วหนา้ทางหนา้ทีการงานของตน 

  2.7 ช่วยใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแลและมีสภาพความเป็นอยูดี่ขึน 

  2.8 ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของพนกังานใหสู้งขึน 

  2.9 ช่วยพนกังานใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรมของตนมากขึน 

  2.10 ช่วยใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจถึงสิทธิในสวสัดิการทีตนจะไดรั้บจากทีองคก์รกาํหนด   
 แนวโน้มสวสัดิการในประเทศ 

 ตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 1  เป็นตน้มา ประเทศไทยไดมี้การ
พฒันาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยา่งต่อเนือง  โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ทีไดรั้บการส่งเสริม
และพฒันาเป็นอย่างมากจนมีการขยายตวัและสร้างรายได้ให้ประเทศปริมาณมหาศาล จากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรม ส่งผลให้สวสัดิการแรงงานได้รับความสนใจและความสําคญัทงัใน
ระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค ภาครัฐให้ความสนใจในการกาํหนดนโยบาย และวางแผน
ดาํเนินการดา้นสวสัดิการสังคม โดยจดัตงักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมขึนในปีพุทธศกัราช 
2533 เพือทาํหนา้ทีควบคุม ดูแลความสงบเรียบร้อยและความเท่าเทียมกนัของกิจกรรมดา้นแรงงาน
ของประเทศ ขณะทีแต่ละองค์การในภาคเอกชนต่างพยายามกระตุน้ให้แรงงานปฏิบติังานเต็ม
ความสามารถ โดยจดัสวสัดิการ ประโยชน์ และบริการให้อยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคม เพือทีบุคลากรจะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลกบัการครองชีพ สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสุขอนามยั
ของตน(ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ 2547 : 246 - 247) 

 ในอนาคต เมือระบบสังคมมีพฒันาการเขา้สู่ความเป็นสังคมบริการทีประชากรมีความ
หลากหลายทงัในดา้นความตอ้งการและความคิด  ระบบสวสัดิการในองคก์ารจะตอ้งมีการปรับตวั
ใหส้อดคลอ้งกบักระแสสังคม เพือสร้างความพอใจใหก้บับุคลากร  สวสัดิการทีองคก์ารธุรกิจจดัให้
บุคลากรนนั ควรคาํนึงถึงความมีคุณค่าของบุคลากรในฐานะของสมาชิกในสังคมทีจะตอ้งมีคุณภาพ
ทีดีและมีพฒันาการอยา่งต่อเนือง นอกจากนีองคก์ารยงัตอ้งคาํนึงถึงแนวคิดทีวา่ สวสัดิการแรงงาน
เป็นกุญแจดอกสําคญัมีส่วนช่วยแกปั้ญหาในองค์การ เช่น ปัญหาแรงงาน การดาํรงชีวิต และ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นตน้ ตลอดจนส่งผลต่อการพฒันากิจการต่างๆ ขององค์การ 
สังคม และประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ 2547 : 246-247) 

 จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัสวสัดิการแรงงาน ทาํให้ทราบถึงสวสัดิการในเรืองต่างๆที
สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดความตอ้งการสวสัดิการในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขอนามยั และดา้นนนัทนาการ ได้
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อยา่งครอบคลุมเนือหาและรายละเอียดของสวสัดิการในแต่ละเรือง ซึงสวสัดิการในแต่ละดา้นลว้น
มีอิทธิพลต่อแรงงานทีมีความตอ้งการแตกต่างกนัออกไปขึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคลใน
ดา้นต่างๆ ดงันนั การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการแรงงานเป็นเรืองทีสําคญัทีผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ทราบถึงความตอ้งการของแรงงานทีแทจ้ริงและสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเต็มที 
เพือใหแ้รงงานเกิดความพึงพอใจและมีขวญักาํลงัใจต่อการดาํเนินงานขององคก์รและเกิดประสิทธิภาพ
ของงานอีกดว้ย 

  

4. แนวคิดเกยีวกบัสวสัดิการสังคม 

 งานสวสัดิการสังคมเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัทุกคนในสังคมตงัแต่แรกจนกระทงัตาย อาจ
กล่าวได้ว่า วฎัจกัรชีวิต (Life Cycle) ของคนในสังคมแต่ละคน ตอ้งไดรั้บบริการขนัพืนฐานที
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ เช่น บริการดา้นสุขภาพอนามยั บริการดา้นการศึกษา บริการดา้นทีอยูอ่าศยั 
เป็นตน้ (ระพีพรรณ คาํหอม 2549 : 1) มีนกัวิชาการทงัชาวต่างประเทศและชาวไทยไดนิ้ยาม
ความหมายของคาํวา่ “ สวสัดิการสังคม” (Social Welfare)  ไวด้งันี 

 องคก์ารสหประชาชาตินิยามสวสัดิการสังคมวา่ ระบบของบริการสังคมและสถาบนัที
จดัขึนอยา่งมีระเบียบ เพือช่วยให้บุคคลแต่ละคนแต่ละกลุ่มมีมาตรฐานของชีวิตและสุขอนามยัใน
ระดบัทีพึงพอใจ ตลอดจนมีสัมพนัธภาพส่วนตวัและสัมพนัธภาพทางสังคมทีเปิดโอกาสให้แต่ละคน
แต่ละกลุ่มมีความสามารถในการพฒันาตนเองและกลุ่มไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ รวมทงัมีโอกาส
เสริมสร้างความอยูดี่กินดีของตน และกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของครอบครัว และ ชุมชน   
(ศรีทบัทิม พานิชพนัธ์ 2534 : 33) 

 Friedlander and Apte  (1980 : 4)  อธิบายวา่ “ สวสัดิการสังคม” เป็นระเบียบ นโยบาย 
ผลประโยชน์ และบริการ ซึงจะทาํให้การดาํเนินการการจดับริการต่างๆ  เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคม เป็นทียอมรับกนัว่า สวสัดิการสังคมเป็นบริการพืนฐานทีมีความสําคญั 
ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทีรวดเร็วและถาวร เปลียนแปลงจากสภาวะทีเคยยากลาํบากไปสู่สิงที
คาดหวงัวา่ดีกวา่รวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ในทีสุด 

 Turner (1974 :19) ให้นิยามคาํวา่ “สวสัดิการสังคม” วา่เป็นความพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนมีมาตรฐานความเป็นอยูข่นัพืนฐานทีมนัคง โดยครอบคลุมการบริการกบับุคคลและชุมชน
ในลกัษณะการพฒันาสังคม และการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเผชิญกบัปัญหาร่างกาย จิตใจ 
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน การพยายามขจดัสภาวะทีพึงตนเองไม่ไดข้องประชาชนใหห้มดไป 

 วนัทนีย ์วาสิกะสิน (2536 : 60-61) กล่าวว่า สวสัดิการสังคมเป็นเรืองของทุกคนใน
สังคม เพราะคาํวา่ สวสัดิการ หรือ สวสัดิภาพมีความหมายในแง่การอยูดี่กินดี (Social Well-Being) 
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ของทุกคนไม่เฉพาะผูย้ากไร้เท่านัน คนทุกคนทีเกิดมาในโลกนี ตามปฏิญญาสากลขององค์การ
สหประชาชาติ ในเรืองสิทธิมนุษยชนกาํหนดวา่ คนทุกคนจะไดรั้บการตอบสนอง ในความตอ้งการ
ขนัพืนฐานอนัเป็นสิทธิทีทุกคนตอ้งไดรั้บ และเป็นหน้าทีของรัฐทีตอ้งจดับริการต่างๆไวใ้ห้ และ
ความตอ้งการขนัพืนฐานเป็นสิงทีทุกคนรู้วา่ หมายถึง อาหาร เสือผา้ ทีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ใน
ปัจจยัขนัพืนฐานทีรัฐตอ้งจดัหาทีอยู่อาศยัให้ประชาชน โดยจดัให้ประชาชนไดมี้งานทาํเพือมีเงิน
สาํหรับซือเสือผา้ ทีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค จดัใหมี้สถานพยาบาลสาํหรับประชาชนเมือเจ็บป่วย ไม่วา่
ประชาชนคนนนัจะอาศยัอยูใ่นเมืองใหญ่ หรือในชนบททีห่างไกล 

 จากนิยามความหมายทีหลากหลายขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ สวสัดิการสังคม หมายถึง ระบบ
การจดัสรรและจดัการบริการสังคมในลกัษณะของโครงการหรือบริการต่างๆให้กบัทุกคนในสังคม 
ภายใตห้ลกัการสิทธิ ความเท่าเทียมกนั ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางสังคม การพฒันา
คุณภาพชีวิตทีดีของคนในสังคม การพฒันาสังคมโดยรวม รวมทงัการสร้างระบบความมนัคงของ
มนุษยแ์ละสังคมในระยะยาว (ระพีพรรณ คาํหอม : 23) 

 องค์ประกอบของสวสัดิการสังคม  
 นอกจากนิยามความหมายดงัทีกล่าวไปแลว้นนั การจาํแนกงานสวสัดิการสังคมมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมาก (พงษก์ฤษณ์ มงคลสินธุ์ 2536 :1, อา้งถึงใน วนัทนีย ์วาสิกะสิน, สุรางครั์ตน์  
วศินารมณ์ และ กิติพฒัน์  นนทปัทมะดุล 2537) การกาํหนดองค์ประกอบของสวสัดิการสังคมมี
สองแบบ คือ 1) กาํหนดตามความหมายทีเป็น “สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม”  
หรือ “สวสัดิภาพสังคม” อนัเป็นความหมายกวา้ง  และ 2) กาํหนดตามความหมายทีเป็นกิจกรรม 
โครงการหรือบริการ ทีมีความหมายแคบกวา่ความหมายแรก ซึงมกัจะกาํหนดตามพระราชบญัญติั
ความมนัคงทางสังคม ของประเทศสหรัฐอเมริกา         
 การจาํแนกองคป์ระกอบของสวสัดิการสังคมตามความหมายแรก หรือความหมายกวา้ง
เนน้สภาวะหรือสภาพของประชาชน 7 ประการ (ศรีทบัทิม พานิชพนัธ์ 2534 : 37) ดงันี 

 1. สุขภาพอนามยั (Health) องค์ประกอบนีถือวา่ ประชาชนทุกคนควรไดรั้บการดูแล
เรืองสุขภาพอนามยัอยา่งทวัถึง อยา่งนอ้ยทีสุดประชาชนควรไดรั้บการบริการป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็
ในรูปแบบต่างๆ จนไม่เจบ็ป่วย ไม่ตาย และไม่พิการ  ทุพพลภาพ ในโรคภยัทีป้องกนัไดบ้างครัง
พบว่าวคัซีนคุม้กนัโรคไม่ได้มีราคาแพง และไม่ได้หายากเพียงใด แต่ในประชาชนในชนบท
ห่างไกลก็ยงัเจบ็ป่วย และตายดว้ยโรคภยัง่ายๆ เพียงเพราะบริการดา้นสาธารณสุขไม่ทวัถึงขณะทีใน
เมืองไดรั้บการบริการอยา่งทวัถึง และคุณภาพทีสูงกวา่ 
 2. การศึกษา (Education) ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสทางการศึกษาสามารถไดรั้บ
การศึกษาอย่างเต็มทีตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล หรืออย่างน้อยก็ไดรั้บการศึกษาอย่างเพียงพอ
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สาํหรับการดาํเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ เป็นปกติสุข ไม่ตอ้งดาํเนินชีวิตทีเสียงภยั เสือมเสียศีลธรรม 
ทุจริต หรือลดคุณค่าความเป็นคนของตน 

 3. ทีอยูอ่าศยั (Housing) ทุกคนควรมีทีอยูอ่าศยัเป็นของตนทีใหค้วามมนัคง และปลอดภยั 
ถูกสุขลกัษณะ เอือต่อการดาํเนินชีวติทีมีคุณภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมตามอตัภาพ 

 4. การมีงานทาํและมีรายได ้ (Employment and Income Maintenance) ทุกคนเมือเขา้ถึง
วยัสมควร สามารถมีรายไดแ้ละอาชีพ ทาํงานทีไดผ้ลตอบแทนทีน่าพอใจ มีโอกาสพฒันาการงาน
อาชีพของตนตามสมควร ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ถูกกีดกนัดา้นเผา่พนัธ์ุหรือเพศ ไม่ตอ้งทาํงาน
เสียงภยัหรือทาํงานทีทาํลายคุณค่าความเป็นคน 

 5. ความมนัคงทางสังคม (Social Security) เมือเกิดภาวะวิกฤติ คือปัญหาอนัไม่คาดฝัน 
หรือความจาํเป็น ประชาชนพึงมีหลกัประกนัความมนัคง ทงัในรูปของการประกนัสังคมทีครอบคลุม
กรณีประสบอนัตรายจากการทาํงาน คลอดบุตร การวา่งงาน เจบ็ป่วย และเกษียณอาย ุตลอดจนการ
สงเคราะห์ประชาชน ในส่วนทีดอ้ยโอกาสเพือใหพ้ฒันาตนเองอยา่งมีความหวงั ไม่ตอ้งรู้สึกตาํตอ้ย
ในโอกาสตนเอง 

 6. บริการสังคมทัวไป (General Social Service) ประชาชนทุกคนควรรู้จักแหล่ง
ทรัพยากรทางสังคมทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือใหเ้ขา้ถึงการบริการเมือตอ้งการ หรือ 
มีความจาํเป็นทีตอ้งใชบ้ริการสังคม เช่น การขอคาํแนะนาํปรึกษาในดา้นต่างๆ ตลอดจนหน่วย
บริการดา้นสวสัดิการเด็กและครอบครัว และบริการพิเศษดา้นอืนๆ 

 7. ด้านนันทนาการ ได้แก่ ประโยชน์และบริการทีองค์การจดัให้แก่บุคลากรโดยมี
วตัถุประสงค์ ให้บุคลากรขององค์การไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินใจเป็นการช่วยลดความ
ตึงเครียดจากการปฏิบติังานในหนา้ทีการงานและเพือให้บุคลากรเหล่านีไดมี้กิจกรรมทางสังคมต่างๆ 
ร่วมกนั จะไดเ้กิดความรักใคร่สามคัคีร่วมกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานขององค์การ
ต่อไป เช่น การจดัการแข่งขนักีฬาต่างๆ การจดัทศันศึกษา การจดัตงัสโมสร เป็นตน้ 

 การจาํแนกองคป์ระกอบของงานสวสัดิการสังคมในลกัษณะแคบตามพระราชบญัญติั
ความมนัคงทางสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระพีพรรณ คาํหอม 2549: 24-27) แบ่งเป็น 3 

ประการ คือ 

 1. การบริการประกนัสังคม (Social Insurance) 

 2. การบริการสงเคราะห์ประชาชน บริการประชาสงเคราะห์ /บริการสาธารณูปการ 
(Public Assistance) 

 3. การบริการสังคม (Social Service) 
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 สาํหรับองคป์ระกอบของงานสวสัดิการสังคมในประเทศ มีรายละเอียดของการบริการ
ทงั 3 ประเภทไทย (ระพีพรรณ คาํหอม 2549: 25-27)  ดงันี 

 1. การบริการประกันสังคม  (Social Insurance) เป็นการบริการทีเกิดขึนตาม
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 โดยใชร้ะยะเวลาอยูน่านถึง 38 ปี (2495-2533)กฎหมาย
ดงักล่าวบงัคบัในสถานประกอบการทีมีลูกจา้งตงัแต่ 10 คนขึนไปตอ้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
ประกนัสังคม การจ่ายเงินเขา้กองทุนประกนัสังคมประกอบดว้ย นายจา้ง ลูกจา้ง และรัฐบาลใน
อตัราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของลูกจา้งรายเดือนของลูกจา้งแต่ละคนเท่าๆกนั โดยครอบคลุมใหลู้กจา้ง
ไดสิ้ทธิประโยชน์ทดแทนในระยะแรก 4 กรณี ไดแ้ก่ กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยนอกเวลา
ทาํงาน กรณีพิการทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย ต่อมาเมือวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ.2541 

กองทุนประกนัสังคมไดข้ยายสิทธิประโยชน์ทดแทนเพิมขึนอีก 2 กรณี คือ กรณีสงเคราะห์บุตรและ
กรณีชราภาพ จึงส่งผลใหผู้ป้ระกนัตนตอ้งจ่ายเพิมอีกร้อยละ 2.0 และรัฐบาลสบทบเพิมร้อยละ 1.0 
เงินสบทบทีฝ่ายนายจา้งและลูกจา้งนาํส่งร้อยละ 3.5  ต่อเดือน ในปี 2546 รัฐบาลเห็นวา่เศรษฐกิจ
เริมทีฟืนตวัจึงประกาศเพิมอตัราเงินสบทบ 2 กรณี หลงัเป็นร้อยละ 3.0 รวมเงินสบทบฝ่ายนายจา้ง
และลูกจา้งตอ้งนาํส่งเป็นร้อยละ 4.5 ต่อเดือน จนกระทงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ไดข้ยาย
ครอบคลุมกรณีวา่งงาน จึงทาํใหมี้การจดัเก็บสมทบเพิมจากนายจา้งลูกจา้งร้อยละ 0.5 และรัฐบาล
สมทบเพิมอีกร้อยละ 0.25 รวมเงินสบทบของฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งตอ้งนาํส่งร้อยละ 5.0 ต่อ
เดือน ในปี พ.ศ.2547 บริการประกนัสังคมครอบคลุมจาํนวนผูป้ระกนัตนทวัประเทศ 8,429,085 
ลา้นคน หรือ 8.4 ลา้นคน ส่วนผูที้ไม่ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมจากกองทุนประกนัสังคม ไดแ้ก่ 
กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มทีได้รับจา้งทาํงานตามบา้น 

(ระพีพรรณ คาํหอม 2549: 24-27) 

 2. บริการสงเคราะห์ประชาชน (Public Assistance) มีการใชค้าํนีอยูห่ลายคาํ เช่น บริการ
ประชาสงเคราะห์ บริการสาธารณูปการ การสงเคราะห์แบบให้เปล่า เป็นตน้ บริการในลกัษณะนี
เป็นบริการหนึงทีรัฐใหก้ารช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือครอบครัวทีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้
โดยหน่วยงานทีให้การช่วยเหลือถือเป็นการทดแทนชวัคราว เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกขเ์ฉพาะหน้า 
(Relief) เช่น การให้เงิน (Cashes) การให้สิงของหรือเครืองอุปโภคหรือบริโภค (Kinds) การ
ให้บริการอืนๆทีจาํเป็น (Service) ไดแ้ก่ บริการให้คาํแนะนาํปรึกษา บริการให้ความรู้ บริการฝึก
อาชีพ บริการจดัหางาน บริการจดัหาทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ บริการเหล่านีถือเป็นเพียงส่วนหนึงของการ
จดับริการสวสัดิการสังคม ซึงมกัจะทาํให้เกิดการเขา้ใจผิดต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าเป็นการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์เฉพาะหนา้เท่านนั เมือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการช่วยเหลือเบืองตน้ไปแลว้ นกัสังคม
สงเคราะห์จาํเป็นตอ้งใช้วิธีการและกระบวนการทาํงานต่อเนืองร่วมกบัผูใ้ช้บริการเพือพฒันา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 41 

ใหผู้ใ้ชบ้ริการไดจ้ดัการปัญหาและพฒันาตนเองและสังคมในระยะยาวไดต่้อไป(ระพีพรรณ คาํหอม 
2549: 24-27) 

 3. บริการสังคม (Social Service) เป็นบริการทีรัฐ หรือเอกชนทีมีความพร้อมทาํหนา้ที
ให้จดัให้มีบริการสังคม ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบสังคมโดยจดับริการให้กับ
ประชาชนแทนรัฐ เป็นการใชก้ลไกตลาดเขา้มาจดัการมุ่งส่งเสริมสวสัดิภาพของบุคคลในสังคมให้
สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขตามอตัภาพ ซึงผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชบ้ริการได้
ตามความตอ้งการของตนเอง เช่น บริการของโรงพยาบาลเอกชน บริการรักษาความปลอดภยั 
บริการสถาบนัการศึกษาเอกชน เป็นตน้  บริการสังคมทีดาํเนินการโดยเอกชนจึงเป็นบริการทางเลือก
ใหก้บัประชาชนทีสามารถซือหาบริการได้โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใช้บริการของรัฐเพียงอยา่งเดียว 
บริการเหล่านีไดแ้ก่ สถานรับเลียงเด็กกลางวนั ศูนยดู์แลผูสู้งอายุในชุมชน สถานพกัฟืนผูป่้วยใน
โรงพยาบาล เป็นตน้  บริการสังคมเป็นบริการทีกระจายทงัภาครัฐและเอกชนดาํเนินการจนทาํให้ขาด
การตรวจสอบ ควบคุมติดตามบริการดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพ (ระพีพรรณ คาํหอม 2549: 24-27) 

 ดงันนัองคป์ระกอบของงานสวสัดิการสังคมในลกัษณะกวา้ง 7 ดา้น และองคป์ระกอบ
ของงานสวสัดิการสังคมในลกัษณะแคบ 3 ดา้น จึงขึนอยูก่บัการนาํไปใชข้องนกัสวสัดิการสังคม 
สาํหรับในสังคมไทยนาํมาใชท้งั 2 ลกัษณะ ทงัดา้นกวา้งและดา้นแคบ แต่โดยทวัไปแลว้สังคมไทย
มกัจะรู้จกับริการสวสัดิการสังคมในลกัษณะแคบมากกวา่ โดยบริการประกนัสังคมถือเป็นบริการที
นาํไปสู่การสร้างความมนัคงทางสังคมให้กบัลูกจา้งผูใ้ชแ้รงงานทีพฒันาขยายความครอบคลุมและ
สิทธิประโยชน์ทดแทนมากขึน ขณะบริการสงเคราะห์ประชาชนยงัคงเป็นบริการทีรัฐตอ้งจดัสรร
งบประมาณการช่วยเหลือกบัผูเ้ดือดร้อน เป็นตน้ ปัจจุบนัรัฐพยายามใชแ้นวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน องค์กร ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน
เขา้มาร่วมรับผดิชอบในระบบสวสัดิการสังคมมากขึน (ระพีพรรณ คาํหอม 2549: 24-27) 
 กล่าวโดยสรุปวา่ สวสัดิการสังคมเป็นบริการขนัพืนฐานในดา้นต่างๆ ทีมีความสาํคญั
และจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ซึงมีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของสังคม ครอบครัว และชุมชน
ทีจะส่งเสริมใหค้วามเป็นอยู่ของคนในสังคมรวมทังแรงงานมีความเป็นอยู่ทีดีและมนัคง  จาก
การศึกษาแนวคิดเกียวกับสวสัดิการสังคม เหล่านีก็สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนด
สวสัดิการในดา้นต่างๆร่วมกบัการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัสวสัดิการแรงงาน เพือทาํใหผู้ว้จิยัไดเ้ขา้ใจ
เกียวกบัสวสัดิการแรงงานและสวสัดิการทางสังคมไดอ้ยา่งครอบคลุมและชดัเจนยงิขึน 
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5. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 กิตตินันต์ พิศสุวรรณ  (2553) ศึกษาเรือง ความต้องการสวสัดิการของพนักงาน  

กรณีศึกษา : บริษทั ลานนา อุตสาหกรรมเกษตร จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พือวจิยัความตอ้งการของ
พนกังานในสวสัดิการแต่ละดา้นทีไดรั้บจากฝ่ายนายจา้งและเพือวจิยัปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลกระทบ
ต่อความตอ้งการของสวสัดิการทีไดรั้บจากฝ่ายนายจา้งจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 51 อาย ุ

20 – 30ปี คิดเป็นร้อยละ  88.5 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ  83.5 สําเร็จการวิจ ัยในระดับ
ปวช. – ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.5 จา้งงานในลกัษณะพนกังานรายเดือนคิดเป็นร้อยละ  96.8 สังกดั
แผนกผลิตคิดเป็นร้อยละ65.8 ระยะเวลาในการทางาน 1 – 2 ปีคิดเป็นร้อยละ56.5 เงินเดือนค่าจา้งอยูที่ 

7,001 – 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 84 ภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 94.8 ความตอ้งการใน
สวสัดิการของกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยพบวา่มีความตอ้งการ
ในระดบัปานกลาง ดา้นสุขภาพอนามยัเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและ
นนัทนาการ และดา้นการศึกษา  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานทีมีภูมิลาํเนาระยะเวลาในการทาํงานและ
ประเภทการจา้งงานต่างกนัมีความตอ้งการในสวสัดิการต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 ส่วนพนกังานทีมีเพศ อาย ุสถานภาพระดบัการวจิยัทีมีสังกดัแผนกและรายไดต่้อเดือนต่างกนัมี
ความตอ้งการในสวสัดิการทุกดา้นต่างกนัโดยความตอ้งการของพนกังานทีมีต่อสวสัดิการทีไดรั้บ
ทงั 4 ดา้นทีไดรั้บต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงดงันีคือในสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัพบวา่ ควรปรับปรุงสวสัดิการเกียวกบัการ
ตรวจร่างกายประจาํปี ในสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจควรปรับปรุงสวสัดิการเกียวกบัการให้บริการดา้น
ทีพกัอาศยั ในสวสัดิการดา้นสังคมและนนัทนาการควรปรับปรุงสวสัดิการเกียวกบัการจดัสถานที 

สําหรับการเล่นกีฬาและออกกาํลงักาย ในสวสัดิการดา้นการศึกษาควรปรับปรุงสวสัดิการเกียวกบั
การใหโ้อกาสสนบัสนุนการศึกษาต่อใหก้บัพนกังาน 

 โสภณ วีระโสภณ (2547) ศึกษาเรือง  แนวทางการจดัสวสัดิการของพนกังานฝ่ายช่าง 
บริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาโอกาสการเข้าถึงสวสัดิการของ
พนกังานฝ่ายช่างบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีโอกาสเขา้ถึง
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการศึกษาในระดบัปานกลาง และดา้นความมนัคง
และปลอดภยั ด้านนนัทนาการในระดบัน้อย ในด้านความตอ้งการสวสัดิการของพนักงานพบว่า 
พนกังานมีความตอ้งการสวสัดิการในระดบัมากทงั 5 ดา้น และพนกังานทีทาํงานช่วงเวลาทาํงาน
ปกติกบัช่วงเวลาทาํงานเป็นกะมีโอกาสการเขา้ถึงและความตอ้งการสวสัดิการทงั 5 ดา้นไม่แตกต่างกนั
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พนกังานไดเ้สนอแนวทางในการจดัสวสัดิการดงันี สวสัดิการทีควรเพิม คือ ค่ารักษาพยาบาลของ
บิดา-มารดา สวสัดิการทีควรลด คือ รถรับ-ส่งพนกังาน และสวสัดิการทีควรมีการปรับปรุงคือ 
ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ส่วนสวสัดิการทีควรยกเลิก คือ ค่าพาหนะ 
ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการพนักงานให้ความสําคญัเป็นลาํดบัแรก คือ การมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดประเภทสวสัดิการของพนักงานทีจาํเป็น และพนักงานควรได้รับขอ้มูล
ข่าวสารเกียวกบัสวสัดิการพนกังานอยา่งเพียงพอ 

 กิจจา เกินสกุล (2545) ศึกษาเรือง ความตอ้งการสวสัดิการแรงงานของลูกจา้งใน
สถานประกอบการ จงัหวดัยโสธร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา 1) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะสถานประกอบการ และปัจจยัดา้นการสนบัสนุนทางสังคม ของลูกจา้งใน
สถานประกอบการจงัหวดัยโสธร 2) ความตอ้งการสวสัดิการแรงงานของลูกจา้งในสถานทีประกอบการ
จงัหวดัยโสธร 3) ปัจจยัด้านความสัมพันธ์กับความต้องการสวสัดิการแรงงานของลูกจา้งใน
สถานประกอบการจงัหวดัยโสธร 4) ปัจจยัทีมีผลต่อความตอ้งการสวสัดิการแรงงานของลูกจา้งใน
สถานประกอบการจงัหวดัยโสธร ผลการวิจยั พบวา่  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของลูกจา้ง เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อายุเฉลีย 29.94 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีที 3 รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 4,610.22 บาท สถานภาพการสมรสแต่งงานแลว้อยูด่ว้ยกนัมากทีสุด ระยะเวลาการทาํงาน
เฉลีย 5.06 ปี และส่วนใหญ่ทาํงานดา้นการบริการ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะสถานประกอบการ ลูกจา้ง
ส่วนใหญ่ทาํงานในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต และสถานประกอบการ
ขนาดกลางมากทีสุด ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนทางสังคม ลูกจา้งมีความสัมพนัธ์กบันายจา้งในระดบั
ปานกลาง มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสวสัดิการแรงงานจากอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยรับขอ้มูล
ข่าวสารดา้นสวสัดิการแรงงานจากแหล่งขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัปานกลาง ความตอ้งการสวสัดิการ
แรงงานของลูกจา้งรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นทีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการสวสัดิการ
แรงงานของลูกจา้ง โดยใช้สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทาํงาน ขนาดสถานประกอบการ ความสัมพนัธ์กบันายจา้ง การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นสวสัดิการแรงงาน และแหล่งขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ
สวสัดิการแรงงานของลูกจา้งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ปัจจยัทีมีผลต่อ ความตอ้งการ
สวสัดิการแรงงานของลูกจา้ง โดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน พบวา่ การศึกษา (X1)    

อายุ  (X2)    แหล่งขอ้มูลข่าวสาร  (X3)    ความสัมพนัธ์กบันายจา้ง (X4)    และเพศ (X5)   มีผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการแรงงานของลูกจา้ง (Y) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีตวัแปร
ดงักล่าวร่วมกนัอธิบายความตอ้งการสวสัดิการแรงงานของลูกจา้งไดร้้อยละ 26.7 
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 ยพุาพร พรเพชรรัตน์ (2544)  ศึกษาเรือง ปัญหาและความตอ้งการสวสัดิการของตาํรวจ
ท่องเทียว  เพือศึกษาปัญหาและความตอ้งการสวสัดิการของตาํรวจท่องเทียว ซึงพนกังานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 35-44 ปี ส่วนใหญ่สมรสแลว้การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
อายุงานระหวา่ง 11-20 ปี ไดรั้บเงินเดือนระหวา่ง 6,000-10,000 บาท และพบวา่อายุและเงินเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาและความตอ้งการสวสัดิการ สถานทีปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัปัญหา
การไดรั้บสวสัดิการระยะเวลาในการรับราชการมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการสวสัดิการ ส่วนเพศ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัชนัยศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัญหาและความตอ้งการ
สวสัดิการ 

 กิตติพงษ ์ เหล่านิพนธ์ (2538)  ศึกษาเรือง  สวสัดิการกบัแรงงานสัมพนัธ์ จุดมุ่งหมาย
เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสวสัดิการกบัแรงงานสัมพนัธ์ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม
สวสัดิการแรงงานเพือเป็นเครืองมือในการเสริมสร้างแรงงานสัมพนัธ์ทีดี ผลการศึกษา พบว่า 
สถานประกอบการทีมีนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง ขอ้กฎหมาย และหลกัการจดัสวสัดิการ
แรงงานทีดี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกจา้ง มีประเภทและชนิดของสวสัดิการจาํนวนมากที
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกจา้ง โดยส่งผลให้เกิดระบบแรงงานสัมพนัธ์ในสถานประกอบการ
ทีดี นอกจากนัน การจดัสวสัดิการแรงงานทีดีจะมีผลต่อการจดัการและขจดัความขดัแยง้ และ
ในทางกลับกันแม้ว่าจะได้มีการจดัสวสัดิการแรงงานทีดีแต่ไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ลูกจา้งสวสัดิการก็ไม่อาจจะมีผลให้แรงงานสัมพนัธ์ดีได้ โดยได้กาํหนดทิศทางในการส่งเสริม
สวสัดิการแรงงานให้เป็นเครืองมือในการเสริมสร้างแรงงานสัมพนัธ์ และให้ภาครัฐมีบทบาทใน
การจูงใจทงัเชิงบวกและเชิงลบ ในเรืองการจดัสวสัดิการแรงงานและการมีเจา้หนา้ทีดา้นสวสัดิการ 
สุดทา้ยไดใ้หข้อ้เสนอแนะใหรั้ฐได้มีมาตรการทีมีประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจดั
สวสัดิการแรงงาน โดยเป็นการจดัสวสัดิการแรงงานโดยเจา้หนา้ทีดา้นสวสัดิการแรงงาน เพือให้มี
สวสัดิการแรงงานเป็นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพในการจดัการกบัความขดัแยง้และเสริมสร้าง
แรงงานสัมพนัธ์ทีดี 

 อุทยัวรรณ ภูยาธร (2535)  ศึกษาเรือง โอกาสและความเป็นไปไดข้องวิชาชีพสวสัดิการ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสถานการณ์บริหารงานสวสัดิการแรงงาน
ในดา้นแนวคิด ประเภท การใชบุ้คลากร ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนทศันะคติต่อความตอ้งการ 
และระดับการยอมรับเจ้าหน้าทีบริหารงานด้านสวสัดิการรงงานในสถานประกอบการ รวมทงั
แนวทางการส่งเสริมสร้างโอกาสแก่เจา้หนา้ทีบริหารงานดา้นสวสัดิการแรงงานเพือเป็นการพฒันา
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป ผลการศึกษา พบวา่ สวสัดิการแรงงานในดา้นแนวคิดและ
ประเภทของสวสัดิการสถานประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.0 มีการจดัสวสัดิการให้ลูกจา้งทงั
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ตามทีกฎหมายกาํหนดและนอกเหนือจากทีกฎหมายกาํหนด โดยส่วนใหญ่สวสัดิการนอกเหนือที
กฎหมายกาํหนดจะเป็นการใหส้วสัดิการประเภทโบนสั ค่าล่วงเวลา เบียขยนั และเงินกองทุนสํารอง
เลียงชีพ มีเพียงร้อยละ 25.0 เท่านนั ทีจดัสวสัดิการใหแ้ก่ลูกจา้งเฉพาะตามทีกฎหมายกาํหนด ทศันะ
ต่อความตอ้งการและระดบัการยอมรับเจา้หน้าทีบริหารงานสวสัดิการแรงงานในสถานประกอบการ 
พบว่าร้อยละ 94.8 ให้การยอมรับโดยความคิดเห็นของกลุ่มนายจา้งมีความตอ้งการเจา้หน้าที
ทางดา้นนีร้อยละ 53.2 สถานประกอบการทีมีลูกจา้ง 100-500 คนร้อยละ 80.0 มีความตอ้งการ 
หากพิจารณาถึงประเภทอุตสาหกรรมพบวา่สถานประกอบการประเภทการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์จาก
ไมก้ารผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี มีความตอ้งการ
ร้อยละ 100.0 ส่วนความตอ้งการเจา้หน้าทีดา้นนีร้อยละ 96.6 เป็นสถานประกอบการทีไม่เคยมี
ขอ้ร้องทุกขเ์กียวกบัสวสัดิการแรงงานเลย แนวทางการเสริมสร้างโอกาสแก่เจา้หนา้ทีบริหารงาน
สวสัดิการแรงงานร้อยละ 71.5 ไม่ทราบว่าปัจจุบนัมีการผลิตบุคลากรดา้นสวสัดิการแรงงานใน
ระดบัอุดมศึกษา ซึงจาํเป็นจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจและเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรทีจบการศึกษา ในสาขาเฉพาะดา้นสวสัดิการแรงงานไดมี้โอกาสทาํงานทีตรงกบั
วฒิุการศึกษารวมทงัไดแ้สดงความสามารถใหเ้ป็นทียอมรับของตลาดแรงงานดว้ย 
 สุรพล  ปธานวนิช (2524) ศึกษาเรือง ความตอ้งการของมนุษยก์บัการจดัสวสัดิการ
แรงงานโดยศึกษาความตอ้งการของมนุษย ์อาศยัแนวคิดทฤษฏีความตอ้งการของมนุษย์ของมาสโลว ์
กลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาคือคนงานของบริษทั ซนัโยยนิูเวอร์แซล อิเลคทริค จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ไม่มี
ความแตกต่างดา้นระดบัการพฒันาความตอ้งการระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชาย ผูที้มีระดบัการศึกษา
สูงจะมีระดบัการพฒันาความตอ้งการมากกวา่ผูที้มีระดบัการศึกษาตาํ การตอบสนองความตอ้งการทาง
สรีระมากหรือน้อยจะไม่ส่งผลต่อระดบัการพฒันาความตอ้งการ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการ
ไดรั้บการตอบสนองทางสรีระ และระดบัการศึกษาส่งผลถึงระดบัการพฒันาความตอ้งการ 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง สรุปไดว้่า สวสัดิการนนัมีบทบาทสําคญักบัแรงงาน
ในการดาํเนินชีวิตปัจจุบนัและมีผลต่อการปฏิบติังานของแรงงาน เพือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึง
สวสัดิการทีจดัใหพ้นกังานนนัจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังานอยา่งแทจ้ริง รวมทงั
วิธีการจดัสวสัดิการด้วย สาํหรับการจดัสวสัดิการในองค์กรนันส่วนใหญ่เป็นการจดัสวสัดิการ
ครอบคลุมใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดตวัแปรใน
เรืองของความตอ้งการสวสัดิการแรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์และเชือมโยงให้
เหมาะสมกบังานวิจยั อีกทงัยงัทราบว่าลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ หรือ คุณลกัษณะส่วน
บุคคลมีผลต่อความตอ้งการสวสัดิการในดา้นต่างๆ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์นียงัทาํให้คน
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มีความต้องทีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล จะเห็นไดว้า่ 
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์นีมีความสําคญัทีเชือมโยงกบัความตอ้งการสวสัดิการของ
แรงงาน ซึงสามารถจาํแนกลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ให้เหมาะสมกบังานวิจยัในครังนี 
คือ เพศ  สถานภาพสมรส อายุ อายุการทาํงาน ระดบัการศึกษา และ รายได ้ดงันนัในการศึกษาครังนี 
ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถกาํหนดตวัแปรไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
 ผลจากการศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฏีต่างๆทีเกียวขอ้งในการทาํวจิยัเรือง ความ
ตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ กรณีศึกษา โรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์นนั ไม่วา่
จะเป็น ทฤษฏีความตอ้งการของมนุษย ์ทฤษฏีเกียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน ทฤษฎีสวสัดิการ
แรงงาน แนวคิดเกียวกบัสวสัดิการสังคม งานวิจยัทงัหมดทีเกียวขอ้งดงักล่าว เป็นประโยชน์อยา่งมาก 
ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้ควา้ขอ้มูลในการสร้างกรอบแนวคิด ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
ทีช่วยในการออกแบบสอบถาม ตลอดจนนาํผลทีไดม้าอภิปรายและสรุปขอ้เสนอแนะต่างๆ ใน
การวิจยั ในครังนี ซึงผูว้จิยัทาํการศึกษากบัแรงงานในระดบัปฏิบติังานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทอง
เท็กซ์ไทล์ โดยศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นนนัทนาการ หลงัจาก
วิเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือก ปรับปรุง และสังเคราะห์ใหม่เพือให้เขา้กบัแนวทาง 
การวจิยัในครังนี 
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 
 การวจิยันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้  
กรณีศึกษา โรงงานศรีทองเทก็ซ์ไทล์ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ การศึกษาขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary 

Data) เป็นการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม การศึกษานีไดข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
งานวจิยัทีเกียวขอ้งและ บทความจากหนงัสือต่างๆ อยา่งเป็นระบบ ขนัตอนและวธีิการวจิยัมีดงันี 

 

1. ประชากร 
 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ แรงงานทีเป็นฝ่ายปฏิบตัิงานในโรงงานพิมพ์ผา้
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์จาํนวน ทงัหมด 150 คน (บริษทั ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ จาํกดั 2554)  

 

2. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ใช้แบบสอบถามทีสร้างขึนจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส อาย ุ
อายกุารทาํงาน ระดบัการศึกษา และรายได ้

 ส่วนที 2 ความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้น
นนัทนาการ เป็นคาํถามแบบ Rating Scale (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 119) มาตราวดัทีใช้เลือก
คาํตอบมี 5 ระดบั ความตอ้งการ คือ 

 คะแนน  5  หมายถึง  มีความตอ้งการมากทีสุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  มีความตอ้งการมาก 

 คะแนน  3  หมายถึง  มีความตอ้งการปานกลาง 

 คะแนน  2  หมายถึง  มีความตอ้งการนอ้ย 

 คะแนน  1  หมายถึง  มีความตอ้งการนอ้ยทีสุด 
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 ส่วนที 3 แนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 ส่วนที 4 ขอ้เสนอแนะเพือให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิมเติมได ้
 

3. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดส้ร้างเครืองมือโดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

 3.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวจิยัทีเกียวขอ้งต่างๆ 

 3.2 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความครอบคลุม   
ของเนือหาและความถูกตอ้งของภาษา รวมทงัให้ขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 

 3.3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแล้วไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  3 ท่าน       

ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Consistency: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนือหา (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 120-

124)   การใหค้ะแนนของผูเ้ชียวชาญ มีดงันี  

  +1   เมือ ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
      0   เมือ ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
  - 1  เมือ ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
  ผลจากการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้คาํถามกบัประเด็นหลักของเนือหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องทังฉบับเท่ากบั 0.977 ดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถามเท่ากบั 0.944 ดชันีความสอดคลอ้ง
ของขอ้มูลเกียวกบัความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจเท่ากบั 0.979 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบั
ความตอ้งการดา้นการรักษาพยาบาล 1 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัความตอ้งการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยัเท่ากบั 1  ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัความตอ้งการดา้น
สุขภาพอนามยัเท่ากบั 1 ดชันีความสอดคล้องของขอ้มูลเกียวกบัความตอ้งการด้านนันทนาการ
เท่ากบั 0.963 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจเท่ากบั 
0.875 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลเท่ากบั 

1 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นการความมนัคงและความ
ปลอดภยัเท่ากบั 1 ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพ
อนามยัเท่ากบั 1 และดชันีความสอดคลอ้งของขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ
เท่ากบั 1 
 3.4 คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.50 ขึนไป (พิชิต ฤทธิจรูญ 
2547 : 243)  เพือใหไ้ดแ้บบ สอบถามทีมีคุณภาพ พร้อมจดัพิมพ ์
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                  3.5 นาํแบบสอบถามทีผ่านการวเิคราะห์หาความเทียงตรงตามเนือหาแลว้ ไปทดลองใช ้

(Try -Out) กบัแรงงาน ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัจาํนวน 30 คน 

 3.6  นาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) 

โดยใชว้ธีิการหาสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)ไดค้่าความเชือมนัทงั
ฉบบัเท่ากบั 0.904 ความเชือมนัด้านเศรษฐกิจ เท่ากบั 0.752 ความเชือมนัดา้นการรักษาพยาบาล 

เท่ากบั 0.887 ความเชือมนัดา้นมนัคงและปลอดภยั เท่ากบั0.757 ความเชือมนัดา้นสุขภาพอนามยั 
เท่ากบั0.762 ความเชือมนัดา้นนนัทนาการเท่ากบั 0.830  แสดงวา่แบบสอบถามทีพฒันาขึนนีเป็น
แบบสอบถามทีมีคุณภาพทงัความเทียงตรงตามเนือหา และความเชือมนัในระดบัทีใชไ้ดดี้เนืองจาก
มีค่าความเชือมนัตงัแต่ 0.70 ขึนไป (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 128) 

 3.7 นาํแบบสอบถามทีผ่านการทดลองใช้แลว้มาตรวจแกไ้ข ปรับปรุงให้สมบูรณ์แลว้
นาํเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 

 

4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – มีนาคม 2555 โดยมี
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ดงันี 

 

ตารางที 3 แสดงระยะเวลาดาํเนินงาน 

 

รายการ 

 

2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ศึกษาความเป็นมาและความสาํคญั           

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง           

เกบ็และรวบรวมขอ้มูล           

วิเคราะห์ขอ้มลู            

สรุปผลการวิจยั           

นาํเสนอผลงานวิจยั           

ทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์           
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5. วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 5.1 การวจิยัครังนีใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้กบัแรงงาน โดย
ผูว้จิยัเป็นผูจ้ดัส่งและเก็บรวบรวมดว้ยตนเอง 

 5.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไดรั้บกลบัคืนมาแต่ละฉบบั 
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์
ของแบบสอบถามอีกครัง แลว้ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 6.1 นาํแบบสอบถาม ทีคดัเลือกทงัหมดลงหมายเลขประจาํฉบบั  
 6.2 จดัทาํคู่มือลงรหสั (Code Book) 

 6.3 นาํขอ้มูลทงัหมดลงรหสั เพือวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.4 นาํแบบสอบถามทีเก็บไดม้าวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสําหรับการวิจยักาํหนด
ระดบัความมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้รูปแบบตารางโดยใช้สถิติ
อย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of Frequency) คาํนวณหาค่าเฉลีย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เป็นรายดา้น และโดยรวม จากนนันาํค่าเฉลียทีไดม้า
แปลความหมายโดยใชเ้กณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute  Criteria) โดยการหาค่าเฉลียของระดบัคะแนน
แบ่งเป็น 5 ช่วง (ธีรวฒิุ  เอกะกุล 2542 : 111) ตามระดบัความตอ้งการทีมีต่อสวสัดิการต่าง ๆ ดงันี   
  ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 6.5 วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติแจกแจงความถีและร้อยละ 

 6.6 วเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัการความตอ้งการสวสัดิการโดยใช้สถิติคาํนวณหาค่าเฉลีย 
(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 6.7 วิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการจดัสวสัดิการ โดยใชส้ถิติคาํนวณหาค่าเฉลีย (Mean) 

และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 6.8 วเิคราะห์ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ไดแ้ก่ เพศ เป็นการวดัตามมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) 
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โดยใชก้ารทดสอบ t-test (ศิริชยั กาญจนวาสี 2547 : 121-122; สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 183-184; 
ชูศรี วงส์รัตนะ 2553 : 156) 

 6.9 วเิคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการของ
แรงงานในโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ได้แก่ สถานภาพสมรส  เป็นการวดัตามมาตรา
นามบญัญติั (Nominal Scale)  อายุ อายุการทาํงาน เป็นการวดัตามมาตราอนัตรภาค (Interval 

Scale) ระดบัการศึกษา เป็นการวดัตามมาตราอนัดบั (Ordinal Scale) และรายได ้ เป็นการวดัตาม
มาตราอตัราส่วน (Ratio Scale) โดยใชก้ารทดสอบแบบ F-test (ศิริชยั กาญจนวาสี 2547 : 207-208; 

สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 183-184; ชูศรี วงส์รัตนะ 2553 : 156-157) 

 6.10 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคาํแนะนาํ และจดัทาํเป็นรูปเล่ม เพือรายงานผล
การศึกษา 
 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพ์ผา้ กรณีศึกษา  โรงงาน
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ผูว้จิยั ไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็นขนัตอนต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันี 
 1. การวเิคราะห์ดา้นประชากรศาสตร์ 
 2.การวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพ์ผา้ศรีทอง
เทก็ซ์ไทล ์
 3.การวเิคราะห์ขอ้มูลแนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ศรีทอง
เทก็ซ์ไทล ์
 4.การวิเคราะห์ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของ
แรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 
1. การวเิคราะห์ด้านประชากรศาสตร์  
 การวเิคราะห์ด้านประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส อายุ  อายุ
การทาํงาน ระดบัการศึกษา รายได ้ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 4 – 8 
 
ตารางที 4  แสดงจาํนวนและร้อยละของเพศจาํแนกตามสถานภาพสมรสของแรงงาน 
 

เพศ 
สถานภาพสมรส 

รวม โสด แต่งงาน หมา้ย/หยา่ร้าง อยูด่ว้ยกนั
(ไม่แต่งงาน) 

ชาย 39 28 1 13 81 
26.0% 18.7% 0.7% 8.7% 54.0% 

หญิง 34 19 6 10 69 
22.7% 12.7% 4.0% 6.7% 46.0% 

รวม 
73 47 7 23 150 

48.7% 31.3% 4.7% 15.3% 100.0% 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.0 แบ่งเป็น สถานภาพโสดมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ
สถานภาพหยา่ร้างนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 ดงัปรากฏในตารางที 4 
 
ตารางที 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของเพศจาํแนกตามอายุของแรงงาน 
 

เพศ 
อาย ุ

รวม ไม่เกิน 
20 ปี 

21-30 
ปี 

31-40 
ปี 

41-50 
ปี 

51-60 
ปี 

61ปีขึน 
ไป 

ชาย 4 32 26 17 2 0 81 
 2.7% 21.3% 17.3% 11.3% 1.3% 0.0% 54.0% 

หญิง 1 26 27 10 4 1 69 
 0.7% 17.3% 18.0% 6.7% 2.7% 0.7% 46.0% 

รวม 5 58 53 27 6 1 150 
 3.3% 38.7% 35.3% 18.0% 4.0% 0.7% 100.0% 

 
 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ส่วนใหญ่ 
ช่วงอาย ุ21-30 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.3 และช่วงอาย ุ61ปีขึนไปนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.0 
ดงัปรากฏในตารางที 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของรายไดจ้าํแนกตามอายกุารทาํงานของแรงงาน 
 

รายได ้
อายกุารทาํงาน 

รวม 
ไม่ถึง 1ปี 1-2 ปี 3-4 ปี 5-9 ปี 

ตงัแต่ 10 ปี
ขึนไป 

ตาํกวา่ 4,000 บาท 0 2 6 0 0 8 
 0.0% 1.3% 4.0% 0.0% 0.0% 5.3% 

4,000-4,500 บาท 2 24 64 8 2 100 
 1.3% 16.0% 42.7% 5.3% 1.3% 66.7% 

มากกวา่ 4,500 บาท 0 4 16 21 1 42 
 0.0% 2.7% 10.7% 14.0% 0.7% 28.0% 

รวม 2 30 86 29 3 150 
 1.3% 20.0% 57.3% 19.3% 2.0% 100.0% 

 
 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉลียต่อเดือนช่วง 4,000-4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.7 แบ่งเป็นช่วงอายุการทาํงาน  
3-4 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.7  ช่วงอายกุารทาํงาน  ไม่ถึง 1ปี และตงัแต่ 10 ปีขึนไป นอ้ยทีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ดงัปรากฏในตารางที 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของอายจุาํแนกตามอายุการทาํงานของแรงงาน 
 

อาย ุ
อายกุารทาํงาน 

รวม ไม่ถึง 1ปี 1-2 ปี   3-4 ปี 5-9 ปี ตงัแต่ 10 ปี
ขึนไป 

ไม่เกิน 20 ปี 2 3 0 0 0 5 
 1.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 

21-30 ปี 0 23 35 0 0 58 
 0.0% 15.3% 23.3% 0.0% 0.0% 38.7% 

31-40 ปี 0 4 37 12 0 53 
 0.0% 2.7% 24.7% 8.0% 0.0% 35.3% 

41-50 ปี 0 0 13 14 0 27 
 0.0% 0.0% 8.7% 9.3% 0.0% 18.0% 

51-60 ปี 0 0 1 3 2 6 
 0.0% 0.0% 0.7% 2.0% 1.3% 4.0% 

61 ปีขึนไป 0 0 0 0 1 1 
 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 

รวม 2 30 86 29 3 150 
 1.3% 20.0% 57.3% 19.3% 2.0% 100.0% 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ส่วนใหญ่ 
มีอายุช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.7 แบ่งเป็นช่วงอายุการทาํงาน 3-4 ปีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ
23.3 และช่วงอายุการทาํงานไม่ถึง 1 ปี  5-9 ปี ตงัแต่ 10 ปีขึนไปน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.0    
ดงัปรากฏในตารางที 7 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของอายุจาํแนกตามระดบัการศึกษาของแรงงาน 
 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

รวม ประถม 
ศึกษา 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ไม่เกิน 20 ปี 4 1 0 0 5 
 2.7% 0.7% 0.0% 0.0% 3.3% 

21-30 ปี 22 27 8 1 58 
 14.7% 18.0% 5.3% 0.7% 38.7% 

31-40 ปี 14 21 16 2 53 
 9.3% 14.0% 10.7% 1.3% 35.3% 

41-50 ปี 14 8 4 1 27 
 9.3% 5.3% 2.7% 0.7% 18.0% 

51-60 ปี 2 3 1 0 6 
 1.3% 2.0% 0.7% 0.0% 4.0% 

61 ปีขึนไป 1 0 0 0 1 
 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 

รวม 57 60 29 4 150 
 38.0% 40.0% 19.3% 2.7% 100.0% 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ส่วนใหญ่ 
แบ่งเป็นระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 18.0 และระดบัการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. นอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 ดงัปรากฏในตารางที 8 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของอายกุารทาํงานจาํแนกตามระดบัการศึกษาของแรงงาน 
 

อายกุารทาํงาน 

ระดบัการศึกษา 

รวม ประถม 
ศึกษา 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ไม่ถึง 1ปี 1 1 0 0 2 
 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 1.3% 

1-2 ปี 17 8 5 0 30 
 11.3% 5.3% 3.3% 0.0% 20.0% 

3-4 ปี 23 41 19 3 86 
 15.3% 27.3% 12.7% 2.0% 57.3% 

5-9 ปี 14 9 5 1 29 
 9.3% 6.0% 3.3% 0.7% 19.3% 

ตงัแต่ 10 ปีขึนไป 2 1 0 0 3 
 1.3% 0.7% 0.0% 0.0% 2.0% 

รวม 57 60 29 4 150 
 38.0% 40.0% 19.3% 2.7% 100.0% 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ส่วนใหญ่
แรงงานมีช่วงอายุการทาํงาน 3-4ปี คิดเป็นร้อยละ 57.3 แบ่งเป็น ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนตน้มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.3 และระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.น้อยทีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ดงัปรากฏในตารางที 9 
 
2. การวเิคราะห์ข้อมูลความต้องการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพมิพ์ผ้า ศรีทองเท็กซ์ไทล์ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์
ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อนามยั และด้านนนัทนาการ ดว้ยจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความ
ตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์
 
ตารางที 10 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการสวสัดิการ

ดา้นเศรษฐกิจของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ   σ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1        

ด้านเศรษฐกจิ     

7.เงนิโบนัสประจาํปี 50 
(33.3) 

81 
(54.0) 

19  
(12.7) 0 0 4.21 0.65 มากทสุีด 

8.มีเครืองแบบ
พนกังาน/ชุดปฏิบติังาน 

9 
 ( 6.0) 

60 
( 40.0) 

72 
( 48.0)  

9 
(6.0) 0 3.46 0.70 มาก 

9. มีเบียขยนัเมือ
ปฏิบติังาน ภายใน 1 
เดือนไม่มีการขาดลา 
มาสาย 

49 
(32.7) 

69 
(46.0) 

32 
(21.3) 0 0 4.11 0.73 มาก 

10.จดัใหมี้ค่า กะ เมือ
ปฏิบติังานเป็นเวลา 
(กะ) 

35 
(23.3) 

59 
(39.3) 

46 
(30.7) 

10 
(6.7) 0 3.79 0.88 มาก 

11.จดัใหมี้รถรับ – ส่ง
พนกังาน 

2 
(1.3) 

7 
(4.7) 

55 
(36.7) 

72 
(48.0) 

14 
(9.3) 2.41 0.78 นอ้ย 

12. จดัใหมี้ค่าพาหนะ 4 
(2.7) 

12 
(8.0) 

58 
(38.7) 

65 
(43.3) 

11 
(7.3) 2.55 0.85 นอ้ย 

13.จดัใหมี้ค่าอาหาร
กลางวนั 

17 
(11.3) 

76 
(50.7) 

45 
(30.0) 

9 
(6.0) 

3 
(2.0) 

3.63 0.84 มาก 

14.ควรขยายโรงอาหาร
ใหก้วา้งขึนกวา่เดิม 

1 
(0.7) 

3 
(2.0) 

29 
(19.3) 

45 
(30.0) 

72 
(48.0) 1.77 0.88 นอ้ยทีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 10 (ต่อ)    
                                                                                                                                                             

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ   σ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1        

ด้านเศรษฐกจิ     
15.ท่านตอ้งการความ
ช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดย
สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้

2 
(1.3) 

10 
(6.7) 

85 
(56.7) 

47 
(31.3) 

6 
(4.0) 2.70 0.71 ปานกลาง 

16.มีทีพกัอาศยัภายใน
โรงงาน 

8 
(5.3) 

21 
(14.0) 

50 
(33.3) 

66 
(44.0) 

5 
(3.3) 2.74 0.93 ปานกลาง 

17.มีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือ
ทีอยูอ่าศยั 

3 
(2.0) 

33 
(22.0) 

68 
(45.3) 

43 
(28.7) 

3 
(2.0) 2.93 0.82 ปานกลาง 

18.มีเงินกูย้มืในยามฉุกเฉิน
โดยกูไ้ดท้นัทีและคิดอตัรา
ดอกเบียตาํ 

20 
(13.3) 

70 
(46.7) 

50 
(33.3) 

10 
(6.7) 0 3.67 0.79 มาก 

19.มีการจัดตังสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

22 
(14.7) 

81 
(54.0) 

32 
(21.3) 

7 
(4.7) 

8 
(5.3) 3.68 0.96 มาก 

20.มีเงินช่วยเหลืองานสมรส 16 
(10.7) 

47 
(31.3) 

56 
(37.3) 

24 
(16.0) 

7 
(4.7) 

3.27 1.01 ปานกลาง 

21.มีเงินช่วยเหลือ กรณี
ทุพพลภาพ 

20 
(13.3) 

77 
(51.3) 

38 
(25.3) 

7 
(4.7) 

8 
(5.3) 3.63 0.96 มาก 

22.มีการประกนัสุขภาพหมู่ 
และประกนัชีวติใหก้บัท่าน
ยามเจ็บป่วยหรือประสบ
อุบติัเหตุในการทาํงาน 

9 
(6.0) 

33 
(22.0) 

89 
(59.3) 

13 
(8.7) 

6 
(4.0) 3.17 0.83 ปานกลาง 

รวม  3.23 0.40 ปานกลาง 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีความ
ตอ้งการสวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (μ= 3.23) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เงินโบนสัประจาํปีมากทีสุด (μ = 4.21) และ ควรขยายโรงอาหารให้
กวา้งขึนกวา่เดิม นอ้ยทีสุด (μ = 1.77) ดงัปรากฏใน ตารางที 10 
 
ตารางที 11 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการสวสัดิการ

ดา้นการรักษาพยาบาลของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ    

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1      

ด้านการรักษาพยาบาล     
23.มีการตรวจสุขภาพประจาํปี 18 

(12.0) 
84 

(56.0) 
45 

(30.0) 
3 

(2.0) 0 3.78 0.67 มาก 

24.จดัให้มกีารรักษาพยาบาล
ของสถานพยาบาลโรงงาน 

30 
(20.0) 

89 
(59.3) 

28 
(18.7) 

3 
(2.0) 0 3.97 0.68 มาก 

25.หอ้งพยาบาลมีความ
สะดวกสบายต่อการเขา้ใช้
บริการ 

30 
(20.0) 

86 
(57.3) 

30 
(20.0) 

4 
(2.7) 0 3.95 0.71 มาก 

26.มีความพร้อมดา้นบุคลากร 
ยา และเวชภณัฑไ์วบ้ริการ 

10 
(6.7) 

45 
(30.0) 

91 
(60.7) 

4 
(2.7) 0 3.41 0.66 มาก 

27.มีการปฐมพยาบาล ในกรณี
ทีพนกังานไดอ้บุติัเหตุรุนแรง 
หรือเจ็บป่วยมาก 

18 
(12.0) 

82 
(54.7) 

50 
(33.3) 0 0 3.79 0.64 มาก 

28.มีการนาํส่งโรงพยาบาล 
กรณีเกิดอุบติัเหตุในการ
ทาํงาน 

22 
(14.7) 

90 
(60.0) 

35 
(23.3) 

3 
(2.0) 0 3.87 0.67 มาก 

29.มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั 0 33 
(22.0) 

89 
(59.3) 

19 
(12.7) 

9 
(6.0) 2.97 0.77 ปานกลาง 

รวม  3.68 0.42 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีความ
ตอ้งการสวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นการรักษาพยาบาลในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ = 3.68) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตอ้งให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงานมากทีสุด คือ 
(μ = 3.97) และ มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนันอ้ยทีสุด คือ (μ = 2.97) ดงัปรากฏใน ตารางที 11 
 
ตารางที 12 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการสวสัดิการ

ดา้นความมนัคงและความปลอดภยัของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ 
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 

ระดบั 
ความต้องการ 
 

5 4 3 2 1       
ด้านความมนัคงและความปลอดภัย     

30.มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ 18 
(12.0) 

93 
(62.0) 

31 
(20.7) 

8 
(5.3) 0 3.81 0.71 มาก 

31.มีเงินกองทุนประกนัสงัคม 34 
(22.7) 

97 
(64.7) 

18 
(12.0) 

1 
(0.7) 0 4.09 0.61 มาก 

32.มีการเบิกเงินล่วงหนา้ 53 
(35.3) 

62 
(41.3) 

27 
(18.0) 

7 
(4.7) 

1 
(0.7) 4.06 0.88 มาก 

33.มีเงินช่วยเหลือพนกังานที
ประสบภยัพิบติั 

42 
(28.0) 

76 
(50.7) 

24 
(16.0) 

4 
(2.7) 

4 
(2.7) 3.99 0.89 มาก 

34.มเีงนิชดเชยจากการเลกิจ้าง 79 
(52.7) 

57 
(38.0) 

13 
(8.7) 

1 
(0.7) 0 4.43 0.68 มากทสุีด 

35.มีเงินทดแทน กรณีเจ็บหรือ
ประสบอุบติัเหต ุอนั
เนืองมาจากการทาํงาน 

47 
(31.3) 

89 
(59.3) 

14 
(9.3) 0 0 4.22 0.60 มากทีสุด 

36.มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ของแรงงาน 

55 
(36.7) 

76 
(50.7) 

19 
(12.7) 0 0 4.24 0.66 มากทีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12 (ต่อ) 
 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีความ
ตอ้งการสวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นความมนัคงและความปลอดภยัในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (μ 
= 3.66) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตอ้งให้มีเงินชดเชยจากการเลิกจา้งมากทีสุด คือ (μ = 
4.43) และ มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้งทาํงานนอ้ยทีสุด (μ = 2.59) ดงัปรากฏใน ตารางที 12 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1       

37.มีเจา้หนา้ทีความปลอดภยั
ในการทาํงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็น
ประจาํ 

8 
(5.3) 

63 
(42.0) 

78 
(52.0) 

1 
(0.7) 0 3.52 0.61 มาก 

38.โรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายใหก้บัพนกังานแต่ละ
คนอยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, 
รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิด
จมูก เป็นตน้ 

11 
(7.3) 

60 
(40.0) 

77 
(51.3) 

2 
(1.3) 0 3.53 0.65 มาก 

39.มีการซอ้มอพยพพนกังาน
เพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้น
โรงงาน 

4 
(2.7) 

19 
(12.7) 

54 
(36.0) 

73 
(48.7) 0 2.69 0.79 ปานกลาง 

40.มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้ง
ทาํงาน 

6 
(4.0) 

14 
(9.3) 

44 
(29.3) 

85 
(56.7) 

1 
(0.7) 

2.59 0.83 นอ้ย 

41. มีการจดันิทรรศการให้
ความรู้เกียวกบัความปลอดภยั
ต่างๆ 

4 
(2.7) 

17 
(11.3) 

68 
(45.3) 

59 
(39.3) 

2 
(1.3) 2.75 0.78 ปานกลาง 

รวม  3.66 0.42 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นสุขภาพอนามยัของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์

 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ      

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

   

μ σ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1      

ด้านสุขภาพอนามยั      

42.จดัโรงอาหารให้
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3 
(2.0) 

50 
(33.3) 

86 
(57.3) 

11 
(7.3) 0 3.30 0.63 ปานกลาง 

43.จดัเครืองอุ่นอาหาร
สาํหรับรับประทาน
อาหารช่วงกลางวนั 

4 
(2.7) 

8 
(5.3) 

13 
8.7) 

76 
(50.7) 

49 
(32.7) 1.95 0.93 นอ้ย 

44.จดันาํดืมอยา่งเพียงพอ
กบัความตอ้งการของ
แรงงาน ทงัคุณภาพและ
ปริมาณ 

5 
(3.3) 

36 
(24.0) 

79 
(52.7) 

30 
(20.0) 0 3.11 0.75 ปานกลาง 

45.จดัสภาพแวดลอ้มของ
สถานทีทาํงานโดยทวัไป
ใหมี้ความสะอาด
เรียบร้อย 

2 
(1.3) 

37 
(24.7) 

98 
(65.3) 

13 
(8.7) 0 3.19 0.60 ปานกลาง 

46.จดัหอ้งนาํ หอ้งสว้ม
ตามสุขอนามยั 

5 
(3.3) 

38 
(25.3) 

89 
(59.3) 

18 
(12.0) 0 3.20 0.69 ปานกลาง 

47.ใหค้วามรู้แก่แรงงาน
เกียวกบัสุขอนามยัในการ
ดาํรงชีวติ 

1 
(0.7) 

28 
(18.7) 

99 
(66.0) 

22 
(14.7) 0 3.05 0.60 ปานกลาง 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 13 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ      

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

   

μ σ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1      

48.ใหค้วามรู้เกียวกบัโรค
ระบาด และโรคสาํคญัๆ
แก่แรงงานไดถู้กตอ้งและ
ทนัต่อสถานการณ์ 

2 
(1.3) 

42 
(28.0) 

92 
(61.3) 

14 
(9.3) 0 3.21 0.62 ปานกลาง 

49.มกีารตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าทาํงาน 

4 
(2.7) 

69 
(46.0) 

58 
(38.7) 

11 
(7.3) 

8 
(5.3) 3.33 0.86 ปานกลาง 

รวม      2.80 0.36 ปานกลาง 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีความ
ตอ้งการสวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นสุขภาพอนามยัในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ = 2.80) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตอ้งใหมี้การตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานมากทีสุด คือ (μ = 3.33) และ 
จดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับรับประทานอาหารช่วงกลางวนัน้อยทีสุด (μ = 1.95) ดงัปรากฏใน 
ตารางที 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นนนัทนาการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์

 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1       

ด้านนันทนาการ 
50.จดัใหมี้สโมสร 
และชมรมต่างๆ 

5 
(3.3) 

23 
(15.3) 

66 
(44.0) 

54 
(36.0) 

2 
(1.3) 2.83 0.82 ปานกลาง 

51.มกีารเดนิทาง
ท่องเทยีวประจาํปี 

37 
(24.7) 

65 
(43.3) 

20 
(13.3) 

24 
(16.0) 

4 
(2.7) 3.71 1.09 มาก 

52.จดังานสงัสรรค์
โอกาสต่างๆเช่น งานปี
ใหม่ หรือโอกาสพิเศษ
ต่างๆ 

29 
(19.3) 

30 
(20.0) 

62 
(41.3) 

27 
(18.0) 

2 
(1.3) 3.38 1.03 ปานกลาง 

53.มีหอ้งออกกาํลงักาย 17 
(11.3) 

42 
(28.0) 

45 
(30.0) 

39 
(26.0) 

7 
(4.7) 3.15 1.08 ปานกลาง 

54.มีสนามกีฬา 21 
(14.0) 

48 
(32.0) 

38 
(25.3) 

35 
(23.3) 

8 
(5.3) 3.26 1.13 ปานกลาง 

55.มีหอ้งนงัเล่น
สาํหรับพนกังาน 

1 
(0.7) 

16 
(10.7) 

50 
(33.3) 

78 
(52.0) 

5 
(3.3) 2.53 0.76 นอ้ย 

56.จดัวสัดุอุปกรณ์
เกียวกบักิจกรรม
นนัทนาการไวต้ามจุด
ต่างๆในโรงงานเช่น 
ติดตงั โทรทศัน์วทิย ุ
เป็นตน้ 

2 
(1.3) 

12 
(8.0) 

81 
(54.0) 

51 
(34.0) 

4 
(2.7) 2.71 0.71 ปานกลาง 

57.มีการจดัแข่งขนั
กีฬาภายในโรงงานเพือ
เชือมความสมัพนัธ์กนั 

6 
(4.0) 

16 
(10.7) 

36 
(24.0) 

71 
(47.3) 

21 
(14.0) 2.43 0.99 นอ้ย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความต้องการ    

มาก 
ทสุีด 

 
ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

   

มาก 
μ σ ระดบั 

ความต้องการ 
5 4 3 2 1    

58.มีงานบุญ เช่น เลียงพระ
โรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน 
เป็นตน้ 

21 
(14.0) 

42 
(28.0) 

65 
(43.3) 

22 
(14.7) 0 3.41 0.91 มาก 

รวม  3.05 0.52 ปานกลาง 
 

 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มี
ความตอ้งการสวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นนนัทนาการในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ = 3.05) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตอ้งให้มีการเดินทางท่องเทียวประจาํปีมากทีสุด (μ = 3.71) และ มี
การจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์กนัน้อยทีสุด (μ = 2.43) ดงัปรากฏใน 
ตารางที 14  
 
3. การวเิคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพมิพ์ผ้า ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเพือเป็นแนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงานใน
โรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล 
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการ ดว้ยจาํนวน ร้อยละ 
ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของแรงงานต่อสวสัดิการของแรงงานใน
โรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
แนวทางการจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 

 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

ด้านเศรษฐกจิ       
59.ควรพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ขการจดั
สวสัดิการบา้นพกั โดย
ลงทุนก่อสร้างบา้นพกั
เพิมเติมเพือรองรับความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพอ 

0 11 
(7.3) 

30 
(20.0) 

73 
(48.7) 

36 
(24.0) 2.11 0.85 นอ้ย 

60. ควรพฒันาและปรัง
ปรุงแกไ้ข การแสวงหา
เงินทุนใหเ้พิมมากขึน
ในระดบัทีสามารถใหกู้้
ไดอ้ยา่งเพียงพอและ
หลายประเภท 

0 27 
(18.0) 

76 
(50.7) 

46 
(30.7) 

1 
(0.7) 2.86 0.71 ปานกลาง 

61.จดัใหมี้การให้
ความรู้เกียวกบั การ
วางแผนครอบครัว การ
ใชเ้งิน เพือใหพ้นกังาน
มีคุณภาพชีวติทีดีขึน 

3 
(2.0) 

20 
(13.3) 

90 
(60.0) 

35 
(23.3) 

2 
(1.3) 2.91 0.70 ปานกลาง 

62.ควรจดัใหมี้รถ
บริการรับ-ส่งพนกังาน
ตามจุดต่างๆเพือสะดวก
ต่อการเดินทางมา
ทาํงาน 

1 
(0.7) 

9 
(6.0) 

30 
(20.0) 

102 
(68.0) 

8 
(5.3) 2.29 0.69 นอ้ย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

63.จดัสร้างทีจอดรถ
ยานพาหนะส่วนตวั
บริเวณประตูทางเขา้ออก 

3 
(2.0) 

15 
(10.0) 

44 
(29.3) 

84 
(56.0) 

4 
(2.7) 2.53 0.79 นอ้ย 

64.จดัใหมี้อาหาร
กลางวนัจาํหน่ายใน  
ราคาถูก 

49 
(32.7) 

82 
(54.7) 

17 
(11.3) 

1 
(0.7) 

1 
(0.7) 4.18 0.71 มาก 

65.จดัให้มร้ีานสวสัดกิาร
เพอืขายของราคาถูก
ให้กบัพนักงาน 

61 
(40.7) 

71 
(11.3) 

17 
(11.3) 

1 
(0.7) 0 4.28 0.69 มากทสุีด 

รวม  3.02 0.38 ปานกลาง 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า  แรงงานของโรงงานพิมพ์ผ ้า  ศรีทองเท็กซ์ไทล์  มี
ความคิดเห็นต่อสวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (μ = 3.02) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ตอ้งใหมี้ร้านสวสัดิการเพือขายของราคาถูกให้กบัพนกังานมากทีสุด 
(μ = 4.28) และ ควรพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขการจดัสวสัดิการบา้นพกั โดยลงทุนก่อสร้างบา้นพกั
เพิมเติมเพือรองรับความตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพอนอ้ยทีสุด (μ = 2.11) ดงัปรากฏใน ตารางที 15 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อแนว
ทางการจดัสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทอง
เทก็ซ์ไทล ์

  

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

ด้านการรักษาพยาบาล       

66.สวสัดิการค่า
รักษาพยาบาลซึง
ครอบคลุมถึงครอบครัว
ดว้ย 

23 
(15.3) 

77 
(51.3) 

40 
(26.7) 

10 
(6.7) 0 3.75 0.79 มาก 

67.จดัให้มบีริการ
รักษาพยาบาลโรคภัยไข้
เจบ็พนืฐาน 

33 
(22.0) 

77 
(51.3) 

33 
(22.0) 

7 
(4.7) 0 3.91 0.79 มาก 

รวม  3.83 0.73 มาก 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีความ
คิดเห็นต่อ สวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นการรักษาพยาบาลในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก(μ = 3.83) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตอ้งให้มีบริการรักษาพยาบาลโรคภยัไขเ้จ็บพืนฐานมากทีสุด (μ = 3.91) 
และ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลซึงครอบคลุมถึงครอบครัวด้วยน้อยทีสุด (μ = 3.75) ดงัปรากฏ
ในตารางที 16  
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
แนวทางการจดัสวสัดิการด้านความมนัคงและความปลอดภยัของแรงงานในโรงงาน
พิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์

 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

ด้านความมนัคงและความปลอดภัย       

68.ควรจดัใหมี้การ
พิจารณาใหเ้งินรางวลั
กบัพนกังานทีทาํงาน
เป็นระยะเวลานาน 

13 
(8.7) 

49 
(32.7) 

83 
(55.3) 

5 
(3.3) 0 3.47 0.70 มาก 

69.จดัใหมี้การซอ้ม
ดบัเพลิงปีละ 2 ครัง
เพือเป็นการป้องกนัภยั 

1 
(0.7) 

15 
(10.0) 

57 
(38.0) 

75 
(50.0) 

2 
(1.3) 2.59 0.72 นอ้ย 

70.จดัใหมี้เจา้หนา้ทีให้
ความรู้เกียวกบัการใช้
ถงัดบัเพลิง 

1 
(0.7) 

21 
(14.0) 

61 
(40.7) 

67 
(44.7) 0 2.71 0.73 ปานกลาง 

71.จดัใหมี้การให้
ความรู้เกียวกบัเทคนิค 
ทกัษะ เครืองจกัร และ
ความปลอดภยัในการ
ทาํงานเพือใหพ้นกังาน
ทาํงานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

4 
(2.7) 

36 
(24.0) 

91 
(60.7) 

18 
(12.0) 

1 
(0.7) 3.16 0.69 ปานกลาง 

72.จดัใหมี้การ
ตรวจสอบระบบ
เครืองจกัรและ
เครืองมือในการทาํงาน
ทุกระยะ 

6 
(4.0) 

61 
(40.7) 

74 
(49.3) 

9 
(6.0) 0 3.43 0.67 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

71 

ตารางที 17 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

73.จดัทาํป้าย/
สญัลกัษณ์ แสดงเขต
อนัตรายต่างๆ ทงั
ภายใน และภายนอก
โรงงานใหรั้บทราบ 

3 
(2.0) 

35 
(23.3) 

87 
(58.0) 

25 
(16.7) 0 3.11 0.69 ปานกลาง 

74.จดัให้มทีางออก
ฉุกเฉินภายในโรงงาน
ในกรณีทเีกดิเหตุ
ฉุกเฉิน 

17 
(11.3) 

78 
(52.0) 

54 
(36.0) 

1 
(0.7) 0 3.74 0.66 มาก 

รวม      3.17 0.48 ปานกลาง 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีความคิดเห็น
ต่อ สวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นความมนัคงและความปลอดภยัในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง   
(μ = 3.17) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตอ้งให้มีทางออกฉุกเฉินภายในโรงงานในกรณี  ทีเกิด
เหตุฉุกเฉิน มากทีสุด (μ = 3.74) และ ตอ้ให้มีการซ้อมดบัเพลิงปีละ 2 ครังเพือเป็นการป้องกนั
ภยัน้อยทีสุด (μ = 2.59) ดงัปรากฏใน ตารางที 17  
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อแนวทาง 
การจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 

 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

ด้านสุขภาพอนามยั       

75.ควรจดัให้มบีริการ
นําดมืทงันําเยน็และนํา
ร้อน 

4 
(2.7) 

65 
(43.3) 

76 
(50.7) 

5 
(3.3) 0 3.45 0.61 มาก 

76.ควรเพิมจาํนวนหอ้ง
สว้มใหมี้ปริมาณมาก
ขึนกวา่เดิม 

1 
(0.7) 

7 
(4.7) 

38 
(25.3) 

52 
(34.7) 

52 
(34.7) 2.02 0.92 นอ้ย 

77.จดัใหมี้ขยะตามจุด
ต่างๆโดยแยกประเภท
ใหช้ดัเจนเพือเป็นการ
ถูกตามหลกัอนามยั 

0 18 
(12.0) 

84 
(56.0) 

47 
(31.3) 1(0.7) 2.79 0.65 ปานกลาง 

78.จดัใหมี้เจลลา้งมือ
ตามจุดต่างๆเพือเป็น
การรักษาความสะอาด
และปลอดจากเชือโรค 

0 
12 

(8.0) 
48 

(32.0) 
82 

(54.7) 
8 

(5.3) 2.43 0.72 นอ้ย 

79.ควรจดัใหมี้เครือง
ระบายอากาศบริเวณที
ปฏิบติังาน 

1 
(0.7) 

36 
(24.0) 

74 
(49.3) 

39 
(26.0) 0 2.99 0.73 ปานกลาง 

80.จดัใหมี้เจา้หนา้ทีมา
ใหค้วามรู้เกียวกบั
สุขภาพอนามยัและการ
ป้องกนัโรคต่างๆ 

2 
(1.3) 

24 
(16.0) 

93 
(62.0) 

30 
(20.0) 

1 
(0.7) 2.97 0.67 ปานกลาง 

รวม  3.04 0.41 ปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ผลการศึกษา  แสดงให้เห็นว่า  แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้  ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มี
ความคิดเห็นต่อ สวสัดิการ โดยพิจารณาด้านสุขภาพอนามยัในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง
(μ = 3.04) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตอ้งให้มีบริการนาํดืมทงันาํเยน็และนาํร้อนมากทีสุด 
(μ = 3.45) และ ควรเพิมจาํนวนหอ้งส้วมใหมี้ปริมาณมากขึนกวา่เดิมนอ้ยทีสุด (μ = 2.02) ดงัปรากฏ
ใน ตารางที 18  
 
ตารางที 19 แสดงจาํนวนและร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อแนวทาง 

การจดัสวสัดิการดา้นนนัทนาการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

    

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

ด้านนันทนาการ       

81.จดัใหมี้การเปิดเพลง
และโทรทศัน์ในช่วงพกั
เทียงเพือเป็นการ ผอ่นคลาย 

2 
(1.3) 

16 
(10.7) 

65 
(43.3) 

67 
(44.7) 0 2.69 0.72 ปานกลาง 

82.การจดัหอ้งอ่านหนงัสือ
เพือเป็นการเพิมพนูความรู้
ของพนกังาน 

1 
(0.7) 

18 
(12.0) 

72 
(48.0) 

54 
(36.0) 

5 
(3.3) 2.71 0.75 ปานกลาง 

83.จดักิจกรรมในวนัสาํคญั
ต่างๆ เช่น วนัสงกรานต ์วนั
เขา้พรรษา เพิมเติมจากเดิม
ทีมีการจดั งานปีใหม่ 

3 
(2.0) 

28 
(18.7) 

74 
(49.3) 

44 
(29.3) 

1 
(0.7) 2.92 0.76 ปานกลาง 

84.จดัให้มอีุปกรณ์กฬีาเพอื
สนับสนุนให้พนักงานออก
กาํลงักาย 

10 
(6.7) 

55 
(36.7) 

57 
(38.0) 

26 
(17.3) 

2 
(1.3) 3.30 0.88 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดกิาร 

ความคดิเห็น       

มาก 
ทสุีด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย
ทสุีด 

      

μ σ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1       

85.จดัสวนหยอ่ม / สวน
สุขภาพ ภายในโรงงาน 
เพือใหพ้นกังานไดใ้ช้
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

12 
(8.0) 

35 
(23.3) 

65 
(43.3) 

35 
(23.3) 

3 
(2.0) 3.12 0.93 ปานกลาง 

รวม  2.95 0.50 ปานกลาง 

 
 ผลการศึกษา  แสดงให้เห็นว่า  แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้  ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มี
ความคิดเห็นต่อ สวสัดิการ โดยพิจารณาดา้นนนัทนาการในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง(μ = 2.95) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า จดัให้มีอุปกรณ์กีฬาเพือสนับสนุนให้พนักงานออกกาํลงักาย 
(μ = 3.30) และ ตอ้งใหมี้การเปิดเพลงและโทรทศัน์ในช่วงพกัเทียงเพือเป็นการ ผอ่นคลายนอ้ยทีสุด 
(μ = 2.69) ดงัปรากฏใน ตารางที 19  
 
4. การวเิคราะห์ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความต้องการสวัสดิการของแรงงานใน
โรงงานพมิพ์ผ้า ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 4.1 การวเิคราะห์ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของ
แรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ดา้นเพศ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย
ประชากรสองกลุ่มโดยใช ้t-test   
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ตารางที 20 แสดงการวเิคราะห์เพือเปรียบเทียบความต้องการสวสัดิการของแรงงานของโรงงาน
พิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์จาํแนกตามเพศ                        

                                              

ประเภทสวสัดิการ เพศ 
จาํนวน
(คน) 

Mean S.D. t p-value 

ดา้นเศรษฐกิจ ชาย 81 3.23 0.422 -0.111 0.912 
  หญิง 69 3.24 0.384 -0.112   
ดา้นการรักษาพยาบาล ชาย 81 3.64 0.412 -1.06 0.291 

พยาบาล หญิง 69 3.72 0.427 -1.06   
ดา้นความมนัคง ชาย 81 3.67 0.331 0.623 0.534 

และความปลอดภยั หญิง 69 3.64 0.301 0.628   
ดา้นสุขภาพอนามยั ชาย 81 2.81 0.34 0.521 0.603 

  หญิง 69 2.78 0.381 0.516   
ดา้นนนัทนาการ ชาย 81 2.81 0.34 0.521 0.004* 

  หญิง 69 2.78 0.381 0.516   
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 

  จากการทดสอบโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียระหวา่งเพศชายและ
เพศหญิงกบัความตอ้งการสวสัดิการ ทงั 5 ดา้น ดว้ย t-test ทีระดบันยัสําคญั 0.05 ซึงค่า p-value มีค่า
มากกวา่นยัสาํคญัทางสถิติทีตงัไว ้α = 0.05  จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่  
  ดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบว่า ค่า p-value = 0.912 ซึงมากกว่าค่า 0.05 ทีกาํหนดไว ้
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง เพศไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ  
  ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบว่า ค่า p-value = 0.291 ซึงมากกว่าค่า 0.05 ที
กาํหนดไว ้ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง เพศไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
การรักษาพยาบาล 
  ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ ค่า p-value = 0.534  ซึงมากกวา่ค่า 
0.05 ทีกาํหนดไว ้ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง เพศไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
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  ดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ ค่า p-value = 0.603  ซึงมากกวา่ค่า 0.05 ทีกาํหนดไว ้
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง เพศไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ ค่า p-value = 0.004  ซึงนอ้ยกวา่ค่า 0.05 ทีกาํหนดไว ้
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1  ซึงหมายถึง เพศส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
นนัทนาการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แรงงานทีเป็นเพศชายมีความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ
มากกวา่เพศหญิง 
 4.2 การวเิคราะห์ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของ
แรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ดา้นสถานภาพสมรส อาย ุ อายกุารทาํงาน ระดบั
การศึกษา และรายได ้ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของประชากรสองกลุ่มขึนไปโดยใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance-ANOVA) หรือ การทดสอบค่าเอฟ ( F-test) 
 
ตารางที 21 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นเศรษฐกิจจาํแนกเป็นรายขอ้  
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ 
แปรปรวน 

ss df MS F p-value 

      
ด้านเศรษฐกิจ        
7. เงินโบนสัประจาํปี ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.146 
61.447 
62.593 

3 
146 
149 

0.382 
0.421 

0.908 0.439 

    

        
8. มีเครืองแบบพนกังาน/ ชุด
ปฏิบติังาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 4.486 3 1.495 3.174 0.026* 
ภายในกลุ่ม 68.774 146 0.471     

รวม 73.260 149       
9.มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน  
ภายใน 1 เดือนไม่มีการ 
ขาดลา มาสาย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.832 3 0.611 1.154 0.329 
ภายในกลุ่ม 77.241 146 0.529     

รวม 79.073 149       
10.จดัใหมี้ค่า กะ   ระหวา่งกลุ่ม 0.823 3 0.274 0.352 0.788 
เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) ภายในกลุ่ม 113.770 146 0.779     

  รวม 114.593 149       
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ตารางที 21 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ 
แปรปรวน 

ss df MS F p-value 

     
11.จดัใหมี้รถรับ – 
 ส่งพนกังาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.846 3 0.282 0.461 0.710 

ภายในกลุ่ม 89.347 146 0.612     

รวม 90.193 149       

12.จดัใหมี้ค่าพาหนะ ระหวา่งกลุ่ม 3.240 3 1.080 1.519 0.212 
  ภายในกลุ่ม 103.834 146 0.711     

  รวม 107.073 149       
13.จดัใหมี้ค่าอาหารกลางวนั ระหวา่งกลุ่ม 2.303 3 0.768 1.093 0.354 
  ภายในกลุ่ม 102.531 146 0.702     

  รวม 104.833 149       
14.ควรขยายโรงอาหาร ระหวา่งกลุ่ม 2.765 3 0.922 1.206 0.310 
ใหก้วา้งขึนกวา่เดิม ภายในกลุ่ม 111.529 146 0.764     

  รวม 114.293 149       
15.ท่านตอ้งการความ
ช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดย 
สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้

ระหวา่งกลุ่ม 0.030 3 0.010 0.019 0.996 
ภายในกลุ่ม 75.470 146 0.517     

รวม 75.500 149       
16.มีทีพกัอาศยัภายใน 
โรงงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.032 
125.828 
128.860 

3 
146 
149 

1.011 
0.862 

1.172 0.322 
  

   
17.มีเงินกูด้อกเบียตาํ 
เพือซือทีอยูอ่าศยั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.548 3 0.183 0.270 0.847 
ภายในกลุ่ม 98.785 146 0.677     

รวม 99.333 149       
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ตารางที 21 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

ss df MS F p-value 

     
18.มีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉิน 
โดยกูไ้ดท้นัทีและคิด 
อตัราดอกเบียตาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.702 3 0.234 0.369 0.776 
ภายในกลุ่ม 92.632 146 0.634   

รวม 93.333 149     
19.มีการจดัตงัสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.605 3 0.535 0.570 0.636 
ภายในกลุ่ม 137.035 146 0.939   

รวม 138.640 149       
20.มีเงินช่วยเหลืองาน ระหวา่งกลุ่ม 6.147 3 2.049 2.054 0.109 
สมรส ภายในกลุ่ม 145.646 146 0.998   
 รวม 151.793 149    
21.มีเงินช่วยเหลือ  ระหวา่งกลุ่ม 2.543 3 0.848 0.920 0.433 
กรณีทุพพลภาพ ภายในกลุ่ม 134.550 146 0.922     
  รวม 137.093 149       
22.มีการประกนัสุขภาพหมู่ 
และประกนัชีวิตใหก้บัท่าน
ยามเจบ็ป่วยหรือประสบ
อุบติัเหตุในการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.375 3 1.125 1.674 0.175 
ภายในกลุ่ม 98.119 146 0.672     

รวม 101.493 149       

            
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 

  ตารางที 21 แสดงสถานภาพสมรส และการมีเงินโบนสัประจาํปีกบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.439 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ  
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเครืองแบบพนักงาน/ชุดปฏิบติังานกบัสวสัดิการ
ดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.026 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1  ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ  
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  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา 
มาสายกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.329 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ด้านสถานภาพสมรส และการจดัให้มีค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) กับ
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.788 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัให้มีรถรับ – ส่งพนกังาน กบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.710 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัให้มีค่าพาหนะกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบว่า F มีค่า p-value = 0.212 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัให้มีค่าอาหารกลางวนักบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.354 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการขยายโรงอาหารให้กวา้งขึนกวา่เดิมกบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.310 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้น
ได ้กบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.996 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมี ทีพ ักอาศัยภายในโรงงานกับสว ัส ดิการด้าน
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.322 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยักบัสวสัดิการ ดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.847 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและคิดอตัรา
ดอกเบียตาํกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.776 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
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  ด้านสถานภาพสมรส และมีการจดัตังสหกรณ์ออมทรัพย  ์ กบัสวสัดิการด้าน
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.636 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินช่วยเหลืองานสมรสกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.109 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพกบัสวสัดิการด้าน
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.433 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวิตให้กบัท่านยาม
เจ็บป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 
=  0.175 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
 
ตารางที 22 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นการรักษาพยาบาลจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value  

  แปรปรวน           
ด้านการรักษาพยาบาล        
23.มีการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี 

ระหวา่งกลุ่ม 1.739 3 0.580 1.282 0.283 

  ภายในกลุ่ม 66.001 146 0.452     

  รวม 67.740 149       
24.จดัใหมี้การ
รักษาพยาบาล 

ระหวา่งกลุ่ม 1.535 3 0.512 1.093 0.354 

ของสถานพยาบาลโรงงาน ภายในกลุ่ม 68.358 146 0.468     

  รวม 69.893 149       

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

81 

ตารางที 22 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value  

  แปรปรวน           
25.หอ้งพยาบาลมีความ
สะดวกสบายต่อการเขา้ 
ใชบ้ริการ  

ระหวา่งกลุ่ม 1.886 3 0.629 1.246 0.295 
ภายในกลุ่ม 73.687 146 0.505     

รวม 75.573 149       
26.มีความพร้อมดา้น
บุคลากร ยา และเวชภณัฑ ์
ไวบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.011 3 0.670 1.574 0.198 
ภายในกลุ่ม 62.183 146 0.426     

รวม 64.193 149       
27.มีการปฐมพยาบาล ใน
กรณีทีพนกังานได้
อุบติัเหตุรุนแรง หรือ
เจบ็ป่วยมาก 

ระหวา่งกลุ่ม 1.298 3 0.433 1.055 0.370 
ภายในกลุ่ม 59.875 146 0.410     

รวม 61.173 149      

28.มีการนาํส่งโรงพยาบาล  
กรณีเกิดอุบติัเหตุในการ
ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.784 3 0.595 1.339 0.264 
ภายในกลุ่ม 64.810 146 0.444     

รวม 66.593 149    
29.มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั ระหวา่งกลุ่ม 1.586 3 0.529 0.894 0.446 
  ภายในกลุ่ม 86.307 146 0.591     

  รวม 87.893 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 22 แสดงสถานภาพสมรส และมีการตรวจสุขภาพประจาํปีกบัสวสัดิการ
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.283 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
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  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงาน
กบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.354 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
การรักษาพยาบาล 
  ด้านสถานภาพสมรส และการมีห้องพยาบาลมีความสะดวกสบายต่อการเขา้ใช้
บริการกบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.295 ซึงมากกวา่ α = 
0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑ์ไวบ้ริการ 
กบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value =  0.198 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
การรักษาพยาบาล 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง 
หรือเจ็บป่วยมากกบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.370 ซึง
มากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน
กบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.264 ซึงมากกว่า α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
การรักษาพยาบาล 
  ด้านสถานภาพสมรส และการมีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนักบัสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.446 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
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ตารางที 23 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value  

  แปรปรวน           
ด้านความมันคงและความปลอดภัย       
30.มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.067 3 0.022 0.043 0.988 
ภายในกลุ่ม 75.326 146 0.516     

รวม 75.393 149       
31.มีเงินกองทุน
ประกนัสงัคม 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.605 3 0.202 0.544 0.653 
ภายในกลุ่ม 54.089 146 0.370     

รวม 54.693 149       
32.มีการเบิกเงินล่วงหนา้ 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.616 3 0.539 0.685 0.563 
ภายในกลุ่ม 114.844 146 0.787     

รวม 116.460 149       
33.มีเงินช่วยเหลือ
พนกังานทีประสบภยัพิบติั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.754 3 0.251 0.313 0.816 
ภายในกลุ่ม 117.220 146 0.803     

รวม 117.973 149       
34.มีเงินชดเชยจากการ
เลิกจา้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.209 3 0.070 0.149 0.930 
ภายในกลุ่ม 68.484 146 0.469   

รวม 68.693 149    
35.มีเงินทดแทน กรณีเจ็บ
หรือประสบอุบัติเหตุ อนั
เนืองมาจากการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.298 3 0.433 1.205 0.310 
ภายในกลุ่ม 52.442 146 0.359     

รวม 53.740 149       
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ตารางที 23 (ต่อ) 
       

ประเภทสวสัดิการ 
แหล่งความ ss df MS F p-value  
แปรปรวน           

36.มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ของแรงงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.857 3 0.286 0.646 0.586 
ภายในกลุ่ม 64.503 146 0.442     

รวม 65.360 149       

37.มีเจา้หนา้ทีความปลอดภยั
ในการทาํงาน 
ตรวจสอบความปลอดภยั 
ในสถานทีทาํงานเป็นประจาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.250 3 0.417 1.122 0.342 
ภายในกลุ่ม 54.190 146 0.371     

รวม 55.440 149 
      

38.โรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายใหก้บัพนกังานแต่ละ
คนอยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, 
รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิด
จมกู เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.891 3 0.964 2.328 0.077 
ภายในกลุ่ม 60.442 146 0.414     

รวม 63.333 149 
      

39.มีการซอ้มอพยพพนกังาน
เพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้น
โรงงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.768 3 0.923 1.478 0.223 
ภายในกลุ่ม 91.126 146 0.624   

รวม 93.893 149    

40.มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้ง
ทาํงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.909 3 0.970 1.426 0.238 
ภายในกลุ่ม 99.284 146 0.680     

รวม 102.193 149       
41. มีการจดันิทรรศการให้
ความรู้เกียวกบัความปลอดภยั
ต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.708 3 0.236 0.384 0.764 
ภายในกลุ่ม 89.665 146 0.614     

รวม 90.373 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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  ตารางที 23 แสดงสถานภาพสมรส และการมีกองทุนสํารองเลียงชีพกบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.988 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินกองทุนประกนัสังคม(ดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั) ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.653 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการเบิกเงินล่วงหน้ากบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.563 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านความมันคงและความ
ปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติักบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.816 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้าน
ความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินชดเชยจากการเลิกจ้างกับสวัสดิการด้าน
ความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.930 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้าน
ความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินทดแทน กรณีเจ็บหรือประสบอุบตัิเหตุ อนั
เนืองมาจากการทาํงานกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 
= 0.310 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงานกบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.586 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้าน
ความมนัคงและความปลอดภยั 
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  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบ
ความปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็นประจาํกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.342 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการทีโรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้กบัพนกังาน
แต่ละคนอยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.077 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการด้าน
ความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการซ้อมอพยพพนกังานเพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน 
กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.223 ซึงมากกว่า 
α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีถงัดบัเพลิงอยู่ประจาํห้องทาํงานกบัสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.238 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้าน
ความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ 
กบัสวสัดิการด้านความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.764 ซึง
มากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
 
ตารางที 24 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นสุขภาพอนามยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านสุขภาพอนามยั         
42.จดัโรงอาหารใหส้ะอาด ระหวา่งกลุ่ม 0.531 3 0.177 0.439 0.726 
 เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในกลุ่ม 58.969 146 0.404     
  รวม 59.500 149       
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ตารางที  24 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
43.จดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับ 
รับประทานอาหารกลางวนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.365 
127.209 
129.573 

3 
146 
149 

0.788 
0.871 

0.905 0.440 
  

   
44.จดันาํดืมอยา่งเพียงพอ 
กบัความตอ้งการของ
แรงงาน ทงัคุณภาพ 
และปริมาณ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.741 3 0.247 0.432 0.731 
ภายในกลุ่ม 83.552 146 0.572     

รวม 84.293 149       

45.จดัสภาพแวดลอ้มของ 
สถานทีทาํงานโดยทวัไปให ้
มีความสะอาดเรียบร้อย 

ระหวา่งกลุ่ม 1.897 3 0.632 1.815 0.147 
ภายในกลุ่ม 50.876 146 0.348     

รวม 52.773 149       
46.จดัหอ้งนาํ หอ้งสว้ม 
ตามสุขอนามยั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.313 3 0.771 1.663 0.178 
ภายในกลุ่ม 67.687 146 0.464     

รวม 70.000 149       
47.ใหค้วามรู้แก่แรงงาน
เกียวกบัสุขอนามยั 
ในการดาํรงชีวติ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.295 
51.279 
53.573 

3 
146 
149 

0.765 2.178 0.093 
0.351     

      

48.ใหค้วามรู้เกียวกบัโรค ระหวา่งกลุ่ม 2.295 3 0.765 2.178 0.093 
ระบาด และโรคสาํคญัๆแก่ ภายในกลุ่ม 51.279 146 0.351     
แรงงานไดถู้กตอ้งและทนั รวม 53.573 149       
ต่อสถานการณ์             
49.มีการตรวจสุขภาพ ระหวา่งกลุ่ม 3.977 3 1.326 1.803 0.149 
ก่อนเขา้ทาํงาน  ภายในกลุ่ม 107.356 146 0.735     
  รวม 111.333 149       

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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  ตารางที 24 แสดงสถานภาพสมรส และการจดัโรงอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.726 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัเครืองอุ่นอาหารสําหรับรับประทานอาหารช่วง
กลางวนักบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.440 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดันาํดืมอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน 
ทงัคุณภาพและปริมาณกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.731 ซึง
มากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานทีทาํงานโดยทวัไปให้มี
ความสะอาดเรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.147 ซึง
มากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัห้องนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยักบัสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.178 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ด้านสถานภาพสมรส และการให้ความรู้แก่แรงงานเกียวกับสุขอนามยัในการ
ดาํรงชีวติกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.093 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสําคญัๆ แก่
แรงงานได้ถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์กบัสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า 
p-value = 0.093 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานกบัสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.149 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
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ตารางที 25 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นนนัทนาการจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value  

  แปรปรวน           

ด้านนันทนาการ         
50.จดัใหมี้สโมสร และ 
ชมรมต่างๆ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.882 3 0.627 0.926 0.430 
ภายในกลุ่ม 98.951 146 0.678     

รวม 100.833 149       
51.มีการเดินทางท่องเทียว 
ประจาํปี 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.197 3 0.399 0.332 0.802 
ภายในกลุ่ม 175.476 146 1.202     

รวม 176.673 149       
52.จดังานสงัสรรคโ์อกาส
ต่างๆเช่น งานปีใหม่ หรือ 
โอกาสพิเศษต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.816 3 0.272 0.251 0.861 
ภายในกลุ่ม 158.524 146 1.086     

รวม 159.340 149       
53.มีหอ้งออกกาํลงักาย 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 7.768 3 2.589 2.281 0.082 
ภายในกลุ่ม 165.706 146 1.135     

รวม 173.473 149       
54.มีสนามกีฬา 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.872 
185.988 
188.860 

3 
146 
149 

0.957 
1.274 

0.752 0.523 

 
55.มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับ 
พนกังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.171 
83.162 
85.333 

3 
146 
149 

0.724 
0.570 

1.271 0.287 

56.จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบั 
กิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุด
ต่างๆในโรงงานเช่น ติดตงั 
โทรทศัน ์วิทย ุเป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.504 3 0.501 1.001 0.395 
ภายในกลุ่ม 73.169 146 0.501     

รวม 74.673 149       
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ตารางที 25 (ต่อ) 
  

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value  
  แปรปรวน           
57.มีการจดัแข่งขนักีฬา 
ภายในโรงงานเพือเชือม 
ความสมัพนัธ์กนั 

ระหวา่งกลุ่ม 3.831 3 1.277 1.304 0.275 
ภายในกลุ่ม 143.002 146 0.979     

รวม 146.833 149       
58.มีงานบุญ เช่น เลียงพระ 
โรงงาน ผา้ป่าทอดกฐิน      
เป็นตน้  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.884 
114.490 
122.373 

3 
146 
149 

2.628 3.351 0.021* 
0.784     

      
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 25 แสดงสถานภาพสมรส และการจดัให้มีสโมสร และชมรมต่างๆกบั
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.430 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการเดินทางท่องเทียวประจาํปีกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.802 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดังานสังสรรค์โอกาสต่างๆ เช่น งานปีใหม่ หรือ
โอกาสพิเศษต่างๆ กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.861 ซึงมากกวา่ 
α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีห้องออกกาํลงักายกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.082 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ด้านสถานภาพสมรส และการมีสนามกีฬากบัสวสัดิการด้านนันทนาการ ผูว้ิจยั
พบว่า F มีค่า p-value = 0.523 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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  ด้านสถานภาพสมรส และการมีห้องนังเล่นสําหรับพนักงานกบัสวสัดิการด้าน
นนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.287 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการจดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้าม
จุดต่างๆในโรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วิทยุ เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มี
ค่า p-value = 0.395 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และมีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์
กนักบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.275 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้าน
นนัทนาการ 
  ดา้นสถานภาพสมรส และการมีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน เป็น
ตน้ กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.021ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1  ซึงหมายถึง สถานภาพสมรส ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นนนัทนาการ 
 
ตารางที 26 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายกุบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานดา้นเศรษฐกิจ

จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           

ด้านเศรษฐกิจ        
7. เงินโบนสัประจาํปี 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 6.016 5 1.203 3.062 0.012* 
ภายในกลุ่ม 56.577 144 0.393     

รวม 62.593 149       
8. มีเครืองแบบพนักงาน/ 
ชุดปฏิบติังาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 6.021 5 1.204 2.579 0.029* 
ภายในกลุ่ม 67.239 144 0.467     

รวม 73.260 149       
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

92 

ตารางที 26 (ต่อ) 
 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
9.มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน  
ภายใน 1 เดือนไม่มีการ 
ขาดลา มาสาย 

ระหวา่งกลุ่ม 6.465 5 1.293 2.564 0.030* 
ภายในกลุ่ม 72.609 144 0.504     

รวม 79.073 149       
10.จดัใหมี้ค่า กะ   
เมือปฏิบติังานเป็นเวลา 
(กะ)  

ระหวา่งกลุ่ม 14.414 5 2.883 4.144 0.002* 
ภายในกลุ่ม 100.179 144 0.696     

รวม 114.593 149       
11.จดัใหมี้รถรับ – ส่ง
พนกังาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.995 5 0.399 0.651 0.661 
ภายในกลุ่ม 88.199 144 0.612     

รวม 90.193 149       
12.จดัใหมี้ค่าพาหนะ 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.385 5 0.477 0.656 0.657 
ภายในกลุ่ม 104.688 144 0.727     

รวม 107.073 149       
13.จดัใหมี้ค่าอาหาร
กลางวนั  
  

ระหวา่งกลุ่ม 4.083 5 0.817 1.167 0.328 
ภายในกลุ่ม 100.750 144 0.700     

รวม 104.833 149    
14.ควรขยายโรงอาหาร 
ใหก้วา้งขึนกวา่เดิม 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.828 5 0.366 0.468 0.800 
ภายในกลุ่ม 112.466 144 0.781     

รวม 114.293 149       
15.ท่านตอ้งการความ
ช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดย 
สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้

ระหวา่งกลุ่ม 1.079 5 0.216 0.417 0.836 
ภายในกลุ่ม 74.421 144 0.517     

รวม 75.500 149       
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ตารางที 26 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
16.มีทีพกัอาศยัภายใน ระหวา่งกลุ่ม 4.536 5 0.907 1.051 0.390 
โรงงาน ภายในกลุ่ม 124.324 144 0.863   
 รวม 128.860 149    
17.มีเงินกูด้อกเบียตาํ 
เพือซือทีอยูอ่าศยั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 6.434 5 1.287 1.995 0.083 
ภายในกลุ่ม 92.899 144 0.645   

รวม 99.333 149    
18.มีเงินกูย้ืมในยาม
ฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและ
คิดอตัราดอกเบียตาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 9.366 5 1.873 3.213 0.009* 
ภายในกลุ่ม 83.967 144 0.583   

รวม 93.333 149    
19.มีการจดัตงัสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์
  

ระหวา่งกลุ่ม 4.414 5 0.883 0.947 0.453 
ภายในกลุ่ม 134.226 144 0.932   

รวม 138.640 149    
20.มีเงินช่วยเหลืองาน
สมรส  
  

ระหวา่งกลุ่ม 5.594 5 1.119 1.102 0.362 
ภายในกลุ่ม 146.200 144 1.015   

รวม 151.793 149    
21.มีเงินช่วยเหลือ  
กรณีทุพพลภาพ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 8.637 5 1.727 1.936 0.092 
ภายในกลุ่ม 128.456 144 0.892   

รวม 137.093 149    
22.มีการประกนัสุขภาพหมู่ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.291 
99.202 
101.493 

5 0.458 0.665 0.651 
และประกนัชีวิตใหก้บัท่าน 144 0.689  
ยามเจบ็ป่วยหรือประสบ 
อุบติัเหตุในการทาํงาน 

149    

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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  ตารางที 26 แสดงอายุ และการมีเงินโบนัสประจาํปีกบัสวสัดิการด้านเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 0.012 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1  
ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการมีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 0.029 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอาย ุและการมีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา มาสายกบั
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 0.030 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการจดัให้มีค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) กบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.002 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการจดัให้มีรถรับ – ส่งพนกังานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบว่า F มีค่า p-value = 0.661 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการจดัให้มีค่าพาหนะกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า 
p-value = 0.657 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการจดัให้มีค่าอาหารกลางวนักบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ 
F มีค่า p-value = 0.328 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผล
ต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการขยายโรงอาหารให้กวา้งขึนกว่าเดิมกบัสวสัดิการด้านเศรษฐกิจ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.800 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุ
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และตอ้งการความช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได้
กบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.836 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยั
จึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอาย ุและการมีทีพกัอาศยัภายในโรงงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ 
F มีค่า p-value = 0.390 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผล
ต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
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  ดา้นอายุ และการมีเงินกู้ดอกเบียตาํเพือซือทีอยู่อาศยักบัสวสัดิการด้านเศรษฐกิจ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.083 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุ
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการมีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและคิดอตัราดอกเบียตาํกบั
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.009 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอาย ุและมีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพยก์บัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ 
F มีค่า p-value = 0.453 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง 
อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุ และการมีเงินช่วยเหลืองานสมรสกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ 
F มีค่า p-value = 0.362 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผล
ต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอาย ุและการมีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบว่า F มีค่า p-value = 0.092 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ  
  ดา้นอายุ และมีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวิตให้กบัท่านยามเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบติัเหตุในการทาํงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.651 ซึง
มากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นเศรษฐกิจ  
 
ตารางที 27 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุกับความต้องการสวสัดิการของแรงงานด้านการ

รักษาพยาบาลจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
ด้านการรักษาพยาบาล        
23.มีการตรวจสุขภาพ ระหวา่งกลุ่ม 3.729 5 0.746 1.678 0.144 
ประจาํปี ภายในกลุ่ม 64.011 144 0.445   
 รวม 67.740 149    
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ตารางที 27 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
24.จดัใหมี้การ
รักษาพยาบาล 
ของสถานพยาบาลโรงงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.381 
67.513 
69.893 

5 
144 
149 

0.476 
0.469 

 

1.016 
 
 

0.411 
 

25.หอ้งพยาบาลมีความ ระหวา่งกลุ่ม 0.710 5 0.142 0.273 0.927 
สะดวกสบายต่อการ ภายในกลุ่ม 74.863 144 0.520   
เขา้ใชบ้ริการ รวม 75.573 149    
26.มีความพร้อมดา้น 
บุคลากร ยา และเวชภณัฑ ์
ไวบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.691 
57.502 
64.193 

5 
144 
149 

1.338 
0.399 

3.351 0.007* 
 
 

27.มีการปฐมพยาบาล ใน
กรณีทีพนกังานได้
อุบติัเหตุรุนแรง หรือ
เจบ็ป่วยมาก 

ระหวา่งกลุ่ม 3.415 5 0.683 1.703 0.138 
ภายในกลุ่ม 57.758 144 0.401     

รวม 61.173 149      

28.มีการนาํส่งโรงพยาบาล ระหวา่งกลุ่ม 4.757 5 0.951 2.215 0.056 
กรณีเกิดอุบติัเหตุในการ ภายในกลุ่ม 61.837 144 0.429   
ทาํงาน รวม 66.593 149    
29.มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั ระหวา่งกลุ่ม 8.828 5 1.766 3.216 0.009* 
  ภายในกลุ่ม 79.066 144 0.549     
  รวม 87.893 149       

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 27 แสดงอายุ และมีการตรวจสุขภาพประจาํปีกบัสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.144 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล  
  ดา้นอาย ุและการจดัใหมี้การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงานกบัสวสัดิการ
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.411 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

97 

  ดา้นอายุ และการมีห้องพยาบาลมีความสะดวกสบายต่อการเขา้ใชบ้ริการกบัสวสัดิการ
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.927 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ด้านอายุ และการมีความพร้อมด้านบุคลากร ยา  และเวชภัณฑ์ไวบ้ริการกับ
สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.007 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุ ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาล 
  ดา้นอาย ุและมีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วย
มากกบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.138 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันัน ผูว้ ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาล 
  ดา้นอายุ และมีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานกบัสวสัดิการ
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า P = 0.056 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ 
H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นอาย ุและการมีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนักบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้จิยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.009 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึง
หมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
 
ตารางที 28 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายกุบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานดา้นความมนัคง

และความปลอดภยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านความมันคงและความปลอดภัย       
30.มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ  ระหวา่งกลุ่ม 4.239 5 0.848 1.716 0.135 

ภายในกลุ่ม 71.154 144 0.494     
รวม 75.393 149       

 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที 28 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
31.มีเงินกองทุน ระหวา่งกลุ่ม 3.349 5 0.670 1.878 0.102 
ประกนัสงัคม ภายในกลุ่ม 51.344 144 0.357   
 รวม 54.693 149    
32.มีการเบิกเงินล่วงหนา้ ระหวา่งกลุ่ม 15.681 5 3.136 4.481 0.001* 
  ภายในกลุ่ม 100.779 144 0.700     
  รวม 116.460 149       
33.มีเงินช่วยเหลือ
พนกังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.543 5 0.909 1.154 0.335 

ทีประสบภยัพิบติั ภายในกลุ่ม 113.430 144 0.788     
  รวม 117.973 149       
34.มีเงินชดเชยจากการเลิก 
จา้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.111 
64.583 
68.693 

5 
144 
149 

0.822 
0.448 

1.833 0.110 

 
35.มีเงินทดแทน กรณีเจบ็
หรือประสบอุบติัเหตุ 
อนัเนืองมาจากการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.948 5 0.390 1.083 0.372 
ภายในกลุ่ม 51.792 144 0.360     

รวม 53.740 149       
36.มีเงินช่วยเหลือค่าครอง
ชีพของแรงงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 3.978 5 0.796 1.866 0.104 
ภายในกลุ่ม 61.382 144 0.426     

รวม 65.360 149       
37.มีเจา้หนา้ทีความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 
ตรวจสอบความปลอดภยั
ในสถานทีทาํงานเป็น
ประจาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.963 5 0.393 1.057 0.387 
ภายในกลุ่ม 53.477 144 0.371     

รวม 55.440 149       
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ตารางที 28 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
38.โรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนั ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.096 
60.238 
63.333 

5 
144 
149 

0.619 1.480 0.200 
อนัตรายใหก้บัพนกังานแต่ละคน 0.418   
อยา่งเพียงพอเช่นถุงมือ, รองเทา้ 
อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมกู เป็นตน้ 

   

39.มีการซอ้มอพยพพนกังานเพือ
ป้องกนัเหตุ 
ไฟไหมใ้นโรงงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.637 5 0.527 0.832 0.529 
ภายในกลุ่ม 91.257 144 0.634     

รวม 93.893 149       
40.มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํ ระหวา่งกลุ่ม 5.223 5 1.045 1.551 0.178 
หอ้งทาํงาน ภายในกลุ่ม 96.971 144 0.673     
  รวม 102.193 149       
41. มีการจดันิทรรศการให้ ระหวา่งกลุ่ม 6.249 5 1.250 2.139 0.064 
ความรู้เกียวกบัความ ภายในกลุ่ม 84.124 144 0.584     
ปลอดภยัต่างๆ รวม 90.373 149       

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 28 แสดงอาย ุ และการมีกองทุนสาํรองเลียงชีพกับสวสัดิการด้านความ
มนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.135 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอาย ุและการมีเงินกองทุนประกนัสังคมกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.102 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอาย ุและมีการเบิกเงินล่วงหนา้กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.001 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 

   ส
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  ดา้นอายุ และการมีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติักบัสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.335 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอาย ุและการมีเงินชดเชยจากการเลิกจ้างกับสวสัดิการด้านความมันคงและ
ความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.110 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอายุ และการมีเงินทดแทน กรณีเจ็บหรือประสบอุบติัเหตุ อนัเนืองมาจากการ
ทาํงานกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.372 ซึง
มากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอาย ุและการมีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงานกบัสวสัดิการด้านความ
มนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.104 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอายุ และการมีเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบความปลอดภยั
ในสถานทีทาํงานเป็นประจาํกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-
value = 0.387 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอายุ และการจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้กบัพนกังานแต่ละคนอยา่งเพียงพอ
เช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.200 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ด้านอายุ และมีการซ้อมอพยพพนักงานเพือป้องกันเหตุไฟไหม้ในโรงงานกับ
สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.529 ซึงมากกวา่ α = 
0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอายุ และการมีถงัดบัเพลิงอยู่ประจาํห้องทาํงานกบัสวสัดิการดา้นความมนัคง
และความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.178 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ 
H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
 

   ส
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  ดา้นอาย ุ และมีการจดันิทรรศการให้ความรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ กบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.064 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั 
 
ตารางที 29 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายุกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานดา้นสุขภาพ

อนามยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านสุขภาพอนามัย         
42.จดัโรงอาหารใหส้ะอาด ระหวา่งกลุ่ม 5.349 5 1.070 2.845 0.018* 
 เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในกลุ่ม 54.151 144 0.376     
  รวม 59.500 149       
43.จดัเครืองอุ่นอาหาร 
สาํหรับรับประทาน 
อาหารช่วงกลางวนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.063 
125.511 
129.573 

5 
144 
149 

0.813 
0.872 

0.932 0.462 

 

44.จดันาํดืมอยา่งเพียงพอ ระหวา่งกลุ่ม 1.414 5 0.283 0.491 0.782 
กบัความตอ้งการของแรงงาน ภายในกลุ่ม 82.880 144 0.576   
ทงัคุณภาพและปริมาณ รวม 84.293 149    

45.จดัสภาพแวดลอ้มของ ระหวา่งกลุ่ม 1.764 5 0.353 0.996 0.423 
สถานทีทาํงานโดยทวัไปให ้ ภายในกลุ่ม 51.009 144 0.354     
มีความสะอาดเรียบร้อย รวม 52.773 149       
46.จดัหอ้งนาํ หอ้งส้วม ระหวา่งกลุ่ม 2.811 5 0.562 1.205 0.310 
ตามสุขอนามยั ภายในกลุ่ม 67.189 144 0.467     
  รวม 70.000 149       

 
 

   ส
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ตารางที 29 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
47.ใหค้วามรู้แก่แรงงานเกียว ระหวา่งกลุ่ม 0.577 5 0.115 0.314 0.904 
กบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิต ภายในกลุ่ม 52.996 144 0.368   
 รวม 53.573 149    
48.ใหค้วามรู้เกียวกบัโรค
ระบาดและโรคสาํคญัๆแก่
แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อ
สถานการณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.573 
55.600 
57.173 

5 
144 
149 

0.315 
0.386 

0.815 0.541 
  

   

49.มีการตรวจสุขภาพ ระหวา่งกลุ่ม 6.148 5 1.230 1.683 0.142 
ก่อนเขา้ทาํงาน  ภายในกลุ่ม 105.185 144 0.730     
  รวม 111.333 149       

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 29  แสดงอายุ และการจดัโรงอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยกบั
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.018 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุ ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
อนามยั  
  ด้านอายุ และการจดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับรับประทานอาหารช่วงกลางวนักบั
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.462 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั                                         
  ดา้นอายุ และการจดันาํดืมอย่างเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงัคุณภาพ
และปริมาณกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.782 ซึงมากกวา่ α = 
0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึงอายไุม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั                              
  ดา้นอายุ และการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานทีทาํงานโดยทวัไปให้มีความสะอาด
เรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.423 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั         

   ส
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  ด้านอายุ และการจดัห้องนํา ห้องส้วมตามสุขอนามยักับสวสัดิการด้านสุขภาพ
อนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.310. ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  
  ดา้นอาย ุและการใหค้วามรู้แก่แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิตกบัสวสัดิการ
ดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value =0.904 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ 
H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั                                                           
  ด้านอายุ และการให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสาํคญัๆ แก่แรงงานได้
ถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์กบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า P =0.541 ซึง
มากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นสุขภาพอนามยั                                                                                                                     
  ดา้นอายุ และมีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า P = 0.142 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
 
ตารางที 30 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายกุบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานดา้นนนัทนาการ

จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านนันทนาการ         
50.จดัใหมี้สโมสร และ ระหวา่งกลุ่ม 9.623 5 1.925 3.039 0.012* 
ชมรมต่างๆ ภายในกลุ่ม 91.210 144 0.633     
  รวม 100.833 149       

51.มีการเดินทางท่องเทียว ระหวา่งกลุ่ม 6.951 5 1.390 1.180 0.322 
ประจาํปี ภายในกลุ่ม 169.722 144 1.179     
  รวม 176.673 149       
52.จดังานสงัสรรคโ์อกาส
ต่างๆ เช่น งานปีใหม่ หรือ 
โอกาสพิเศษต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.239 5 1.248 1.174 0.325 
ภายในกลุ่ม 153.101 144 1.063     

รวม 159.340 149       

   ส
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ตารางที 30 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
53.มีหอ้งออกกาํลงักาย ระหวา่งกลุ่ม 9.573 5 1.915 1.682 0.143 

 ภายในกลุ่ม 163.901 144 1.138   

 รวม 173.473 149    
54.มีสนามกีฬา ระหวา่งกลุ่ม 10.145 5 2.029 1.635 0.154 
  ภายในกลุ่ม 178.715 144 1.241     
  รวม 188.860 149       

55.มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับ
พนกังาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.043 5 0.209 0.356 0.877 
ภายในกลุ่ม 84.290 144 0.585     

รวม 85.333 149       
56.จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบั 
กิจกรรมนนัทนาการไวต้าม
จุดต่างๆในโรงงานเช่น 
ติดตงัโทรทศัน ์วิทยุ เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.048 5 1.210 2.538 0.031* 
ภายในกลุ่ม 68.625 144 0.477     

รวม 74.673 149       
            

57.มีการจดัแข่งขนักีฬา ระหวา่งกลุ่ม 6.692 5 1.338 1.375 0.237 
ภายในโรงงานเพือเชือม ภายในกลุ่ม 140.141 144 0.973     
ความสมัพนัธ์กนั รวม 146.833 149       
58.มีงานบุญ เช่น เลียงพระ ระหวา่งกลุ่ม 8.940 5 1.788 2.270 0.051 
โรงงาน ผา้ป่า ภายในกลุ่ม 113.433 144 0.788     

 ทอดกฐินเป็นตน้ รวม 122.373 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 

  จากตารางที 30 แสดงอาย ุ และการจดัใหมี้สโมสร และชมรมต่างๆ กบัสวสัดิการ
ดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.012 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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  ดา้นอายุ และมีการเดินทางท่องเทียวประจาํปีกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยั
พบว่า F มีค่า p-value = 0.322 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ                                                                                                      
  ดา้นอายุ และการจดังานสังสรรค์โอกาสต่างๆเช่น งานปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษต่างๆ
(ดา้นนนัทนาการ) ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.325 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ 
H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ                                                                 
  ดา้นอาย ุและการมีหอ้งออกกาํลงักายกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มี
ค่า p-value = 0.143 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ                                                                                                                         
  ดา้นอายุ และการมีสนามกีฬากบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-
value = 0.154 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ ไม่ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ   
  ดา้นอาย ุและการมีหอ้งนงัเล่นสาํหรับพนกังานกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยั
พบว่า F มีค่า p-value = 0.877 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ   
  ดา้นอายุ และการจดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุดต่างๆใน
โรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วทิย ุ เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value 
= 0.031 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อาย ุส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ด้านอายุ และมีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์กนักบั
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.237 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นเรืองอายุ และการมีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน เป็นตน้กบั
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.051 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาย ุไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ                                                           
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

106 

ตารางที 31 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายกุารทาํงานกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นเศรษฐกิจจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านเศรษฐกิจ 
7.เงินโบนสัประจาํปี ระหวา่งกลุ่ม 3.348 4 0.837 2.048 0.091 
  ภายในกลุ่ม 59.246 145 0.409     

  รวม 62.593 149       
8. มีเครืองแบบพนกังาน ระหวา่งกลุ่ม 4.739 4 1.185 2.507 0.045* 
/ชุดปฏิบติังาน ภายในกลุ่ม 68.521 145 0.473     
  รวม 73.260 149       
9.มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน  ระหวา่งกลุ่ม 2.842 4 0.711 1.351 0.254 
ภายใน 1 เดือนไม่มีการ ภายในกลุ่ม 76.231 145 0.526     
ขาดลา มาสาย รวม 79.073 149       
10.จดัใหมี้ค่า กะ   ระหวา่งกลุ่ม 15.954 4 3.989 5.863 0.000* 
เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) ภายในกลุ่ม 98.639 145 0.680     

  รวม 114.593 149       

11.จดัใหมี้รถรับ – ระหวา่งกลุ่ม 3.761 4 0.940 1.577 0.183 
 ส่งพนกังาน ภายในกลุ่ม 86.432 145 0.596     

  รวม 90.193 149       

12.จดัใหมี้ค่าพาหนะ ระหวา่งกลุ่ม 6.988 4 1.747 2.531 0.043* 
  ภายในกลุ่ม 100.085 145 0.690     

  รวม 107.073 149       

13.จดัใหมี้ค่าอาหารกลางวนั ระหวา่งกลุ่ม 9.240 4 2.310 3.504 0.009* 
  ภายในกลุ่ม 95.593 145 0.659     

  รวม 104.833 149       
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ตารางที 31 (ต่อ) 
       

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน      
14.ควรขยายโรงอาหารให ้ ระหวา่งกลุ่ม 1.065 4 0.266 0.341 0.850 
กวา้งขึนกวา่เดิม ภายในกลุ่ม 113.228 145 0.781   
 รวม 114.293 149    
15.ท่านตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิก
ค่าเช่าบา้นได ้

ระหวา่งกลุ่ม 5.392 4 1.348 2.788 0.029* 
ภายในกลุ่ม 70.108 145 0.484   

รวม 75.500 149    

16.มีทีพกัอาศยัภายในโรงงาน 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 10.063 4 2.516 3.071 0.018* 
ภายในกลุ่ม 118.797 145 0.819   

รวม 128.860 149    
17.มีเงินกูด้อกเบียตาํ 
เพือซือทีอยูอ่าศยั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 5.724 4 1.431 2.216 0.070 
ภายในกลุ่ม 93.610 145 0.646   

รวม 99.333 149    

18.มีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉิน ระหวา่งกลุ่ม 4.135 4 1.034 1.681 0.158 
โดยกูไ้ดท้นัทีและคิด ภายในกลุ่ม 89.198 145 0.615   

อตัราดอกเบียตาํ รวม 93.333 149    

19.มีการจดัตงัสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์
  

ระหวา่งกลุ่ม 11.548 4 2.887 3.294 0.013* 
ภายในกลุ่ม 127.092 145 0.876   

รวม 138.640 149    
20.มีเงินช่วยเหลืองานสมรส 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 8.289 4 2.072 2.094 0.085 
ภายในกลุ่ม 143.504 145 0.990   

รวม 151.793 149    
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 31 (ต่อ) 
       

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
21.มีเงินช่วยเหลือ  ระหวา่งกลุ่ม 18.039 4 4.510 5.492 0.000* 
กรณีทุพพลภาพ ภายในกลุ่ม 119.055 145 0.821     
  รวม 137.093 149       
22.มีการประกนัสุขภาพหมู่และ 
ประกนัชีวิตใหก้บัท่านยามเจบ็
หรือประสบอุบติัเหตุในการ
ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.439 
99.054 

101.493 

4 
145 
149 

0.610 
0.683 

0.893 0.470 
  

   

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 31  แสดงอายุการทาํงาน และการมีเงินโบนสัประจาํปีกบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.091 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ                                                                 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังานกบัสวสัดิการดา้น
ดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.045 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นดา้นเศรษฐกิจ       
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการมีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา 
มาสายกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value  = 0.254 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
  ด้านอายุการทาํงาน และการจดัให้มีค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) กบั
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value  = 0.000 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ       
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการจดัใหมี้รถรับ – ส่งพนกังานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value  = 0.183 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ดา้นอายุการทาํงาน และการจดัให้มีค่าพาหนะกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบวา่    F มีค่า p-value  = 0.043 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึง
หมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการจดัให้มีค่าอาหารกลางวนักบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.009 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการขยายโรงอาหารให้กวา้งขึนกว่าเดิมกบัสวสัดิการด้าน
เศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.850 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
  ดา้นอายุการทาํงาน และความช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้น
ได ้กบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่  F มีค่า p-value = 0.029 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
ดา้นเศรษฐกิจ  
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีทีพกัอาศยัภายในโรงงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.018 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยักบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.070 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
  ด้านอายุการทาํงาน และการมีเงินกู้ยืมในยามฉุกเฉินโดยกู้ได้ทนัทีและคิดอตัรา
ดอกเบียตาํกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.158 ซึงมากกว่า α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ       
  ดา้นอายุการทาํงาน และมีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพยก์บัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.013 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการมีเงินช่วยเหลืองานสมรสดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มี
ค่า p-value = 0.085 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการ
ทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       

   ส
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  ด้านอายุการทาํงาน และการมีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพกับสวสัดิการด้าน
เศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า  พบวา่ p-value = 0.000 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการมีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวติใหก้บัท่าน
ยามเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-
value = 0.470 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผล
ต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ       
 
ตารางที 32 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายกุารทาํงานกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นการรักษาพยาบาลจาํแนกเป็นรายขอ้ 
       

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
ด้านการรักษาพยาบาล  

23.มีการตรวจสุขภาพ 
 ประจาํปี 
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.427 
66.313 
67.740 

4 
145 
149 

0.357 
0.457 

0.780 0.540 

24.จดัใหมี้การรักษาพยาบาล ระหวา่งกลุ่ม 2.938 4 0.735 1.591 0.180 
ของสถานพยาบาลโรงงาน ภายในกลุ่ม 66.955 145 0.462   
  รวม 69.893 149    
25.หอ้งพยาบาลมีความ
สะดวกสบายต่อการ 
เขา้ใชบ้ริการ  

ระหวา่งกลุ่ม 1.929 4 0.482 0.949 0.437 
ภายในกลุ่ม 73.645 145 0.508   

รวม 75.573 149    
26.มีความพร้อมดา้น
บุคลากร ยา และเวชภณัฑ ์
ไวบ้ริการ  

ระหวา่งกลุ่ม 7.293 4 1.823 4.646 0.001* 
ภายในกลุ่ม 56.900 145 0.392   

รวม 64.193 149    
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ตารางที 32 (ต่อ) 
       

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
27.มีการปฐมพยาบาล ใน
กรณีทีพนกังานได้
อุบติัเหตุรุนแรง หรือ
เจบ็ป่วยมาก 

ระหวา่งกลุ่ม 6.755 4 1.689 4.500 0.002* 
ภายในกลุ่ม 54.419 145 0.375   

รวม 61.173 149    

28.มีการนาํส่งโรงพยาบาล ระหวา่งกลุ่ม 1.203 4 0.301 0.667 0.616 
กรณีเกิดอุบติัเหตุในการ ภายในกลุ่ม 65.390 145 0.451   
ทาํงาน รวม 66.593 149    
29.มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั ระหวา่งกลุ่ม 8.400 4 2.100 3.830 0.005* 
  ภายในกลุ่ม 79.494 145 0.548   
  รวม 87.893 149    

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 32 แสดงอายุการทาํงาน และมีการตรวจสุขภาพประจาํปี ด้านการ
รักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.540 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการจดัให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงาน 
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.180 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการมีหอ้งพยาบาลมีความสะดวกสบายต่อการเขา้ใชบ้ริการ 
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.437 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑ์ไวบ้ริการ
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.001 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาล 

   ส
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  ด้านอายุการทาํงาน และการมีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนักงานได้อุบติัเหตุ
รุนแรง หรือเจ็บป่วยมาก ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.002 ซึงนอ้ยกวา่ 
α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นอายุการทาํงาน และมีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.616 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.005 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึง
หมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
 
ตารางที 33 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายุการทาํงานกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นความมนัคงและความปลอดภยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
ด้านความมันคงและความปลอดภัย 
30.มีกองทุนสาํรองเลียง
ชีพ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.635 
70.758 
75.393 

4 
145 
149 

1.159 
0.488 

2.375 0.055 
  
  

31.มีเงินกองทุน 
ประกนัสงัคม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.781 
52.912 
54.693 

4 
145 
149 

0.445 
0.365 

1.221 0.305 

 
32.มีการเบิกเงินล่วงหนา้ 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.107 
105.353 
116.460 

4 
145 
149 

2.777 
0.727 

 

3.822 
 
 

0.006* 
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ตารางที 33 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
33.มีเงินช่วยเหลือ ระหวา่งกลุ่ม 11.819 4 2.955 4.036 0.004* 
พนกังานทีประสบภยัพิบติั ภายในกลุ่ม 106.154 145 0.732   
  รวม 117.973 149    

34.มีเงินชดเชยจากการเลิก ระหวา่งกลุ่ม 1.853 4 0.463 1.005 0.407 
 จา้ง ภายในกลุ่ม 66.840 145 0.461   
  รวม 68.693 149    
35.มีเงินทดแทน กรณีเจบ็ ระหวา่งกลุ่ม 1.678 4 0.419 1.168 0.327 
หรือประสบอุบติัเหตุ ภายในกลุ่ม 52.062 145 0.359   
อนัเนืองมาจากการทาํงาน รวม 53.740 149    

36.มีเงินช่วยเหลือค่าครอง ระหวา่งกลุ่ม 1.660 4 0.415 0.945 0.440 
ชีพของแรงงาน ภายในกลุ่ม 63.700 145 0.439   
 รวม 65.360 149    
37.มีเจา้หนา้ทีความ 
ปลอดภยัในการทาํงาน 
ตรวจสอบความปลอดภยั 
ในสถานทีทาํงานเป็น
ประจาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.585 
53.855 
55.440 

4 
145 
149 

0.396 
0.371 

1.067 0.375 
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ตารางที 33 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
38.โรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนั 
อนัตรายใหก้บัพนกังานแต่ละคน 
อยา่งเพียงพอ เช่น ถุงมือ,รองเทา้  
อุปกรณ์ปิดปาก และปิดจมูก      
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.460 
61.874 
63.333 

4 
145 
149 

0.365 
0.427 

0.855 0.493 

 

39.มีการซอ้มอพยพพนกังานเพือ
ป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.999 
86.894 
93.893 

4 
145 
149 

1.750 
0.599 

 

2.920 
 
 

0.023* 
 
 

40.มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้ง
ทาํงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 9.240 4 2.310 3.603 0.008* 
ภายในกลุ่ม 92.954 145 0.641   

รวม 102.193 149    
41. มีการจดันิทรรศการให้ 
ความรู้เกียวกบัความ 
ปลอดภยัต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.610 4 1.652 2.860 0.026* 
ภายในกลุ่ม 83.764 145 0.578   

รวม 90.373 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 33 แสดงอายกุารทาํงาน และการมีกองทุนสาํรองเลียงชีพกบัสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.055 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคง
และความปลอดภยั 
  ด้านอายุการทาํงาน และการมีเงินกองทุนประกันสังคมกบัสวสัดิการด้านความ
มนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.305 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการความมนัคงและ
ความปลอดภยั 
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  ดา้นอายุการทาํงาน และมีการเบิกเงินล่วงหน้ากบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.006 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั 
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการมีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติักบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.004 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นการความมนัคงและความปลอดภยั 
  ด้านอายุการทาํงาน และการมีเงินชดเชยจากการเลิกจา้งกบัสวสัดิการด้านความ
มนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.407 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการความมนัคงและ
ความปลอดภยั 
  ด้านอายุการทาํงาน และการมีเงินทดแทน กรณีเจ็บหรือประสบอุบตัิเหตุ อนั
เนืองมาจากการทาํงานกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 
= 0.327 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นการความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงานกบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.440 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการความ
มนัคงและความปลอดภยั 
  ด้านอายุการทาํงาน และการมีเจา้หน้าทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบ
ความปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็นประจาํกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.375 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการ
ทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้กบัพนกังานแต่ละคน
อยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นความมนัคง
และความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.493 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ 
H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการด้านการความมันคงและ
ความปลอดภยั 
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  ดา้นอายุการทาํงาน และมีการซ้อมอพยพพนกังานเพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน 
กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.023 ซึงน้อย
กว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นการความมนัคงและความปลอดภยั 
  ด้านอายุการทาํงาน และการมีถงัดบัเพลิงอยู่ประจาํห้องทาํงานกบัสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.008 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นอายุการทาํงาน และมีการจดันิทรรศการให้ความรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ 
กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.026 ซึงนอ้ยกวา่ 
α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
 
ตารางที 34 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุการทาํงานกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นสุขภาพอนามยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           

ด้านสุขภาพอนามัย         
42.จดัโรงอาหารใหส้ะอาด ระหวา่งกลุ่ม 1.353 4 0.338 0.844 0.500 
 เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในกลุ่ม 58.147 145 0.401     

  รวม 59.500 149       

43.จดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับ 
รับประทานอาหารช่วง
กลางวนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.046 
116.527 
129.573 

4 
145 
149 

3.261 
0.804 

4.058 0.004* 
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ตารางที 34 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
44.จดันาํดืมอยา่งเพียงพอ 
กบัความตอ้งการของแรงงาน 
ทงัคุณภาพและปริมาณ 

ระหวา่งกลุ่ม 8.479 
75.814 
84.293 

4 
145 
149 

2.120 
0.523 

4.054 0.004* 
ภายในกลุ่ม   

รวม   
45.จดัสภาพแวดลอ้มของ 
สถานทีทาํงานโดยทวัไปให ้
มีความสะอาดเรียบร้อย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.091 
50.682 
52.773 

4 
145 
149 

0.523 
0.350 

1.496 0.206 

  
   

46.จดัหอ้งนาํ หอ้งส้วม 
ตามสุขอนามยั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.849 
65.151 
70.000 

4 
145 
149 

1.212 
0.449 

2.698 0.033* 
  

   
47.ใหค้วามรู้แก่แรงงาน
เกียวกบัสุขอนามยัในการ
ดาํรงชีวิต 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.488 
51.085 
53.573 

4 
145 
149 

0.622 
0.352 

1.765 0.139 
  

   
48.ใหค้วามรู้เกียวกบัโรค
ระบาดและโรคสาํคญัๆแก่
แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อ
สถานการณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.998 
55.175 
57.173 

4 
145 
149 

0.500 
0.381 

1.313 0.268 

49.มีการตรวจสุขภาพ 
ก่อนเขา้ทาํงาน  
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.314 
108.019 
111.333 

4 
145 
149 

0.828 
0.745 

 

1.112 
 
 

0.353 
 
 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 34 แสดงอายุการทาํงาน และการจดัโรงอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.500 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อาการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้าน
สุขภาพอนามยั 
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  ด้านอายุการทาํงาน และการจดัเครืองอุ่นอาหารสําหรับรับประทานอาหารช่วง
กลางวนั กบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.004 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการจดันาํดืมอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงั
คุณภาพและปริมาณกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.004 ซึงนอ้ย
กวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานทีทาํงานโดยทวัไปให้มี
ความสะอาดเรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.206 ซึง
มากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นอายกุารทาํงาน และการจดัหอ้งนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยักบัสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.033 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการให้ความรู้แก่แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิต 
กบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.139 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
อนามยั 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสําคญัๆ แก่
แรงงานได้ถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์กบัสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า 
p-value = 0.268 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นอายกุารทาํงาน และมีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพ
อนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.353 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
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ตารางที 35 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบอายุการทาํงานกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นนนัทนาการจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านนันทนาการ 
50.จดัใหมี้สโมสร และชมรม
ต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.489 
97.345 

100.833 

4 
145 
149 

0.872 
0.671 

1.299 0.273 
  

   
51.มีการเดินทางท่องเทียว
ประจาํปี 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.514 
175.159 
176.673 

4 
145 
149 

0.379 
1.208 

0.313 0.869 

52.จดังานสงัสรรคโ์อกาสต่างๆ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.606 
153.734 
159.340 

4 
145 
149 

1.402 
1.060 

1.322 0.265 
เช่น งานปีใหม่ หรือโอกาส
พิเศษต่างๆ   

        
53.มีหอ้งออกกาํลงักาย ระหวา่งกลุ่ม 5.819 4 1.455 1.258 0.289 
 ภายในกลุ่ม 167.654 145 1.156   
 รวม 173.473 149    
54.มีสนามกีฬา ระหวา่งกลุ่ม 7.839 4 1.960 1.570 0.185 
  ภายในกลุ่ม 181.021 145 1.248     
  รวม 188.860 149       
55.มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับ ระหวา่งกลุ่ม 7.619 4 1.905 3.554 0.008* 
พนกังาน ภายในกลุ่ม 77.714 145 0.536     
  รวม 85.333 149       
56.จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบั ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.643 
68.030 
74.673 

4 
145 
149 

1.661 
0.469 

3.540 0.009* 
กิจกรรมนนัทนาการไวต้าม   
จุดต่างๆในโรงงาน เช่น ติดตงั 
โทรทศัน ์วิทย ุเป็นตน้ 
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ตารางที 35 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
57.มีการจดัแข่งขนักีฬาภายใน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.846 
139.987 
146.833 

4 
145 
149 

1.711 
0.965 

1.773 0.137 
โรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์
กนั 

  

58.มีงานบุญ เช่น เลียงพระ
โรงงานผา้ป่า ทอดกฐิน เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.106 
109.267 
122.373 

4 
145 
149 

3.276 
0.754 

4.348 0.002* 

   
    

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 35 แสดงอายุการทาํงาน และการจดัให้มีสโมสร และชมรมต่างๆ กบั
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.273 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นอายกุารทาํงาน และมีการเดินทางท่องเทียวประจาํปีกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.869 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ
การทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการจดังานสังสรรคโ์อกาสต่างๆ เช่น งานปีใหม่ หรือโอกาส
พิเศษต่างๆ กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.265 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
นนัทนาการ 
  ด้านอายุการทาํงาน และการมีห้องออกกาํลงักายกบัสวสัดิการด้านนันทนาการ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.289 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุ
การทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีสนามกีฬากบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ 
F มีค่า p-value = 0.185 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายุการทาํงาน 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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  ด้านอายุการทาํงาน และการมีห้องนังเล่นสาํหรับพนักงานกับสวสัดิการด้าน
นนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value P = 0.008 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการจดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุด
ต่างๆในโรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วิทยุ เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า 
p-value = 0.009 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายุ
การทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นอายกุารทาํงาน และมีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์
กนั กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.137 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นอายุการทาํงาน และการมีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน เป็นตน้ 
กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.002 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง อายกุารทาํงาน ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
นนัทนาการ 
 
ตารางที 36 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นเศรษฐกิจจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           

ด้านเศรษฐกิจ        
7. เงินโบนสัประจาํปี ระหวา่งกลุ่ม 0.476 3 0.159 0.373 0.773 
  ภายในกลุ่ม 62.117 146 0.425     

  รวม 62.593 149       

8. มีเครืองแบบพนกังาน/ ระหวา่งกลุ่ม 2.168 3 0.723 1.484 0.221 
ชุดปฏิบติังาน ภายในกลุ่ม 71.092 146 0.487     

  รวม 73.260 149       
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ตารางที 36 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
9.มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน  ระหวา่งกลุ่ม 1.441 3 0.480 0.903 0.441 
ภายใน 1 เดือนไม่มีการ ภายในกลุ่ม 77.632 146 0.532     
ขาดลา มาสาย รวม 79.073 149       
10.จดัใหมี้ค่า กะ   ระหวา่งกลุ่ม 6.492 3 2.164 2.923 0.036* 
เมือปฏิบติังานเป็นเวลา 
(กะ) ภายในกลุ่ม 108.101 146 0.740     

  รวม 114.593 149       
11.จดัใหมี้รถรับ – ระหวา่งกลุ่ม 2.503 3 0.834 1.389 0.249 
 ส่งพนกังาน ภายในกลุ่ม 87.691 146 0.601     

  รวม 90.193 149       
12.จดัใหมี้ค่าพาหนะ ระหวา่งกลุ่ม 9.266 3 3.089 4.611 0.004* 
  ภายในกลุ่ม 97.807 146 0.670     

  รวม 107.073 149       
13.จดัใหมี้ค่าอาหารกลางวนั ระหวา่งกลุ่ม 1.464 3 0.488 0.689 0.560 
  ภายในกลุ่ม 103.369 146 0.708   

  รวม 104.833 149    
14.ควรขยายโรงอาหาร ระหวา่งกลุ่ม 2.156 3 0.719 0.936 0.425 
ใหก้วา้งขึนกวา่เดิม ภายในกลุ่ม 112.137 146 0.768     

  รวม 114.293 149       
15.ท่านตอ้งการความช่วย 
เหลือดา้นทีพกัอาศยัโดย 
สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.106 
67.394 
75.500 

3 
146 
149 

2.702 
0.462 

5.854 0.001* 
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ตารางที 36 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
16.มีทีพกัอาศยัภายใน ระหวา่งกลุ่ม 0.537 3 0.179 0.204 0.894 
 โรงงาน ภายในกลุ่ม 128.323 146 0.879     
  รวม 128.860 149       
17.มีเงินกูด้อกเบียตาํ 
เพือซือทีอยูอ่าศยั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 8.338 3 2.779 4.459 0.005* 
ภายในกลุ่ม 90.996 146 0.623     

รวม 99.333 149       
18.มีเงินกูย้ืมในยาม
ฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและ
คิดอตัราดอกเบียตาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.172 3 0.724 1.160 0.327 
ภายในกลุ่ม 91.161 146 0.624     

รวม 93.333 149       
19.มีการจดัตงัสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์
  

ระหวา่งกลุ่ม 5.219 3 1.740 1.904 0.132 
ภายในกลุ่ม 133.421 146 0.914     

รวม 138.640 149       
20.มีเงินช่วยเหลืองาน
สมรส  
  

ระหวา่งกลุ่ม 5.698 3 1.899 1.898 0.133 
ภายในกลุ่ม 146.096 146 1.001     

รวม 151.793 149       
21.มีเงินช่วยเหลือ  
กรณีทุพพลภาพ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 4.689 3 1.563 1.724 0.165 
ภายในกลุ่ม 132.404 146 0.907     

รวม 137.093 149       
22.มีการประกนัสุขภาพ
หมู่ และประกนัชีวิตใหก้บั
ท่านยามเจบ็ป่วยหรือ
ประสบอุบติัเหตุในการ
ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.938 3 0.313 0.454 0.715 
ภายในกลุ่ม 100.555 146 0.689     

รวม 101.493 149       

            

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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  ตารางที 36 แสดงระดบัการศึกษา และการมีเงินโบนสัประจาํปีกบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.773 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังานกบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.221 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา 
มาสายกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.441 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ด้านระดับการศึกษา และการจัดให้มีค่า กะ เมือปฏิบัติงานเป็นเวลา (กะ) กับ
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.036 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัให้มีรถรับ – ส่งพนกังานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.249 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัให้มีค่าพาหนะกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.004 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึง
หมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัให้มีค่าอาหารกลางวนักบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.560 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการขยายโรงอาหารให้กวา้งขึนกว่าเดิมกบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.425 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้
กบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.001 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยั
จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ 
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  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีทีพกัอาศยัภายในโรงงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.894 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยักบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.005 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H1 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและคิดอตัรา
ดอกเบียตาํกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.327 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพยก์บัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.132 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเงินช่วยเหลืองานสมรสกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.133 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ด้านระดบัการศึกษา และการมีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพกบัสวสัดิการด้าน
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.165 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวิตให้กบัท่านยาม
เจ็บป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 
= 0.715 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
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ตารางที 37 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษา กบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นการรักษาพยาบาลจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านการรักษาพยาบาล       
23.มีการตรวจสุขภาพ 
ประจาํปี 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.639 
62.101 
67.740 

3 
146 
149 

1.880 
0.425 

 

4.419 
 
 

0.005* 
 
 

24.จดัให้มีการ
รักษาพยาบาล 
ของสถานพยาบาลโรงงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.886 3 0.629 1.350 0.261 
ภายในกลุ่ม 68.007 146 0.466   

รวม 69.893 149    

25.ห้องพยาบาลมีความ
สะดวกสบายต่อการเขา้ 
ใชบ้ริการ  

ระหวา่งกลุ่ม 1.472 3 0.491 0.967 0.410 
ภายในกลุ่ม 74.101 146 0.508   

รวม 75.573 149    
26.มีความพร้อมดา้น
บุคลากร ยา และเวชภณัฑ ์
ไวบ้ริการ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.930 3 0.310 0.715 0.544 
ภายในกลุ่ม 63.263 146 0.433   

รวม 64.193 149    

27.มีการปฐมพยาบาล ใน
กรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุ 
รุนแรง หรือเจบ็ป่วยมาก 

ระหวา่งกลุ่ม 4.518 3 1.506 3.881 0.010* 
ภายในกลุ่ม 56.655 146 0.388   

รวม 61.173 149    
28.มีการนาํส่งโรงพยาบาล  
กรณีเกิดอุบติัเหตุในการ
ทาํงาน  

ระหวา่งกลุ่ม 3.133 3 1.044 2.403 0.070 
ภายในกลุ่ม 63.460 146 0.435   

รวม 66.593 149    
29.มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.408 3 0.469 0.792 0.500 
ภายในกลุ่ม 86.486 146 0.592   

รวม 87.893 149    
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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  ตารางที 37 แสดงระดบัการศึกษา และมีการตรวจสุขภาพประจาํปีกบัสวสัดิการดา้น
การรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.005 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาล 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงาน
กบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.261 ซึงมากกว่า α = 0.05 
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาล 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีห้องพยาบาลมีความสะดวกสบายต่อการเขา้ใช้บริการ 
กบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.410 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาล 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑ์ไวบ้ริการ
กบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.544 ซึงมากกว่า α = 0.05 
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาล 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง 
หรือเจ็บป่วยมากกบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.010 ซึง
น้อยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานกบั
สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.070 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาล 
  ด้านระดับการศึกษา และการมีค่าคลอดบุตร- ทาํหมันกับสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.500 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
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ตารางที 38 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านความมันคงและความปลอดภัย 
30.มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.476 
70.917 
75.393 

3 
146 
149 

1.492 
0.486 

 

3.072 
 
 

0.030* 
 
 

31.มีเงินกองทุน
ประกนัสงัคม  
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.776 
53.917 
54.693 

3 
146 
149 

0.259 
0.369 

 

0.700 
 
 

0.553 
 
 

32.มีการเบิกเงินล่วงหนา้ 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.859 
111.601 
116.460 

3 
146 
149 

1.620 
0.764 

 

2.119 
 
 

0.100 
 
 

33.มีเงินช่วยเหลือ
พนกังาน 
ทีประสบภยัพิบติั  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.439 
113.535 
117.973 

3 
146 
149 

1.480 
0.778 

 

1.903 
 
 

0.132 
 
 

34.มีเงินชดเชยจากการ 
เลิกจา้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.542 
65.152 
68.693 

3 
146 
149 

1.181 
0.446 

2.645 0.051 
 
 

35.มีเงินทดแทน กรณีเจบ็
หรือประสบอุบติัเหตุ อนั
เนืองมาจากการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.797 
49.943 
53.740 

3 
146 
149 

1.266 
0.342 

 

3.700 
 
 

0.013* 
 
  

36.มีเงินช่วยเหลือค่าครอง
ชีพของแรงงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.281 
62.079 
65.360 

3 
146 
149 

1.094 
0.425 

 

2.572 
 
 

0.056 
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ตารางที 38 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
37.มีเจา้หนา้ทีความ
ปลอดภยัในการ 
ทาํงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัใน 
สถานทีทาํงานเป็นประจาํ  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.622 
54.818 
55.440 

3 
146 
149 

0.207 
0.375 

0.552 0.647 

38.โรงงานจดัอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายให ้
กบัพนกังานแต่ละคนอยา่ง
เพียงพอเช่น ถุงมือ รองเทา้
อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมกู 
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.545 
61.789 
63.333 

3 
146 
149 

0.515 
0.423 

1.217 0.306 
 
 

 

39.มีการซอ้มอพยพพนกังาน 
 เพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้น 
โรงงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.316 3 0.105 0.165 0.920 

ภายในกลุ่ม 93.577 146 0.641     
รวม 93.893 149       

40.มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้ง
ทาํงาน  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.207 
101.987 
102.193 

3 
146 
149 

0.069 
0.699 

 

0.099 
 
 

0.961 
 

  
41.มีการจดันิทรรศการให้
ความรู้เกียวกบัความปลอดภยั 
ต่างๆ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.202 
90.172 
90.373 

3 
146 
149 

0.067 
0.618 

 

0.109 
 
 

0.955 
 

  

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 38 แสดงระดบัการศึกษา และการมีกองทุนสํารองเลียงชีพ (ด้านความ
มนัคงและความปลอดภยั) ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.030 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั 
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  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเงินกองทุนประกนัสังคม (ดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั) ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.553 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการเบิกเงินล่วงหน้ากบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.100 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติักบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value  = 0.132 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเงินชดเชยจากการเลิกจา้งกบัสวสัดิการดา้นความมนัคง
และความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.051 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ 
H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั 
  ด้านระดับการศึกษา  และการมีเ งินทดแทน  กรณีเจ็บหรือประสบอุบัติ เหตุ 
อนัเนืองมาจากการทาํงานกบัสวสัดิการด้านความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า 
p-value = 0.013 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง ระดบั
การศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงานกบัสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.056 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีเจา้หน้าทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบ
ความปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็นประจาํกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.647 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบั
การศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้กบัพนกังานแต่ละคน
อยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นความมนัคง
และความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.306 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

131 

H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านความมนัคงและความ
ปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการซ้อมอพยพพนกังานเพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน 
กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.920 ซึงมากกว่า 
α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีถงัดบัเพลิงอยู่ประจาํห้องทาํงานกบัสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.961 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ
กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.955 ซึงมากกว่า 
α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
 
ตารางที 39 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษา กบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน

ดา้นสุขภาพอนามยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
ด้านสุขภาพอนามัย         
42.จดัโรงอาหารใหส้ะอาด ระหวา่งกลุ่ม 0.564 3 0.188 0.465 0.707 
 ภายในกลุ่ม 58.936 146 0.404   
 รวม 59.500 149    
43.จดัเครืองอุ่นอาหาร
สาํหรับรับประทานอาหาร
กลางวนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.959 
126.614 
129.573 

3 
146 
149 

0.986 1.137 0.336 
0.867   

   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

132 

ตารางที 39 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
44.จดันาํดืมอยา่งเพียงพอกบั 
ความตอ้งการของแรงงานทงั 
คุณภาพและปริมาณ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.714 
83.579 
84.293 

3 
146 
149 

0.238 
0.572 

0.416 0.742 
  

   
45.จดัสภาพแวดลอ้มของ 
สถานทีทาํงานโดยทวัไปใหมี้ 
ความสะอาดเรียบร้อย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.932 
51.841 
52.773 

3 
146 
149 

0.311 
0.355 

0.875 0.456 
  

   
46.จดัหอ้งนาํ หอ้งส้วมตาม 
สุขภาพอนามยั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.581 
68.419 
70.000 

3 
146 
149 

0.527 
0.469 

1.125 0.341 
  

   
47.ใหค้วามรู้แก่แรงงานเกียว 
กบัสุขภาพอนามยัในการ
ดาํรงชีวิต 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.301 
53.272 
53.573 

3 
146 
149 

0.100 
0.365 

0.275 0.843 
  
  

48.ใหค้วามรู้เกียวกบัโรค
ระบาดและโรคสาํคญัๆแก่
แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อ
สถานการณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.318 3 0.439 1.148 0.332 
ภายในกลุ่ม 55.855 146 0.383   

รวม 57.173 149    

49.มีการตรวจสุขภาพ ระหวา่งกลุ่ม 1.164 3 0.388 0.514 0.673 
ก่อนเขา้ทาํงาน  ภายในกลุ่ม 110.169 146 0.755     
  รวม 111.333 149       

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 39 แสดงระดบัการศึกษา และการจดัโรงอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.707 ซึงมากกวา่ α = 
0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นสุขภาพอนามยั 
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  ด้านระดบัการศึกษา และการจดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับรับประทานอาหารช่วง
กลางวนั กบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.336 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดันาํดืมอย่างเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน 
ทงัคุณภาพและปริมาณกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.742 ซึง
มากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานทีทาํงานโดยทวัไปให้มี
ความสะอาดเรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.456 ซึง
มากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัห้องนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยักบัสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.341 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ด้านระดับการศึกษา และการให้ความรู้แก่แรงงานเกียวกับสุขอนามัยในการ
ดาํรงชีวิต กบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.843 ซึงมากกว่า α = 
0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสําคญัๆแก่
แรงงานได้ถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์กบัสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า 
p-value = 0.332 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ด้านระดับการศึกษา และมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทาํงานกับสวสัดิการด้าน
สุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.673 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
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ตารางที 40 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นนนัทนาการจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านนันทนาการ         
50.จดัใหมี้สโมสร และ 
ชมรมต่างๆ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.832 3 0.611 0.900 0.443 
ภายในกลุ่ม 99.001 146 0.678     

รวม 100.833 149       
51.มีการเดินทางท่องเทียว ระหวา่งกลุ่ม 8.422 3 2.807 2.436 0.067 
ประจาํปี ภายในกลุ่ม 168.251 146 1.152     
  รวม 176.673 149       
52.จดังานสงัสรรคโ์อกาส
ต่างๆเช่น งานปีใหม่ 
หรือโอกาสพิเศษต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.597 3 0.199 0.183 0.908 
ภายในกลุ่ม 158.743 146 1.087     

รวม 159.340 149       
53.มีหอ้งออกกาํลงักาย 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 9.621 3 3.207 2.858 0.039* 
ภายในกลุ่ม 163.852 146 1.122     

รวม 173.473 149       
54.มีสนามกีฬา ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.912 
182.948 
188.860 

3 
146 
149 

1.971 
1.253 

1.573 0.199 
  

   
55.มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับ 
พนกังาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.632 3 0.211 0.363 0.780 
ภายในกลุ่ม 84.701 146 0.580     

รวม 85.333 149       
56.จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบั 
กิจกรรมนนัทนาการไว้
ตามจุดต่างๆในโรงงาน
เช่นติดตงัโทรทศัน ์วิทยุ 
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.847 3 0.616 1.234 0.299 
ภายในกลุ่ม 72.826 146 0.499     

รวม 74.673 149 
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ตารางที 40 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
57.มีการจดัแข่งขนักีฬา 
ภายในโรงงานเพือเชือม 
ความสมัพนัธ์กนั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.064 3 0.355 0.355 0.785 
ภายในกลุ่ม 145.769 146 0.998     

รวม 146.833 149       
58.มีงานบุญ เช่น เลียง
พระ โรงงาน ผา้ป่า 
ทอดกฐินเป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.222 3 2.074 2.607 0.054 
ภายในกลุ่ม 116.151 146 0.796     

รวม 122.373 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 40 แสดงระดบัการศึกษา และการจดัให้มีสโมสร และชมรมต่างๆกับ
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.443 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการเดินทางท่องเทียวประจาํปีกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.067 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดังานสังสรรค์โอกาสต่างๆ เช่น งานปีใหม่ หรือ
โอกาสพิเศษต่างๆกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.908 ซึงมากกว่า 
α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีห้องออกกาํลงักายกบัสวสัดิการด้านนันทนาการ 
ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.039 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 
ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีสนามกีฬากบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ 
F มีค่า p-value = 0.199 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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  ด้านระดับการศึกษา และการมีห้องนังเล่นสาํหรับพนักงานกับสวสัดิการด้าน
นนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.780 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการจดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุด
ต่างๆในโรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วิทยุ เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า 
p-value = 0.299 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา 
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และมีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์
กนักบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.785 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจ ัยจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการด้าน
นนัทนาการ 
  ดา้นระดบัการศึกษา และการมีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน 
เป็นตน้ กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.054 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง ระดบัการศึกษา ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
นนัทนาการ 
 
ตารางที 41 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายได้กับความต้องการสวสัดิการของแรงงานด้าน

เศรษฐกิจจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
ด้านเศรษฐกิจ 
7. เงินโบนสัประจาํปี ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.489 
62.104 
62.593 

2 
147 
149 

0.245 
0.422 

0.579 0.562 

8. มีเครืองแบบพนกังาน/
ชุดปฏิบติังาน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.274 
72.986 
73.260 

2 
147 
149 

0.137 
0.497 

 

0.276 
 
 

0.759 
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ตารางที 41 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
9.มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน 
ภายใน 1 เดือนไม่มีการ 
ขาดลา มาสาย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.575 
78.498 
79.073 

2 
147 
149 

0.288 
0.534 

 

0.538 
 
 

0.585 
 
 

10.จดัใหมี้ค่า กะ  เมือ 
ปฏิบติังานเป็นเวลา  (กะ) 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.707 2 0.353 0.456 0.635 
ภายในกลุ่ม 113.886 147 0.775     

รวม 114.593 149       
11.จดัใหมี้รถรับ –  ส่ง
พนกังาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.632 2 1.316 2.209 0.113 
ภายในกลุ่ม 87.561 147 0.596     

รวม 90.193 149       
12.จดัใหมี้ค่าพาหนะ 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.859 2 0.929 1.298 0.276 
ภายในกลุ่ม 105.215 147 0.716     

รวม 107.073 149       
13.จดัใหมี้ค่าอาหาร
กลางวนั  
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.444 2 0.222 0.312 0.732 
ภายในกลุ่ม 104.390 147 0.710     

รวม 104.833 149       
14.ควรขยายโรงอาหาร 
ใหก้วา้งขึนกวา่เดิม 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.014 2 0.007 0.009 0.991 
ภายในกลุ่ม 114.279 147 0.777     

รวม 114.293 149       
15.ท่านตอ้งการความช่วย ระหวา่งกลุ่ม 1.796 2 0.898 1.791 0.170 
เหลือดา้นทีพกัอาศยัโดย ภายในกลุ่ม 73.704 147 0.501   
สามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้ รวม 75.500 149    
16.มีทีพกัอาศยัภายใน ระหวา่งกลุ่ม 2.081 2 1.040 1.206 0.302 
โรงงาน ภายในกลุ่ม 126.779 147 0.862   
 รวม 128.860 149    
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ตารางที 41 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
17.มีเงินกูด้อกเบียตาํ 
เพือซือทีอยูอ่าศยั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.842 2 0.421 0.628 0.535 
ภายในกลุ่ม 98.491 147 0.670     

รวม 99.333 149       
18.มีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉิน 
โดยกูไ้ดท้นัทีและคิด 
อตัราดอกเบียตาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.080 2 0.040 0.063 0.939 
ภายในกลุ่ม 93.253 147 0.634     

รวม 93.333 149       
19.มีการจดัตงัสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.539 2 1.269 1.371 0.257 
ภายในกลุ่ม 136.101 147 0.926     

รวม 138.640 149       
20.มีเงินช่วยเหลืองานสมรส 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.562 2 0.281 0.273 0.761 
ภายในกลุ่ม 151.231 147 1.029     

รวม 151.793 149       
21.มีเงินช่วยเหลือ  
กรณีทุพพลภาพ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 1.203 2 0.602 0.651 0.523 
ภายในกลุ่ม 135.890 147 0.924     

รวม 137.093 149       
22.มีการประกนัสุขภาพ
หมู่ และประกนัชีวิตใหก้บั
ท่านยามเจบ็ป่วยหรือ
ประสบอุบติัเหตุในการ
ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.214 2 0.107 0.155 0.857 
ภายในกลุ่ม 101.280 147 0.689     

รวม 101.493 149       

            

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 41 แสดงรายได ้และการมีเงินโบนสัประจาํปีกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.562 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
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  ดา้นรายได ้และการมีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.759 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการมีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา มาสาย 
กบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.585 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยั
จึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการจดัให้มีค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ)กบัสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.635 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการจดัให้มีรถรับ – ส่งพนกังานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.113 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการจดัให้มีค่าพาหนะกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มี
ค่า p-value = 0.276 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการจดัให้มีค่าอาหารกลางวนักบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.732 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการขยายโรงอาหารให้กวา้งขึนกวา่เดิมกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.991 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ด้านรายได้ และการช่วยเหลือด้านทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได้กบั
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.170 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการมีทีพกัอาศยัภายในโรงงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบว่า F มีค่า p-value = 0.302ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการมีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยักบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.535 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ดา้นรายได ้ และการมีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและคิดอตัราดอกเบียตาํ
กบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.939 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยั
จึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และมีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพยก์บัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.257 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการมีเงินช่วยเหลืองานสมรสกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.761 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และการมีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.523 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นรายได ้และมีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวิตให้กบัท่านยามเจ็บป่วย
หรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงานกบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.857 
ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
 
ตารางที 42 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดก้บัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานดา้นการ

รักษาพยาบาลจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           

ด้านการรักษาพยาบาล        
23.มีการตรวจสุขภาพ 
ประจาํปี 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.156 
67.584 
67.740 

2 
147 
149 

0.078 
0.460 

0.170 0.844 
  

   

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

141 

ตารางที 42 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
24.จดัใหมี้การรักษาพยาบาล ระหวา่งกลุ่ม 0.124 2 0.062 0.130 0.878 
ของสถานพยาบาลโรงงาน ภายในกลุ่ม 69.770 147 0.475   
 รวม 69.893 149    
25.หอ้งพยาบาลมีความ ระหวา่งกลุ่ม 0.679 2 0.339 0.666 0.515 
สะดวกสบายต่อการเขา้ ภายในกลุ่ม 74.895 147 0.509   
ใชบ้ริการ รวม 75.573 149    
26.มีความพร้อมดา้น ระหวา่งกลุ่ม 0.118 2 0.059 0.135 0.874 
บุคลากร ยา และเวชภณัฑ ์ ภายในกลุ่ม 64.076 147 0.436   
ไวบ้ริการ รวม 64.193 149    
27.มีการปฐมพยาบาล ใน
กรณีทีพนักงานได้
อุบติัเหตุรุนแรงหรือ
เจบ็ป่วยมาก  

ระหวา่งกลุ่ม 1.072 2 0.536 1.311 0.273 
ภายในกลุ่ม 60.101 147 0.409     

รวม 61.173 149       

28.มีการนาํส่งโรงพยาบาล  
กรณีเกิดอุบัติ เหตุในการ
ทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.983 
65.610 
66.593 

2 
147 
149 

0.492 1.102 0.335 
0.446   

   
29.มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั 
  
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.274 2 0.137 0.230 0.795 
ภายในกลุ่ม 87.619 147 0.596     

รวม 87.893 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 

  ตารางที 42 แสดงรายได้ และมีการตรวจสุขภาพประจาํปีกบัสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.844 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ดา้นรายได ้และการจดัให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงานกบัสวสัดิการ
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.878 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ด้านรายได้ และการห้องพยาบาลมีความสะดวกสบายต่อการเขา้ใช้บริการกบั
สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.515 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นรายได  ้และการมีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑ์ไวบ้ริการกบั
สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.874 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นรายได ้ และมีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือ
เจ็บป่วยมากกบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.273 ซึงมากกว่า 
α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
การรักษาพยาบาล 
  ดา้นรายได ้และมีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานกบัสวสัดิการ
ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.335 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
  ดา้นรายได ้และการมีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนักบัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.795 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 
 

ตารางที 43 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายไดก้บัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านความมนัคงและความปลอดภัย       
30.มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ 

 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.160 
75.233 
75.393 

2 
147 
149 

0.080 
0.512 

 

0.157 
 
 

0.855 
 
 

31.มีเงินกองทุนประกนั ระหวา่งกลุ่ม 0.577 2 0.289 0.784 0.459 
สงัคม ภายในกลุ่ม 54.116 147 0.368   
 รวม 54.693 149    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 43 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
32.มีการเบิกเงินล่วงหนา้ ระหวา่งกลุ่ม 0.419 2 0.209 0.265 0.767 
 ภายในกลุ่ม 116.041 147 0.789   
 รวม 116.460 149    
33.มีเงินช่วยเหลือพนกังาน 
ทีประสบภยัพิบติั 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.007 2 0.004 0.004 0.996 
ภายในกลุ่ม 117.966 147 0.802     

รวม 117.973 149       
34.มีเงินชดเชยจากการ    
เลิกจา้ง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.149 
68.545 
68.693 

2 
147 
149 

0.074 0.159 0.853 
0.466   

   
35.มีเงินทดแทน กรณีเจบ็
หรือประสบอุบติัเหตุ อนั
เนืองมาจากการทาํงาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.579 2 0.289 0.800 0.451 
ภายในกลุ่ม 53.161 147 0.362     

รวม 53.740 149       
36.มีเงินช่วยเหลือค่าครอง
ชีพของแรงงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.294 2 0.147 0.332 0.718 
ภายในกลุ่ม 65.066 147 0.443     

รวม 65.360 149       
37.มีเจา้หนา้ทีความ
ปลอดภยัในการทาํงาน
ตรวจสอบความปลอดภยัใน
สถานทีทาํงานเป็นประจาํ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.486 2 0.243 0.650 0.524 
ภายในกลุ่ม 54.954 147 0.374     

รวม 55.440 149       
            

38.โรงงานจดัอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายใหก้บั
พนกังานแต่ละคนอยา่ง
เพียงพอ เช่น ถุงมือ,รองเทา้,
อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมกู 
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.548 
62.786 
63.333 

2 
147 
149 

0.274 
0.427 

0.641 0.528 
  

   

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 43 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
39.มีการซอ้มอพยพพนกังาน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.250 
92.643 
93.893 

2 
147 
149 

0.625 
0.630 

0.992 0.373 
เพือป้องกนัเหตุไฟไหม ้
ในโรงงาน 

  

40.มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํ 
หอ้งทาํงาน 
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.257 2 1.128 1.660 0.194 
ภายในกลุ่ม 99.936 147 0.680     

รวม 102.193 149       
41. มีการจดันิทรรศการให้ 
ความรู้เกียวกบัความ 
ปลอดภยัต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.014 2 0.007 0.012 0.988 
ภายในกลุ่ม 90.359 147 0.615     

รวม 90.373 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 43 แสดงรายได ้และการมีกองทุนสํารองเลียงชีพกบัสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.855 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยั 
  ดา้นรายได ้และการมีเงินกองทุนประกนัสังคมกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั) ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.459 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ด้านรายได้ และมีการเบิกเงินล่วงหน้ากบัสวสัดิการด้านความมันคงและความ
ปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.767 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นรายได ้ และการมีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติักบัสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.996 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั 
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  ดา้นรายได ้และการมีเงินชดเชยจากการเลิกจา้งกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.853 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นรายได ้และการมีเงินทดแทน กรณีเจบ็หรือประสบอุบติัเหตุ อนัเนืองมาจากการ
ทาํงานกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.451 ซึง
มากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นรายได ้และการมีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงานกบัสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.718 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได้ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านความมนัคงและความ
ปลอดภยั 
  ดา้นรายได ้ และการมีเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบความปลอดภยั
ในสถานทีทาํงานเป็นประจาํกบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มี
ค่า p-value = 0.524 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ด้านรายได้ และการจดัอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายให้กับพนักงานแต่ละคนอย่าง
เพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.528 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 
ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นรายได ้และมีการซ้อมอพยพพนกังานเพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงานกบั
สวสัดิการด้านความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.373 ซึงมากกว่า 
α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
ความมนัคงและความปลอดภยั 
  ดา้นรายได ้ และการมีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้งทาํงานกบัสวสัดิการดา้นความมนัคง
และความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.194 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ 
H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
  ด้านรายได้ และมีการจดันิทรรศการให้ความรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ กบั
สวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.988 ซึงมากกวา่ α = 
0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั 
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ตารางที 44 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้กับความต้องการสวสัดิการของแรงงานดา้น
สุขภาพอนามยัจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 
ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 

  แปรปรวน           
ด้านสุขภาพอนามัย         
42.จดัโรงอาหารใหส้ะอาด ระหวา่งกลุ่ม 0.292 2 0.146 0.362 0.697 
 เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในกลุ่ม 59.208 147 0.403     
  รวม 59.500 149       
43.จดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับ 
รับประทานอาหารช่วง
กลางวนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.294 
127.280 
129.573 

2 
147 
149 

1.147 
0.866 

1.324 0.269 
  

   
44.จดันาํดืมอยา่งเพียงพอกบั 
ความตอ้งการของแรงงานทงั 
คุณภาพและปริมาณ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.289 
83.004 
84.293 

2 
147 
149 

0.645 
0.565 

1.142 0.322 
  

   
45.จดัสภาพแวดลอ้มของ ระหวา่งกลุ่ม 1.840 2 0.920 2.656 0.074 
สถานทีทาํงานโดยทวัไปให ้ ภายในกลุ่ม 50.933 147 0.346     
มีความสะอาดเรียบร้อย รวม 52.773 149       
46.จดัหอ้งนาํ หอ้งส้วม ระหวา่งกลุ่ม 1.109 2 0.554 1.183 0.309 
ตามสุขอนามยั ภายในกลุ่ม 68.891 147 0.469     
  รวม 70.000 149       
47.ใหค้วามรู้แก่แรงงานเกียว ระหวา่งกลุ่ม 0.329 2 0.164 0.454 0.636 
กบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิต ภายในกลุ่ม 53.245 147 0.362   
 รวม 53.573 149    
48.ใหค้วามรู้เกียวกบัโรค
ระบาดและโรคสาํคญัๆแก่
แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อ
สถานการณ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.587 
56.586 
57.173 

2 
147 
149 

0.294 
0.385 

0.763 0.468 
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ตารางที 44 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
49.มีการตรวจสุขภาพ 
ก่อนเขา้ทาํงาน  
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.899 2 0.450 0.599 0.551 
ภายในกลุ่ม 110.434 147 0.751     

รวม 111.333 149       
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 44 แสดงรายได ้และการจดัโรงอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยกบั
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.697 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นรายได ้และการจดัเครืองอุ่นอาหารสําหรับรับประทานอาหารช่วงกลางวนักบั
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.269 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นรายได ้และการจดันาํดืมอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงัคุณภาพ
และปริมาณกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.322 ซึงมากกวา่ α = 
0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
อนามยั 
  ด้านรายได้ และการจดัสภาพแวดล้อมของสถานทีทาํงานโดยทัวไปให้มีความ
สะอาดเรียบร้อยกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.074 ซึงมากกวา่ 
α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยั 
  ดา้นรายได ้และการจดัห้องนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยักบัสวสัดิการด้านสุขภาพ
อนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.309 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั 
  ดา้นเรืองรายได ้และการใหค้วามรู้แก่แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิตกบั
สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า p-value = 0.636 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั 
ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขอนามยั 
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  ดา้นรายได้ และการให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสําคญัๆแก่แรงงานได้
ถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์กบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.468 
ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นสุขอนามยั 
  ดา้นรายได ้และมีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั
ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.551 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขอนามยั 
 
ตารางที 45 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายได้กับความต้องการสวสัดิการของแรงงานด้าน

นนัทนาการจาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
ด้านนันทนาการ         
50.จดัใหมี้สโมสร และ 
ชมรมต่างๆ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 2.919 2 1.459 2.191 0.115 
ภายในกลุ่ม 97.915 147 0.666     

รวม 100.833 149       
51.มีการเดินทางท่องเทียว 
ประจาํปี 
  

ระหวา่งกลุ่ม 0.089 2 0.045 0.037 0.964 
ภายในกลุ่ม 176.584 147 1.201     

รวม 176.673 149       
52.จดังานสงัสรรคโ์อกาส
ต่างๆเช่น งานปีใหม่ หรือ 
โอกาสพิเศษต่างๆ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.556 2 0.278 0.257 0.773 
ภายในกลุ่ม 158.784 147 1.080     

รวม 159.340 149       
53.มีหอ้งออกกาํลงักาย ระหวา่งกลุ่ม 0.688 2 0.344 0.293 0.747 
 ภายในกลุ่ม 172.786 147 1.175   
 รวม 173.473 149    
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ตารางที 45 (ต่อ) 
 

ประเภทสวสัดิการ แหล่งความ ss df MS F p-value 
  แปรปรวน           
54.มีสนามกีฬา ระหวา่งกลุ่ม 3.645 2 1.823 1.447 0.239 
 ภายในกลุ่ม 185.215 147 1.260   
 รวม 188.860 149    
55.มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับ
พนกังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.224 
85.109 
85.333 

2 
147 
149 

0.112 
0.579 

0.194 0.824 

56.จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบั 
กิจกรรมนนัทนาการไว้
ตามจุดต่างๆในโรงงาน
เช่นติดตงัโทรทศัน ์วิทยุ 
เป็นตน้ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.844 2 0.922 1.861 0.159 
ภายในกลุ่ม 72.829 147 0.495     

รวม 74.673 149       

            

57.มีการจดัแข่งขนักีฬา ระหวา่งกลุ่ม 0.167 2 0.084 0.084 0.920 
ภายในโรงงานเพือเชือม ภายในกลุ่ม 146.666 147 0.998     
ความสมัพนัธ์กนั รวม 146.833 149       
58.มีงานบุญ เช่น เลียงพระ 
โรงงาน ผา้ป่าทอดกฐิน
เป็นตน้ 
  

ระหวา่งกลุ่ม 11.397 2 5.699 7.548 0.001* 
ภายในกลุ่ม 110.976 147 0.755     

รวม 122.373 149       

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
 
  ตารางที 45 แสดงรายได ้และการจดัให้มีสโมสร และชมรมต่างๆกบัสวสัดิการดา้น
นนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.115 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึง
หมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นรายได ้และมีการเดินทางท่องเทียวประจาํปีกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยั
พบวา่ F มีค่า p-value = 0.964 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้
ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
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  ดา้นรายได ้และการจดังานสังสรรค์โอกาสต่างๆเช่น งานปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษ
ต่างๆ กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.773 ซึงมากกวา่ α = 0.05 
ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นรายได ้และการมีห้องออกกาํลงักายกบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ 
F มีค่า p-value = 0.747 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผล
ต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นรายได้ และการมีสนามกีฬากบัสวสัดิการด้านนันทนาการ ผูว้ิจยัพบว่า F มี
ค่า p-value = 0.239 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้จิยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อ
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ด้านรายได้ และการมีห้องนงัเล่นสาํหรับพนักงานกบัสวสัดิการด้านนันทนาการ 
ผูว้ิจยัพบว่า F มีค่า P = 0.824 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันัน ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง 
รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นรายได ้และการจดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุดต่างๆใน
โรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วิทยุ เป็นตน้กบัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value 
= 0.159 ซึงมากกว่า α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นรายได ้และมีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์กนักบั
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.920 ซึงมากกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยัจึง
ยอมรับ H0 ซึงหมายถึง รายได ้ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
  ดา้นรายได้ และการมีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน เป็นตน้ กบั
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ F มีค่า p-value = 0.001 ซึงนอ้ยกวา่ α = 0.05 ดงันนั ผูว้ิจยั
จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึงหมายถึง รายได ้ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



151 

 
บทท ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
ก การวจิยัเรือง ความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ กรณีศึกษาโรงงาน
ศรีทองเท็กซ์ไทล์  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาจากประชากรจาํนวน 150 คน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดด้งันี 
 
1. สรุปผลการวจัิย 
 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของแรงงานในโรงงานพมิพ์ผ้า  ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 แรงงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.0 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.0 
ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.7  รองลงมามีอายุช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 
แรงงานมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมาคือ สถานภาพแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
แรงงานมีอายุการทาํงาน ช่วง 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคือ ช่วง 5-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 
19.3  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมตน้ คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 38.0 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 4,000-4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.7 
รองลงมามีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยูใ่นช่วง มากกวา่ 4,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0  
 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสวัสดิการของแรงงานในโรงงานพิมพ์ผ้า ศรีทอง
เทก็ซ์ไทล์ 
 ส่วนใหญ่แรงงานมีความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลและความมนัคงและ
ความปลอดภยัในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.68 และ3.66 ตามลาํดับ ส่วนด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สุขภาพอนามยั และด้านนันทนาการในระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 3.23 2.80 และ 3.05 
ตามลาํดบั 
กก การวเิคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดสวัสดิการของแรงงานในโรงงานพมิพ์ผ้า ศรีทอง
เทก็ซ์ไทล์ 
กกกกกกกก ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.83 ส่วนด้านเศรษฐกิจ ด้านความมนัคงและความปลอดภยั ด้าน
สุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการในระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 3.02 3.17 3.04 และ 2.95 
ตามลาํดบั 
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 การวิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความต้องการสวัสดิการของ
แรงงานในโรงงานพมิพ์ผ้า ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ ด้านเพศ สรุปผลไดด้งันี 
 การวเิคราะห์ดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานใน
โรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ดา้นเพศ จาํแนกตามเพศชายและเพศหญิง ทงั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบว่า เพศ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล
ผูว้ิจยัพบวา่ เพศ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั  ผูว้ ิจยัพบว่า เพศ  ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านความมันคงและ  
ความปลอดภยัดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า เพศ ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ
อนามยั ดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ เพศ ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
ก ดงันนั ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แรงงานทีเป็นเพศชายและเพศหญิง ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการด้านเศรษฐกิจ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านความมนัคงและความปลอดภยั และด้าน
สุขอนามยั ส่วนความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แรงงานทีเป็นเพศชายมี
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการมากกวา่เพศหญิง 
กก การวเิคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความต้องการสวัสดิการของ
แรงงานในโรงงานพิมพ์ผ้า ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ด้าน สถานภาพสมรส อายุ อายุการทํางาน ระดับ
การศึกษา รายได้ สรุปผลไดด้งันี 
 1. การวเิคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพสมรสกับความต้องการสวสัดิการของแรงงาน
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และ
ดา้นนนัทนาการ จาํแนกเป็นรายขอ้ สรุปผลไดด้งันี 
  1.1 ดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่  แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั  ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ เงินโบนสั
ประจาํปี มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา มาสาย จดัให้มีค่า กะ เมือปฏิบติังาน
เป็นเวลา (กะ) จดัให้มีรถรับ – ส่งพนกังาน  จดัให้มีค่าพาหนะ จดัให้มีค่าอาหารกลางวนั ควรขยาย
โรงอาหารใหก้วา้งขึนกวา่เดิม ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้มี
ทีพกัอาศยัภายในโรงงาน มีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยั มีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัที
และคิดอตัราดอกเบียตาํ มีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย ์มีเงินช่วยเหลืองานสมรส มีเงินช่วยเหลือ กรณี
ทุพพลภาพ มีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวิตในยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบตัิเหตุใน
การทาํงานกนั และแรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อระดบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ มีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังาน 
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  1.2 ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์  
ทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ 
มีการตรวจสุขภาพประจาํปี จดัให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงาน  ห้องพยาบาลมี
ความสะดวกสบายต่อการเขา้ใชบ้ริการ มีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑ์ไวบ้ริการ  มี
การปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือเจบ็ป่วยมาก มีการนาํส่งโรงพยาบาล 
กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั  
  1.3 ดา้นความมนัคงและความปลอดภัย ผูว้ิจยัพบว่า แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้
ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการด้าน
ความมนัคงและความปลอดภยั ไดแ้ก่ มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ มีเงินกองทุนประกนัสังคมมีการเบิก
เงินล่วงหนา้ มีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติั มีเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง มีเงินทดแทน กรณี
เจ็บหรือประสบอุบตัิเหตุ อนัเนืองมาจากการทาํงาน มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงาน มี
เจา้หน้าทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบความปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็นประจาํ  
โรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้กบัพนกังานแต่ละคนอยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ 
ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้ มีการซ้อมอพยพพนักงานเพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน มีถงั
ดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้งทาํงาน มีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ 
  1.4 ด้านสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ที
มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั ได้แก่ 
จดัโรงอาหารใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับรับประทานอาหารช่วงกลางวนั 
จดันาํดืมอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงัคุณภาพและปริมาณ จดัสภาพแวดลอ้มของ
สถานทีทาํงานโดยทวัไปให้มีความสะอาดเรียบร้อย จดัห้องนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยั  ให้ความรู้
แก่แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิต ให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสําคญัๆ แก่
แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อสถานการณ์ มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงาน 
  1.5 ดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการไดแ้ก่ จดัใหมี้สโมสร 
และชมรมต่างๆ  มีการเดินทางท่องเทียวประจาํปี  จดังานสังสรรค์โอกาสต่างๆเช่น งานปีใหม่ 
หรือโอกาสพิเศษต่างๆ มีหอ้งออกกาํลงักาย มีสนามกีฬา มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับพนกังาน จดัวสัดุ
อุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุดต่างๆในโรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วิทย ุ มีการจดั
แข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์กนั และแรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทอง
เท็กซ์ไทล์ ทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการไดแ้ก่ 
มีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน  
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 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการ 
จาํแนกเป็นรายขอ้ สรุปผลไดด้งันี 
  2.1 ดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีอายุ
แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  จดัใหมี้รถรับ – ส่งพนักงาน จดั
ใหมี้ค่าพาหนะ จดัใหมี้ค่าอาหารกลางวนั ควรขยายโรงอาหารใหก้วา้งขึนกวา่เดิม ตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้ มีทีพกัอาศยัภายในโรงงาน  มีเงินกูด้อกเบียตาํเพือ 
ซือทีอยูอ่าศยั มีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย ์มีเงินช่วยเหลืองานสมรส มีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพ 
มีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวิตในยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงาน และ 
แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลความตอ้งการสวสัดิการดา้น
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เงินโบนสัประจาํปี มีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังาน มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน 
ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา มาสาย จดัใหมี้ค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) มีเงินกูย้มืในยาม
ฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและคิดอตัราดอกเบียตาํ  
  2.2  ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ที
มีอายุแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความต้องการสวสัดิการด้านรักษาพยาบาล ได้แก่ มีการตรวจ
สุขภาพประจาํปี จดัใหมี้การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงาน  หอ้งพยาบาลมีความสะดวกสบาย
ต่อการเขา้ใชบ้ริการ มีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วยมาก มี
การนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน และ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทอง
เท็กซ์ไทล ์ ทีมีอายแุตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ มี
ความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑไ์วบ้ริการ มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั 
  2.3 ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ 
ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีอายุแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยัไดแ้ก่ มีกองทุนสาํรองเลียงชีพมีเงินกองทุนประกนัสังคม มีเงินช่วยเหลือพนกังานที
ประสบภยัพิบติั มีเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง มีเงินทดแทน กรณีเจบ็หรือประสบอุบติัเหตุ อนัเนืองมาจาก
การทาํงาน มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงาน มีเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบ
ความปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็นประจาํ โรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหก้บัพนกังานแต่
ละคนอยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้มีการซ้อมอพยพพนกังาน
เพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้งทาํงาน  มีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้
เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ และแรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ทีมีอายแุตกต่างกนั 
ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ไดแ้ก่ มีการเบิกเงินล่วงหนา้ 
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  2.4 ดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์
ทีมีอายแุตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ จดัเครืองอุ่นอาหาร
สาํหรับรับประทานอาหารช่วงกลางวนัจดันาํดืมอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงัคุณภาพ
และปริมาณ จดัสภาพแวดลอ้มของสถานทีทาํงานโดยทวัไปใหมี้ความสะอาดเรียบร้อย  จดัหอ้งนาํ 
หอ้งส้วมตามสุขอนามยั ใหค้วามรู้แก่แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวติ ใหค้วามรู้เกียวกบั
โรคระบาด และโรคสาํคญัๆแก่แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อสถานการณ์ มีการตรวจสุขภาพก่อน
เขา้ทาํงาน และแรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบั
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ จดัโรงอาหารใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2.5 ดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ทีมีอายุ
แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ ความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการไดแ้ก่  มีการเดินทางท่องเทียว
ประจาํปี จดังานสังสรรคโ์อกาสต่างๆ เช่น งานปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษต่างๆ มีห้องออกกาํลงักาย   
มีสนามกีฬา มีห้องนังเล่นสาํหรับพนกังาน มีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความ  
สัมพนัธ์กนั มีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน ไม่แตกต่างกนั และแรงงานของ
โรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ 
ไดแ้ก่ ใหมี้สโมสร และชมรมต่างๆ จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุดต่างๆใน
โรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วทิย ุ 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุการทาํงานกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้น
นนัทนาการ จาํแนกเป็นรายขอ้ สรุปผลไดด้งันี 
  3.1 ดา้นเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบวา่ แสดงวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์
ทีมีอายกุารทาํงานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  เงินโบนสัประจาํปี มี
เบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา มาสาย จดัใหมี้รถรับ – ส่งพนกังาน ควรขยาย
โรงอาหารให้กวา้งขึนกว่าเดิม มีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยู่อาศยั มีเงินกูย้ืมในยามฉุกเฉินโดยกู้
ไดท้นัทีและคิดอตัราดอกเบียตาํ มีเงินช่วยเหลืองานสมรส มีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวิต
ในยามเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงาน และ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ที
มีอายุการทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ มีเครืองแบบ
พนกังาน/ชุดปฏิบติังาน จดัให้มีค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) จดัให้มีค่าพาหนะ จดัให้มี
ค่าอาหารกลางวนั ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้มีทีพกัอาศยั
ภายในโรงงาน มีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย ์มีเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพ 
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  3.2 ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์ที
มีอายกุารทาํงานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ มีการ
ตรวจสุขภาพประจาํปี  จดัให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงาน ห้องพยาบาลมีความ
สะดวกสบายต่อการเขา้ใชบ้ริการ มีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน และ
แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมีอายกุารทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ มีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑไ์วบ้ริการ มีการ
ปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วยมาก  มีค่าคลอดบุตร-ทาํหมนั 
  3.3 ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบว่า แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมีอายกุารทาํงานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคง
และความปลอดภยัไดแ้ก่ มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ มีเงินกองทุนประกนัสังคม มีเงินชดเชยจาก
การเลิกจา้ง มีเงินทดแทน กรณีเจบ็หรือประสบอุบติัเหตุ อนัเนืองมาจากการทาํงาน มีเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพของแรงงาน  มีเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบความปลอดภยัในสถานที
ทาํงานเป็นประจาํโรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหก้บัพนกังานแต่ละคนอยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, 
รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้ และแรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ทีมี
อายกุารทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อมีความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั 
ไดแ้ก่ มีการเบิกเงินล่วงหนา้ มีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติั มีการซอ้มอพยพพนกังาน
เพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํหอ้งทาํงาน มีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้
เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ 
  3.4 ดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้ิจยัพบว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ 
ทีมีอายุการทาํงานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่  จดั
โรงอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัสภาพแวดล้อมของสถานทีทาํงานโดยทวัไปให้มี
ความสะอาดเรียบร้อย ให้ความรู้แก่แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิต ให้ความรู้เกียวกบั
โรคระบาด และโรคสําคญัๆแก่แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อสถานการณ์ มีการตรวจสุขภาพก่อน
เขา้ทาํงาน ให้ความรู้แก่แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวิตให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด 
และโรคสาํคญัๆแก่แรงงานไดถู้กตอ้งและทนัต่อสถานการณ์ มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงาน 
และแรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีอายุการทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
ตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัได้แก่ จดัเครืองอุ่นอาหารสําหรับรับประทานอาหารช่วง
กลางวนัจดันาํดืมอย่างเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงัคุณภาพและปริมาณ จดัห้องนาํ 
หอ้งส้วมตามสุขอนามยั 
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  3.5 ดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีอายุ
การทาํงานแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ไดแ้ก่  จดัให้มีสโมสร 
และชมรมต่างๆจดังานสังสรรคโ์อกาสต่างๆเช่น งานปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษต่างๆ มีห้องออกกาํลงั
กาย มีสนามกีฬา มีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์กนั และ แรงงาน
ของโรงงานพิมพ์ผา้  ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีอายุการทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการ
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ ไดแ้ก่ มีห้องนงัเล่นสําหรับพนกังาน จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรม
นนัทนาการไวต้ามจุดต่างๆในโรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วิทยุ มีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน 
ผา้ป่า ทอดกฐิน 
 4. การวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน  ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้น
นนัทนาการ จาํแนกเป็นรายขอ้ สรุปผลไดด้งันี 
  4.1 ดา้นเศรษฐกิจ ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ทีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  เงินโบนสัประจาํปี 
มีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังาน มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา มาสาย 
จดัใหมี้รถรับ – ส่งพนกังาน จดัใหมี้ค่าอาหารกลางวนั ควรขยายโรงอาหารใหก้วา้งขึนกวา่เดิมมีที
พกัอาศยัภายในโรงงาน มีเงินกูย้มืในยามฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัทีและคิดอตัราดอกเบียตาํ มีการจดัตงั
สหกรณ์ออมทรัพย ์ มีเงินช่วยเหลืองานสมรส มีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพ มีการประกนัสุขภาพหมู ่
และประกนัชีวิตในยามเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงาน และแรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ 
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ จดัใหมี้ค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) จดัใหมี้ค่าพาหนะ ตอ้งการความช่วยเหลือดา้น   
ทีพกัอาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้ มีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยั 
  4.2 ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่  จดัให้
มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงานหอ้งพยาบาลมีความสะดวกสบายต่อการเขา้ใชบ้ริการ 
มีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑ์ไวบ้ริการ มีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบติัเหตุใน
การทาํงาน  มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั และแรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ มีการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี  มีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือเจบ็ป่วยมาก  
  4.3 ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้ิจยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทอง
เท็กซ์ไทล์ ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านความมนัคง
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และความปลอดภยั ไดแ้ก่  มีเงินกองทุนประกนัสังคม มีการเบิกเงินล่วงหนา้ มีเงินช่วยเหลือ
พนกังานทีประสบภยัพิบติั มีเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงาน มี
เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบความปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็นประจาํ โรงงาน
จดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหก้บัพนักงานแต่ละคนอย่างเพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์
ปิดปากและปิดจมูก เป็นตน้ มีการซ้อมอพยพพนกังานเพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงาน มีถงัดบัเพลิง
อยูป่ระจาํห้องทาํงาน มีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ และแรงงานของ
โรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ไดแ้ก่ มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ มีเงินทดแทน กรณีเจบ็หรือ
ประสบอุบติัเหตุ อนัเนืองมาจากการทาํงาน  
  4.4 ดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัไดแ้ก่  จดัโรงอาหาร
ใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับรับประทานอาหารช่วงกลางวนั จดันาํดืมอย่าง
เพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงัคุณภาพและปริมาณ จดัสภาพแวดลอ้มของสถานที
ทาํงานโดยทวัไปใหมี้ความสะอาดเรียบร้อยจดัห้องนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยั ใหค้วามรู้แก่แรงงาน
เกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวติ ใหค้วามรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสาํคญัๆ แก่แรงงานได้
ถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์  มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงาน  
  4.5 ดา้นนนัทนาการ ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ทีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการไดแ้ก่  จดัใหมี้สโมสร และ
ชมรมต่างๆ จดังานสังสรรคโ์อกาสต่างๆเช่น งานปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษต่างๆมีสนามกีฬา มี
หอ้งนงัเล่นสาํหรับพนกังาน จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรมนนัทนาการไวต้ามจุดต่างๆ ในโรงงาน
เช่น ติดตงัโทรทศัน์ วิทยุ เป็นตน้  มีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์กนั 
มีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน เป็นตน้ และ แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทอง
เทก็ซ์ไทล ์ ทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ไดแ้ก่ 
มีหอ้งออกกาํลงักาย 
 5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดก้บัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นนนัทนาการ 
จาํแนกเป็นรายขอ้ สรุปผลไดด้งันี 
  5.1ด้านเศรษฐกิจ ผูว้ิจยัพบว่า แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมี
รายไดแ้ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  เงินโบนสัประจาํปี  มี
เครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังานมีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 เดือนไม่มีการขาดลา มาสาย 
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จดัใหมี้ค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา (กะ) จดัใหมี้รถรับ – ส่งพนกังาน จดัใหมี้ค่าพาหนะ จดัใหมี้
ค่าอาหารกลางวนั  ควรขยายโรงอาหารให้กวา้งขึนกวา่เดิม ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นทีพกัอาศยั
โดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้ มีทีพกัอาศยัภายในโรงงาน มีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยั มี
เงินกู้ยืมในยามฉุกเฉินโดยกู้ได้ทนัทีและคิดอตัราดอกเบียตาํ มีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย ์มี
เงินช่วยเหลืองานสมรส มีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพ มีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัชีวติ
ในยามเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงาน 
  5.2 ดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ ที
มีรายไดแ้ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ มีการตรวจ
สุขภาพประจาํปี จัดให้มีการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงาน  ห้องพยาบาลมีความ
สะดวกสบายต่อการเขา้ใชบ้ริการ มีความพร้อมดา้นบุคลากร ยา และเวชภณัฑ์ไวบ้ริการ  มีการ
ปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังานไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วยมาก มีการนาํส่งโรงพยาบาล กรณี
เกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั  
  5.3 ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทอง
เท็กซ์ไทล์ ทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อระดบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและ
ความปลอดภยั ไดแ้ก่ มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ มีเงินกองทุนประกนัสังคม มีการเบิกเงินล่วงหน้า 
มีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยัพิบติั มีเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง มีเงินทดแทน กรณีเจบ็หรือ
ประสบอุบติัเหตุ อนัเนืองมาจากการทาํงาน มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของแรงงาน มีเจา้หนา้ที
ความปลอดภยัในการทาํงานตรวจสอบความปลอดภยัในสถานทีทาํงานเป็นประจาํ โรงงานจดั
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายใหก้บัพนกังานแต่ละคนอยา่งเพียงพอเช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปาก
และปิดจมูก เป็นตน้  มีการซอ้มอพยพพนกังานเพือป้องกนัเหตุไฟไหมใ้นโรงงานมีถงัดบัเพลิงอยู่
ประจาํหอ้งทาํงาน มีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ  
  5.4 ดา้นสุขภาพอนามยั ผูว้จิยัพบวา่ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ ทีมี
รายไดแ้ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อระดบัความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ไดแ้ก่ จดัโรงอาหาร   
ใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยจดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับรับประทานอาหารช่วงกลางวนั จดันาํดืม
อยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการของแรงงาน ทงัคุณภาพและปริมาณ จดัสภาพแวดลอ้มของสถานที
ทาํงานโดยทวัไปให้มีความสะอาดเรียบร้อย จดัห้องนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยั ให้ความรู้แก่
แรงงานเกียวกบัสุขอนามยัในการดาํรงชีวติ ให้ความรู้เกียวกบัโรคระบาด และโรคสาํคญัๆ แก่แรงงาน
ไดถู้กตอ้งและทนัต่อสถานการณ์ มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงาน  
  5.5 ดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยัพบว่า แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ที
มีรายไดแ้ตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความตอ้งการดา้นนนัทนาการ ไดแ้ก่ จดัใหมี้สโมสร และชมรมต่างๆ   
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มีการเดินทางท่องเทียวประจาํปี   จดังานสังสรรคโ์อกาสต่างๆเช่น งานปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษต่างๆ 
มีหอ้งออกกาํลงักาย มีสนามกีฬา มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับพนกังาน จดัวสัดุอุปกรณ์เกียวกบักิจกรรม
นนัทนาการไวต้ามจุดต่างๆในโรงงานเช่น ติดตงัโทรทศัน์ วทิย ุเป็นตน้ มีการจดัแข่งขนักีฬาภายใน
โรงงานเพือเชือมความสัมพนัธ์กนั และแรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ ทีมีรายได้
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ไดแ้ก่ มีงานบุญ เช่น เลียงพระ
โรงงาน ผา้ป่า ทอดกฐิน  
 
2. อภิปราย  
 ผลการศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ศรีทองเท็กซ์ไทล ์
ผูว้ิจยัพบว่า  แรงงานมีความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความ
ปลอดภยัในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ทฤษฏีลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษยข์อง มาสโลว ์(1954, 
อา้งถึงใน วชิยั แหวนเพชร 2543 : 32-33) ซึงกล่าวถึง ความตอ้งการของมนุษยข์นัที 1 ความตอ้งการดา้น
สรีระวิทยา กล่าวคือ มนุษยมี์ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ซึงเป็นความตอ้งการทีจาํเป็นขนัพืนฐาน
ของมนุษยเ์พือความอยูร่อด ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร นาํ ยารักษาโรคเครืองนุ่งห่ม  เป็นตน้ และ
ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ทีกล่าวถึงลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษยข์นัที 2 ความมนัคงและ
ความปลอดภยัของชีวิต คือมนุษยต์อ้งการความมนัคงและความปลอดภยัในชีวิต และ Alderfer 
(1972,อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ 2540) กล่าวถึง ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความ
ปลอดภยั โดยระดบัที  1 คือ ความตอ้งการอยู่รอดทงัดา้นร่างกายและความปลอดภยั ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
ในดา้นของการรักษาพยาบาล หากแรงงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีดีแลว้นัน ก็จะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพของการทาํงานทีดีดว้ย ส่วนด้านความมันคงและความปลอดภยั แรงงานทุกคนจะ
ตอ้งการหลกัประกนัทีทาํให้รู้สึกว่าปลอดภยัในเวลาปฏิบติังานกบัองคก์รและความมนัคงในชีวิต
และทรัพยสิ์น 
 ในดา้นความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจแรงงานมีความตอ้งการ เงินโบนสัประจาํปี
มากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสวสัดิการของพนกังานฝ่ายช่างบริษทัการบินไทย (โสภณ 
วีระโสภณ 2547) พบว่า พนกังานฝ่ายช่างมีความตอ้งการเงินประจาํปีมากทีสุด อาจเป็นเพราะ 
เงินโบนัสประจาํปี เป็นแรงจูงใจทีสําคญัทีทาํให้แรงงานมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
รวมทงัเงินยงัเป็นสิงทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์และยงัสือกลางในการแลกเปลียนสินคา้
และบริการอีกดว้ย สําหรับดา้นการรักษาพยาบาลแรงงานมีความตอ้งการสวสัดิการในเรืองจดัให้มี
การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงานมากทีสุด อาจเป็นเพราะวา่แรงงานให้ความสําคญั และ
สนใจต่อการดูแลรักษาสุขภาพ และสามารถใชบ้ริการทางดา้นการรักษาพยาบาลไดส้ะดวกรวดเร็ว 
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ทาํใหแ้รงงานคลายกงัวล สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ที และลดค่าใชจ่้ายซึงเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของแรงงาน ในขณะทีสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั แรงงานมีความตอ้งการ
สวสัดิการในเรืองมีเงินชดเชยจากการเลิกจา้งมากทีสุด ซึงสอดคลอ้งทฤษฏีทีถือวา่การให้สวสัดิการ
แรงงานเป็นการป้องกนัการเรียกร้อง (วิจิตร ระวิวงค ์ 2528, อา้งถึงใน สุรางครั์ตน์  วศินารมณ์ 2540) 
กล่าวคือ เมือแรงงานตืนตวัในเรืองสิทธิและประโยชน์ของตนและสามารถรวมตวัเป็นกลุ่มพลงั
เรียกร้องค่าจา้งและสวสัดิการ และเกิดการเคลือนไหวของลูกจา้ง ซึงนายจา้งตอ้งหาวิธีการป้องกนั
ต่อการรียกร้อง ดงันนั องค์กรควรจดัสวสัดิการให้กบัแรงงานตามความตอ้งการเพือป้องกนัการ
เรียกร้อง รวมทงัเป็นการสร้างความมนัใจและมีหลกัประกนัต่อคุณภาพชีวิต ส่วนดา้นสุขภาพ
อนามยัแรงงานมีความตอ้งการสวสัดิการในเรืองมีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงาน อาจเป็นเพราะ 
แรงงานให้ความสาํคญัใส่ใจต่อสุขภาพอนามยัองตนเอง เพือให้สามารถปฏิบติังานทีเหมาะสมกบั
ตนเองและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน ส่วนดา้นความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการใน
เรืองมีการเดินทางท่องเทียวประจาํปีมากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบั การจดัสวสัดิการแก่พนกังานในดา้น
การบริการนันทนาการโดยจดัให้มีการท่องเทียวปีละ 1 ครัง (พิมลพรรณ เชือบางแก้ว 2550) 
กล่าวคือ การท่องเทียวเป็นกิจกรรมพืนฐานทีมนุษยส่์วนใหญ่ตอ้งการ และเป็นการเปิดโลกทศัน์ ที
ทาํใหมี้ทศันคติกวา้งไกล  ผอ่นคลาความเครียด  เกิดความสนุกสนาน  เป็นการพกัผอ่น จากการทาํงาน
มาทงัปี อีกทงัยงัสร้างความเขา้ใจอนัดีและสัมพนัธภาพระหวา่งเพือร่วมงาน  ส่งผลให้เกิดความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งกนั 
 ในดา้นแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ แรงงานมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจดั
สวสัดิการในเรืองจดัใหมี้ร้านสวสัดิการเพือขายของราคาถูกให้กบัพนกังานมากทีสุด ซึงสอดคลอ้ง
กบั การจดัสวสัดิการแก่พนกังานในดา้นการบริการสหกรณ์ร้านคา้ (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550) 
กล่าวคือ การจดัใหมี้ร้านคา้สะดวกซือทีขายสินคา้ราคาถูก เพือใหพ้นกังานไดซื้อสินคา้ราคาถูก เป็น
การช่วยส่งเสริมใหแ้รงงานประหยดัค่าใชจ่้าย และมีเงินออม ดา้นการรักษาพยาบาล แรงงานมีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการจดัสวสัดิการในเรืองจดัให้มีบริการรักษาพยาบาลโรคภยัไขเ้จบ็พืนฐานซึง
สอดคลอ้งกบั การจดัสวสัดิการแก่พนกังานในดา้นการรักษาพยาบาล (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 
2550) กล่าวคือ การจดัให้มีการปฐมพยาบาลแก่พนกังานและมีการให้เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล
แก่พนกังาน ซึงการทาํงานอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึนได ้หากมีการบริการการรักษาพยาบาล
โรคภยัไขเ้จ็บพืนฐาน และการปฐมพยาบาลเบืองตน้ ก็จะเป็นการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากเหตุ
ฉุกเฉินทีอาจจะเกิดขึนไดจ้ากการทาํงาน และเป็นการสร้างความมนัใจให้แรงงานในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งเตม็ที ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั แรงงานมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัสวสัดิการ
ในเรืองจดัให้มีทางออกฉุกเฉินภายในโรงงานในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด
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การพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงาน (สุรางค์รัตน์  วศินารมณ์ 2540) กล่าวคือ มีสภาพแวดลอ้มที
ถูกลกัษณะและปลอดภยั ซึงในสถานทีทาํงานตอ้งมีการป้องกนัในกรณีทีฉุกเฉิน เพือทาํให้แรงงาน
มีความอุ่นใจในการทาํงาน มีสภาวะสมบูรณ์ดีทงัทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถปฏิบติังานได้
ดว้ยดี รวมทงัมีความปลอดภยัจากภยัคุกคาม อนัตรายและความเสียงต่างๆ ดา้นสุขภาพอนามยั
แรงงานมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัสวสัดิการในเรืองจดัให้มีบริการนาํดืมทงันาํเยน็และนาํร้อน 
ซึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดการให้ความคุม้ครองตามกฎหมาย (สุรางครั์ตน์  วศินารมณ์ 2540) กล่าวคือ 
การทีนายจา้งจดัหาบริการ และสิงอาํนวยความสะดวกขนัตาํในทีทาํงาน เพือให้ลูกจา้งไดรั้บบริการ
ดา้นสุขภาพอนามยั ซึงนาํนอกจากจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย และเพิมความสดชืนแลว้ นาํยงัมี
ประโยชน์มากมาย และมีความจาํเป็นต่อร่างกายเมือแรงงานมีการบริโภคนาํอยา่งเพียงพอก็จะทาํให้
สามารถทาํงานระหวา่งวนัไดอ้ยา่งสดชืน และดา้นนนัทนาการแรงงานมีความคิดเห็นต่อแนวทาง 
การจดัสวสัดิการในเรืองจดัให้มีอุปกรณ์กีฬาเพือสนบัสนุนให้พนกังานออกกาํลงักาย ซึงสอดคลอ้งกบั 
การจดัสวสัดิการแก่พนกังานในดา้นการบริการดา้นกีฬา (พิมลพรรณ เชือบางแกว้ 2550) กล่าวคือ 
การมีนนัทนาการและสวสัดิการในบริเวณทีอยูอ่าศยั บริการสถานทีออกกาํลงักายและกีฬาต่างๆ 
รวมทงัอุปกรณ์เครืองมือทีเกียวขอ้งใหแ้ก่พนกังาน ซึงการจดักิจกรรมนนัทนาการและอุปกรณ์ต่างๆ
ทีจะช่วยส่งเสริมในการทาํกิจกรรมนัน เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทาํงานและ
เสริมสร้างสุขภาพให้แรงงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพือนร่วมงาน อีกทงัยงัมีสุขกายและสุขภาพใจทีสมบูรณ์อีกดว้ย   
 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงาน
พิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ ไดแ้ก่  
 แรงงานทีมีเพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ผูว้ิจยั
พบวา่ เพศชายมีความตอ้งการดา้นนนัทนาการมากกวา่เพศหญิง อาจเป็นเพราะ แรงงานของโรงงาน
ศรีทองเท็กซ์ไทล์มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึงเพศชายชอบทาํกิจกรรมออกกาํลงักาย และได้
พบปะสังคส์รรคแ์ลกเปลียนความคิดเห็นกบัเพือนฝงู อีกทงัยงัเป็นการผอ่นคลายจากการทาํงานมา
อยา่งเหน็ดเหนือยทงัวนัมากกวา่เพศหญิง ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฏีลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษย์
ของ มาสโลว ์(1954) กล่าวถึง ความตอ้งการผกูพนัทางสังคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรักจาก
เพือน ครอบครัว ความตอ้งการทีจะใหส้ังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหนึงของสังคม และหากไดมี้การ
ทาํกิจกรรมนนัทนาการร่วมกบัเพือนร่วมงานแลว้นนั ก็จะเป็นการสร้างกลุ่มสัมพนัธ์ มีการปรับตวั
สามารถเขา้กบับุคคลอืนไดดี้ในสถานทีทาํงาน ทาํให้เกิดทศันคติทีดีต่อกนั มีความเขา้ใจ เห็นใจกนั 
ลดการขดัแยง้ รวมทงัยงัช่วยส่งเสริมใหก้ารทาํงานรวมพลงักนัเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
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 แรงงานทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
และด้านนันทนาการ ซึงไม่สอดคล้องกบัแนวทางการจดัสวสัดิการของพนักงานฝ่ายช่างบริษทั
การบินไทย (โสภณ วีระโสภณ 2547) อาจเป็นเพราะ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั และมีความตอ้งการดา้นนนัทนาการทีแตกต่างกนัออกไป อาทิเช่น 
แรงงานทีมีสถานภาพโสด มกัมองหากิจกรรมทีทาํในยามวา่ง โดยการปะสังสรรคก์บัเพือนร่วมงาน
และร่วมกนัทาํกิจกรรมต่างๆ เพือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่หากแรงงานทีมีสถานภาพ
แต่งงานแลว้นนั ยอ่มจะตอ้งให้ความสําคญักบัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก จึงทาํให้มีความตอ้งการ
ทางดา้นนนัทนาการไม่มากนกั ซึงต่างไปจากแรงงานทีมีสถานภาพโสด ส่วนดา้นเศรษฐกิจแรงงาน
ทีมีสถานภาพโสดก็ตอ้งการทีจะมีการวางแผนชีวิตในเรืองของการเงินเพืออนาคตขา้งหนา้ทีจะมี
ครอบครัวเป็นการสร้างรากฐานให้กบัชีวิตทีมีคุณภาพ ส่วนแรงงานทีมีสถานภาพแต่งงาน ก็อาจจะ
มีความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจทีมากกวา่สถานภาพสมรสอืนๆ เนืองจากมีภาระในการเลียงดูบุตร 
และครอบครัว รวมทงัยงัมีค่าใชจ่้ายอืนๆอีกมากมายทีจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
 แรงงานทีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความ
มนัคงและความปลอดภยั ด้านสุขภาพอนามยั ด้านนันทนาการ ซึงสอดคล้องกบั ความตอ้งการ
สวสัดิการของพนักงานบริษัทลานนาอุตสาหกรรมเกษตร (กิตตินันต์ พิศสุวรรณ 2553) ซึง
ไม่สอดคล้องกบั แนวทางการจดัสวสัดิการของพนักงานฝ่ายช่างบริษทัการบินไทย (โสภณ   
วรีะโสภณ 2547) อาจเป็นเพราะ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีอายุทีแตกต่างกนั จึงมี
ผลต่อความตอ้งการทีแตกต่างกนัดว้ย อาทิเช่น ช่วงอายุไม่เกิน 20ปี อาจมีความตอ้งการสวสัดิการ
ในดา้นต่างๆนอ้ย เนืองจากเป็นวยัทียงัไม่มีภาระในชีวติมาก ซึงต่างจาก ช่วงอายทีุมากกวา่ 20ปี จะมี
ความตอ้งการสวสัดิการในดา้นต่างๆมากขึน เนืองจากมีอายทีุมากก็ตอ้งการการตอบสนองทีมากขึน
ไปดว้ย เช่น ดา้นความมนัคงและความปลอดภยัของชีวิต การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง
และครอบครัว ดา้นการรักษาพยาบาลทีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ เป็นตน้ กกกกกกกก 
 แรงงานทีมีอายุการทาํงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการ ไดแ้ก่ ดา้น
เศรษฐกิจ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านความมนัคงและความปลอดภยั ด้านสุขภาพอนามยั ด้าน
นนัทนาการ ซึงไม่สอดคลอ้งกบั แนวทางการจดัสวสัดิการของพนกังานฝ่ายช่างบริษทัการบินไทย 
(โสภณ วรีะโสภณ 2547) อาจเป็นเพราะ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ทีไดเ้ขา้มาทาํงาน
ก็ตอ้งการสวสัดิการ และประโยชน์ต่างๆทีจะไดรั้บจากโรงงานไดอ้ยา่งเต็มที ซึงแรงงานทีมีอายุการ
ทาํงานทีมากนนั ย่อมมีความตอ้งการทีจะไดรั้บประโยชน์จากโรงงานมากดว้ยเช่นกนั อาจเป็นเพราะ 
ตอ้งการทีจะไดรั้บสิงตอบแทนในฐานะทีทาํงานในระยะเวลานาน เพือตอบสนองความตอ้งการของ
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ตนเองในทุกๆ เรือง เพือเป็นหลกัประกนัในชีวิตทีสามารถดาํเนินชีวิตในการทาํงานและมีความ
เป็นอยูที่ดี  
 แรงงานทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ดา้นนนัทนาการ ซึงสอดคลอ้งกบั แนวทาง  
การจดัสวสัดิการของพนกังานฝ่ายช่างบริษทัการบินไทย (โสภณ วีระโสภณ 2547) อาจเป็นเพราะ 
แรงงานของโรงงานพิมพ์ผา้  ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีค่านิยมความคิดทีว่า ผูที้มีการศึกษามากกว่าผูที้มี
การศึกษานอ้ย ควรทีจะไดรั้บประโยชน์หรือสวสัดิการทีต่างกนัออกไป ดงันนั แรงงานทีมีการศึกษา
มากกว่านัน อาจจะมีความต้องการทีจะได้รับประโยชน์จากสวสัดิการแรงงานทีมากกว่าผูที้มี
การศึกษานอ้ยกวา่ 
 แรงงานทีมีรายได้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการด้านนันทนาการ ซึง
สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานบริษทัลานนาอุตสาหกรรม (กิตตินนัต์ พิศสุวรรณ 
2553) อาจเป็นเพราะ แรงงานของโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล์ มีรายไดข้องแต่ละบุคคลทีต่างกนั มี
ผลทาํให้มีความตอ้งการทางดา้นนนัทนาการต่างกนั เนืองจากแรงงานทีมีรายไดม้ากกวา่แรงงานที
มีรายไดน้้อย  ย่อมสนใจทีทาํกิจกรรมต่างๆ เพือเป็นการนันทนาการ พกัผ่อน แต่แรงงานทีมีรายได้
นอ้ย อาจจะให้ความสนใจในเรืองนนัทนาการไม่มาก เนืองจากจะใช้เวลาไปกบัการหารายไดเ้พิม
เพือให้คุณภาพชีวิตดีขึน ซึงมีผลให้มีความสนใจในด้านนันทนาการต่างจากแรงงานทีมีรายได้
มากกวา่ 
 
3. ข้อเสนอแนะ เรายงัไม่มีเวลาแกจ้ากครังทีไปหาอาจารยล่์าสุด 
 การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ กรณีศึกษา  โรงงาน
ศรีทองเทก็ซ์ไทล ์ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 
กกกกกกกก3.1 ข้อเสนอแนะทไีด้จากผลการศึกษา 
กกกกกกกก   3.1.1 ความตอ้งการสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ควรรักษาและคงไวใ้นเรืองของเงินโบนสั
ประจาํปี ซึงอาจมีการวางแผนงบประมาณในเพิมเงินในเรืองของเงินโบนัสประจาํปี ได้อย่าง
เหมาะสมใหก้บัแรงงาน เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานของแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
กกกกกกกก   3.1.2 ความตอ้งการสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้
มีการจดัสวสัดิการเรืองการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลโรงงานเพิมขึน เพือเป็นการสร้าง
ความอุ่นใจไร้กงัวลในการปฏิบติังานแก่แรงงาน เมือเกิดเหตุฉุกเฉินขณะปฏิบติังาน ก็สามารถมีการ
รักษาพยาบาลไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึน 
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กกกกกกกก   3.1.3 ความตอ้งการสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ควรใหค้วามสาํคญั
สนบัสนุนในเรืองของการมีเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง เนืองจากแรงงานทุกคนตอ้งการความมนัคง
ในชีวิต หากมีการเลิกจา้งแรงงานควรทีจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มทีและเหมาะสม เพือ
สามารถดาํเนินชีวติต่อไปไดใ้นอนาคตไดอ้ยา่งไร้กงัวล 
กกกก   3.1.4 ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใน
เรืองมีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงานดว้ยการกาํหนดสิทธิประโยชน์เพิมขึน ซึงอาจจะพิจารณา
ขยายสิทธิประโยชน์ของแรงงานใหมี้การตรวจสุขภาพทีมีความละเอียดครอบคลุมเพิมขึน เพือทาํให้
แรงงานทาํงานไดอ้ยา่งไร้กงัวล และมีความพร้อมทงัทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เตม็ที 
  3.1.5 ความตอ้งการสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ควรสนบัสนุนในเรืองมีการเดินทาง
ท่องเทียวประจาํปี โดยอาจจะเพิมโปรแกรมการท่องเทียวทีหลากหลาย เพือผอ่นคลายความตึงเครียดที
ทาํงานมาตลอดทงัปี และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงานก่อให้เกิดการปฏิบติังานทีมี
ประสิทธิภาพมากขึน 
กก  3.1.6 แนวทางการจดัสวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมในเรืองของการจดัใหมี้
ร้านสวสัดิการเพือขายของราคาถูกใหก้บัแรงงาน เนืองจากเป็นการช่วยเหลือใหแ้รงงานไดบ้ริโภค
สินคา้ทีมีคุณภาพและราคาถูกเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายและเหมาะสมกบัรายทีแรงงานไดรั้บ 
  3.1.7 แนวทางการจดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล ควรส่งเสริมและสนบัสนุน
ในเรืองการจดัให้มีบริการรักษาพยาบาลโรคภยัไขเ้จ็บพืนฐาน เนืองจากเรืองของสุขภาพอนามยั
มีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานอยา่งยงิ หากแรงงานมีสุขภาพร่างกายทีแขง็แรงแลว้นนั ยอ่มมีผลทาํให้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อโรงงาน 
กกกก  3.1.8 แนวทางการจดัสวสัดิการดา้นความมนัคงและความปลอดภยั ควรใหค้วามสาํคญั
ในเรืองการจดัใหมี้ทางออกฉุกเฉินภายในโรงงานในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉิน เนืองจากแรงงานทุกคน
ตอ้งการความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบติังาน โรงงานควรมีมาตรการป้องกนั
อนัตรายต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึน เพือเป็นการสร้างความมนัใจใหก้บัแรงงานในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ไร้กงัวล   
  3.1.8 แนวทางการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใน
เรืองการจดัให ้มีการบริการนาํดืมทงันาํเยน็และนาํร้อน เนืองจากนาํเป็นสิงทีสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ 
หากมีการจดับริการนาํทีเพียงพอแลว้ก็จะทาํใหแ้รงงานมีสุขภาพอนามยัทีดี 
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ก  3.1.9 แนวทางการจดัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ควรส่งเสริมและสนบัสนุนจดัใหมี้
อุปกรณ์กีฬาเพือสนบัสนุนให้พนกังานออกกาํลงักาย เนืองจากการออกกาํลงักายมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และการปฏิบติังานสุขภาพร่างกายทีแขง็แรงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการทาํงาน  
  3.1.10 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อายุการทาํงาน  ระดบั
การศึกษา รายไดแ้ตกต่างกนั ส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในดา้นต่างๆ ทีแตกต่างกนั 
ดงันนั โรงงานควรมีการปรับปรุงสวสัดิการในดา้นต่างๆใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
มากขึน เช่น ควรจดัประเภทสวสัดิการทีเหมาะสมกบัใหก้บัแรงงานทีมีสถานภาพสมรสทีแตกต่างกนั 
เพือให้โอกาสในการเลือกสวสัดิการทีเหมาะสมกบัตนเอง ส่งผลให้แรงงานเกิดความพึงพอใจ มี
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพในการทาํงานใหสู้งขึนดว้ย  
 3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป  
  ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางสําหรับผูส้นใจวิจยัในครังนีต่อไป ดงันี 
  3.2.1 การวิจยัครังต่อไปควรศึกษาความตอ้งการสวสัดิการในดา้นอืนๆ เช่น สวสัดิการ
ดา้นการศึกษา สวสัดิการในรูปตวัเงิน และสวสัดิการไม่ใช่ในรูปตวัเงิน เป็นตน้ ซึงจะทาํใหท้ราบถึง
ความตอ้งการไดอ้ยา่งละเอียดมากขึน 
  3.2.2 การวจิยัครังต่อไปควรศึกษาความตอ้งการสวสัดิการในโรงงานประเภทอืนๆ 
เช่น โรงงานอาหารกระป๋อง โรงงานนาํตาล โรงงานอาหารแช่แข็ง เป็นตน้ เพือนาํขอ้มูลทีได้
หลากหลายมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาสวสัดิการอืนๆให้ตรงความตอ้งการของ
แรงงานในโรงงานนนัๆ  
  3.2.3 การวจิยัครังต่อไปควรวิจยัความต้องการสวสัดิการในแต่ละด้านในเชิงลึก 
และใชก้ารเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบเพือใหไ้ดร้ายละเอียดและขอ้มูลเชิงลึกทีขอ้จาํกดัในการวิจยั
เชิงปริมาณ หรือขอ้มูลทางสถิติไม่อาจนาํมาอธิบายได ้ 
  3.2.4 เนืองจากการวิจยัครังนีอาศยัขอ้มูลทีได้จากแบบสอบถามหรือการวิจยัเชิง
ปริมาณ ดงันนัถา้มีการศึกษาวจิยัครังต่อไปควรใชว้ธีิการสัมภาษณ์เพือให้ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพซึงจะ
ทาํใหไ้ดข้อ้มูลทีชดัเจนมากยงิขึน 
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เลขที…..…… 
 

แบบสอบถาม 
เรือง ความต้องการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพมิพ์ผ้า : กรณีศึกษา โรงงานศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 

 
วตัถุประสงค์ 
กกกกกกกก2.1 ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทล ์
 2.2 ศึกษาแนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงานในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเทก็ซ์ไทล์ 
 2.3 ศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน
ในโรงงานพิมพผ์า้ ศรีทองเท็กซ์ไทลก์กกก 
 
คําชีแจง 
กกกกกกกก1. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนที 1 ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
 ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัความตอ้งการสวสัดิการของแรงงาน 
 ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการจดัสวสัดิการของแรงงาน 
 ส่วนที 4 ขอ้เสนอแนะ 
กกกกกกกก2. โปรดทาํเครืองหมาย    ลงในช่อง   หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 
กกกกกกกก3. ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามในครังนีจะเก็บเป็นความลบัเพือใชใ้นการศึกษาเท่านนั 
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ส่วนท ี1 ข้อมูลเกยีวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1.เพศ   
      ชาย                            หญิง 
2.สถานภาพสมรส 
     โสด                            แต่งงาน 

             หมา้ย/หยา่ร้าง           อยูด่ว้ยกนั(ไม่แต่งงาน) 

3.อาย ุ
      ไม่เกิน 20 ปี                21-30 ปี 
       31-40 ปี                     41-50 ปี  

              51-60 ปี                     61 ปีขึนไป 

4.อายกุารทาํงาน 
             ไม่ถึง 1ปี                     1-2 ปี 

     3-4 ปี                         5-9 ปี 
             ตงัแต่ 10 ปีขึนไป 

5.ระดบัการศึกษา 
      ประถมศึกษา   
      มธัยมศึกษาตอนตน้ 

            มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
             อนุปริญญา / ปวส. 
 
      6.รายไดเ้ฉลียต่อเดือน .................. บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของผูว้จิยั 
 
1............... 
 
2............... 
 
 
 
3............... 
 
 
 
4............... 
 
 
 
 

5............... 
 
 
 
 
6............... 
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ส่วนท ี2 ข้อมูลเกยีวกบัความต้องการสวสัดิการ 

 

ประเภทสวสัดกิาร 

ระดบัความต้องการ  
มาก 
ทสุีด มาก ปาน 

กลาง น้อย 
น้อย
ทีสุด 

 

(5) (4) (3) (2) (1) ส่วนของผูว้จิยั 
ด้านเศรษฐกจิ       
7.เงินโบนสัประจาํปี      7............... 
8.มีเครืองแบบพนกังาน/ชุดปฏิบติังาน      8............... 
9. มีเบียขยนัเมือปฏิบติังาน ภายใน 1 
เดือนไม่มีการขาดลา มาสาย 

     9............... 

10.จดัใหมี้ค่า กะ เมือปฏิบติังานเป็นเวลา
(กะ) 

     10............. 

11.จดัใหมี้รถรับ – ส่งพนกังาน      11............. 
12. จดัใหมี้ค่าพาหนะ      12............. 
13.จดัใหมี้ค่าอาหารกลางวนั      13............. 
14.ควรขยายโรงอาหารให้กว ้า ง ขึน
กวา่เดิม 

     14............. 

15.ท่านตอ้งการความช่วยเหลือดา้นทีพกั
อาศยัโดยสามารถเบิกค่าเช่าบา้นได ้

     15............. 

16.มีทีพกัอาศยัภายในโรงงาน      16............. 
17.มีเงินกูด้อกเบียตาํเพือซือทีอยูอ่าศยั      17............. 
18.มีเงินกูย้มืในยามฉุกเฉินโดยกูไ้ดท้นัที
และคิดอตัราดอกเบียตาํ 

     18............. 

19.มีการจดัตงัสหกรณ์ออมทรัพย ์      19............. 
20.มีเงินช่วยเหลืองานสมรส      20............. 
21.มีเงินช่วยเหลือ กรณีทุพพลภาพ      21............. 
22.มีการประกนัสุขภาพหมู่ และประกนั
ชีวิตให้กบัท่านยามเจ็บป่วยหรือประสบ
อุบติัเหตุในการทาํงาน 

      
22............. 
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ประเภทสวสัดกิาร 

ระดบัความต้องการ  
มาก 
ทสุีด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย
ทีสุด 

 

(5) (4) (3) (2) (1) ส่วนของผูว้จิยั 
ด้านการรักษาพยาบาล       
23.มีการตรวจสุขภาพประจาํปี      23............... 
24.จดัให้มีการรักษาพยาบาลของสถาน 
พยาบาลโรงงาน 

     24............... 

25.ห้องพยาบาลมีความสะดวกสบายต่อ
การเขา้ใชบ้ริการ 

     25............... 

26.มีความพร้อมด้านบุคลากร  ยา และ
เวชภณัฑไ์วบ้ริการ 

     26............. 

27.มีการปฐมพยาบาล ในกรณีทีพนกังาน
ไดอุ้บติัเหตุรุนแรง หรือเจบ็ป่วยมาก 

     27............. 

28.มีการนาํส่งโรงพยาบาล  กรณีเกิด
อุบติัเหตุในการทาํงาน 

     28............. 

29.มีค่าคลอดบุตร- ทาํหมนั      29............... 
ด้านความมันคงและความปลอดภัย       
30.มีกองทุนสาํรองเลียงชีพ      30............. 
31.มีเงินกองทุนประกนัสังคม      31............. 
32.มีการเบิกเงินล่วงหนา้      32............. 
33.มีเงินช่วยเหลือพนกังานทีประสบภยั
พิบติั 

     33............. 

34.มีเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง      34............. 
35.มีเงินทดแทน กรณีเจ็บหรือประสบ
อุบติัเหตุ อนัเนืองมาจากการทาํงาน 

     35............. 

36.มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของ
แรงงาน 

     36............. 
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ประเภทสวสัดกิาร 

ระดบัความต้องการ  
มาก 
ทสุีด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย
ทีสุด 

 

(5) (4) (3) (2) (1) ส่วนของผูว้จิยั 
37.มี เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการ
ทํางานตรวจสอบความปลอดภัยใน
สถานทีทาํงานเป็นประจาํ 

     37............... 

38.โรงงานจดัอุปกรณ์ป้องกันอนัตราย
ให้กับพนักงานแต่ละคนอย่างเพียงพอ
เช่น ถุงมือ, รองเทา้ อุปกรณ์ปิดปากและ
ปิดจมูก เป็นตน้ 

     38............... 

39.มีการซอ้มอพยพพนกังานเพือป้องกนั
เหตุไฟไหมใ้นโรงงาน 

     39............... 

40.มีถงัดบัเพลิงอยูป่ระจาํห้องทาํงาน      40............. 
41. มีการจดันิทรรศการใหค้วามรู้
เกียวกบัความปลอดภยัต่างๆ 

     41............. 

ด้านสุขภาพอนามัย      13............. 
42.จดัโรงอาหารให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

     42............. 

43.จดัเครืองอุ่นอาหารสาํหรับ
รับประทานอาหารช่วงกลางวนั 

     43............. 

44.จัดนํา ดืมอย่า ง เพี ย งพอกับความ
ต้องการของแรงงาน  ทังคุณภาพและ
ปริมาณ 

     44............. 

45.จดัสภาพแวดลอ้มของสถานทีทาํงาน
โดยทวัไปใหมี้ความสะอาดเรียบร้อย 

     45............. 

46.จดัหอ้งนาํ ห้องส้วมตามสุขอนามยั      46............. 
47.ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่ แ ร ง ง าน เ กี ย ว กับ
สุขอนามยัในการดาํรงชีวติ 

     47............... 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 178 

ประเภทสวสัดกิาร 

ระดบัความต้องการ  
มาก 
ทสุีด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย
ทีสุด 

 

(5) (4) (3) (2) (1) ส่วนของผูว้จิยั 
48.ให้ความรู้เกียวกับโรคระบาด และ
โรคสําคัญๆแก่แรงงานได้ถูกต้องและ
ทนัต่อสถานการณ์ 

     48............... 

49.มีการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทาํงาน       49............... 
ด้านนันทนาการ      39............... 
50.จดัใหมี้สโมสร และชมรมต่างๆ      50............. 
51.มีการเดินทางท่องเทียวประจาํปี      51............. 
52.จดังานสังสรรคโ์อกาสต่างๆเช่น งาน
ปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษต่างๆ 

     52............. 

53.มีหอ้งออกกาํลงักาย      53............. 
54.มีสนามกีฬา      54............. 
55.มีหอ้งนงัเล่นสาํหรับพนกังาน      55............. 
56.จัดว ัส ดุอุปกรณ์เ กียวกับกิจกรรม
นันทนาการไวต้ามจุดต่างๆในโรงงาน
เช่น ติดตงัโทรทศัน์ วทิย ุเป็นตน้ 

     56............. 

57.มีการจดัแข่งขนักีฬาภายในโรงงาน
เพือเชือมความสัมพนัธ์กนั 

     57............. 

58.มีงานบุญ เช่น เลียงพระโรงงาน ผา้ป่า 
ทอดกฐิน เป็นตน้ 

     58............. 
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ประเภทสวสัดกิาร 

ระดบัความคดิเห็น  
เห็นด้วย 
มากทสุีด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยทสุีด 

 

(5) (4) (3) (2) (1) ส่วนของผูว้จิยั 
ด้านเศรษฐกจิ       
59.ควรพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขการจดั
สวสัดิการบา้นพกั โดยลงทุนก่อสร้าง
บา้นพกัเพิมเติมเพือรองรับความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

     59............. 

60. ควรพฒันาและปรังปรุงแก้ไข การ
แสวงหาเงินทุนให้เพิมมากขึนในระดบั
ทีสามารถให้กู้ได้อย่างเพียงพอและ
หลายประเภท 

     60............. 

61.จดัให้มีการให้ความรู้เกียวกบั การ
วางแผนครอบครัว การใช้เงิน เพือให้
พนกังานมีคุณภาพชีวติทีดีขึน 

     61............. 

62.ควรจดัให้มีรถบริการรับ-ส่งพนกังาน
ตามจุดต่างๆเพือสะดวกต่อการเดินทาง
มาทาํงาน 

     62............. 

63.จดัสร้างทีจอดรถยานพาหนะส่วนตวั
บริเวณประตูทางเขา้ออก 

     63............. 

64.จดัให้มีอาหารกลางวนัจาํหน่ายใน
ราคาถูก 

     64............. 

65.จดัให้มีร้านสวสัดิการเพือขายของ
ราคาถูกใหก้บัพนกังาน 

     65............. 

 
 
 

ส่วนท ี3 ข้อมูลเกยีวกบัแนวทางการจัดสวสัดิการ 
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ประเภทสวสัดกิาร 

ระดบัความคดิเห็น  
เห็นด้วย 
มากทสุีด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยทสุีด 

 

(5) (4) (3) (2) (1) ส่วนของผูว้จิยั 
ด้านการรักษาพยาบาล       

66.สว ัสดิการค่ารักษาพยาบาลซึง
ครอบคลุมถึงครอบครัวดว้ย 

     66............. 

67.จดัใหมี้บริการรักษาพยาบาลโรคภยั
ไขเ้จบ็พืนฐาน 

     67............. 

ด้านความมันคงและความปลอดภัย       

68.ควรจดัใหมี้การพิจารณาให้เงินรางวลั
กบัพนกังานทีทาํงานเป็นระยะเวลานาน 

     68............... 

69.จดัใหมี้การซอ้มดบัเพลิงปีละ 2 ครัง
เพือเป็นการป้องกนัภยั 

     69............... 

70.จดัให้มีเจา้หน้าทีให้ความรู้เกียวกบั
การใชถ้งัดบัเพลิง 

     70............. 

71.จดัให้มีการให้ความรู้เกียวกบัเทคนิค 
ทกัษะ เครืองจกัร และความปลอดภยั
ในการทาํงานเพือให้พนักงานทาํงาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

     71............. 

72.จดัใหมี้การตรวจสอบระบบเครืองจกัร
และเครืองมือในการทาํงานทุกระยะ 

     72............. 

73.จดัทาํป้าย /สัญลักษณ์  แสดงเขต
อนัตรายต่างๆ ทงัภายใน และภายนอก
โรงงานใหรั้บทราบ 

     73............. 

74.จัดให้ มีทางออกฉุกเ ฉินภายใน
โรงงานในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

     74............. 

ด้านสุขภาพอนามัย       

75.ควรจดัให้มีบริการนาํดืมทงันาํเย็น
และนาํร้อน 

     75............. 
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ประเภทสวสัดกิาร 

ระดบัความคดิเห็น  
เห็นด้วย 
มากทสุีด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยทสุีด 

 

(5) (4) (3) (2) (1) ส่วนของผูว้จิยั 
76.ควรเพิมจาํนวนห้องส้วมให้มีปริมาณ
มากขึนกวา่เดิม 

     76............. 

77.จัดให้มีขยะตามจุดต่างๆโดยแยก
ประเภทให้ชดัเจนเพือเป็นการถูกตาม
หลกัอนามยั 

     77............. 

78.จดัให้มีเจลล้างมือตามจุดต่างๆเพือ
เป็นการรักษาความสะอาดและปลอด
จากเชือโรค 

     78............. 

79.ควรจัดให้มี เครืองระบายอากาศ
บริเวณทีปฏิบติังาน 

     79............. 

80.จัดให้ มี เจ้าหน้ า ทีมาให้ความ รู้
เกียวกบัสุขภาพอนามยัและการป้องกนั
โรคต่างๆ 

     80............. 

ด้านนันทนาการ      81............. 

81.จดัให้มีการเปิดเพลงและโทรทศัน์
ในช่วงพกัเทียงเพือเป็นการผอ่นคลาย 

     81............. 

82.การจดัหอ้งอ่านหนงัสือเพือเป็นการ
เพิมพนูความรู้ของพนกังาน 

     82............. 

83.จดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ เช่น 
วนัสงกรานต์ วนัเข้าพรรษา เพิมเติม
จากเดิมทีมีการจดั งานปีใหม่ 

     83............. 

84.จดัให้มีอุปกรณ์กีฬาเพือสนับสนุน
ใหพ้นกังานออกกาํลงักาย 

     84............. 

85.จดัสวนหยอ่ม / สวนสุขภาพ ภายใน
โรงงาน เพือให้พนกังานไดใ้ชพ้กัผอ่น
หยอ่นใจ 

     85............. 
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คําชีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทใีห้ข้อมูลในครังนี 
 

ส่วนท ี4  ข้อเสนอแนะ 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพด้านความเชือมันของแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติสาํหรับการวจิยั ความเชือมนัทงัฉบบั เท่ากบั 0.904 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  –  S C A L E  (A L P H A) 

N of 

 

Statistics  for  

SCALE 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

249.3333 386.437   19.65800     79 

Item-Total Statistics    
 

  

 Scale 

 Mean 

 if Item 

 Deleted 

Scale  

Variance 

 if Item  

Deleted 

Corrected  

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item  

Deleted 

ECO7 245.3667 368.516 .681 .900 

ECO8 245.8000 380.166 .267 .903 

ECO9 245.1667 373.454 .463 .901 

ECO10 245.4000 368.386 .519 .901 

ECO11 246.8667 395.775 -.425 .907 

ECO12 246.8667 395.637 -.419 .907 

ECO13 245.8333 376.695 .350 .902 

ECO14 247.3333 391.402 -.172 .907 

ECO15 246.7667 377.564 .387 .902 

ECO16 246.6667 376.989 .301 .903 

ECO17 246.3333 376.299 .333 .902 

ECO18 245.8667 373.775 .402 .902 

ECO19 245.7000 368.838 .470 .901 

ECO20 245.8000 362.855 .588 .900 

ECO21 245.7000 363.114 .529 .900 
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 Scale 

 Mean 

 if Item 

 Deleted 

Scale  

Variance 

 if Item  

Deleted 

Corrected  

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item  

Deleted 

ECO22 246.0333 364.447 .634 .899 

NURSE23 245.7333 369.168 .563 .900 

NURSE24 245.5333 363.706 .719 .899 

NURSE25 245.4000 364.455 .674 .899 

NURSE26 246.0667 369.651 .613 .900 

NURSE27 245.7333 373.582 .576 .901 

NURSE28 245.4333 378.530 .410 .902 

NURSE29 246.4667 374.740 .395 .902 

SAFE30 245.6000 370.179 .518 .901 

SAFE31 245.4667 368.878 .569 .900 

SAFE32 245.4667 365.568 .583 .900 

SAFE33 245.6000 369.697 .456 .901 

SAFE34 245.1000 365.334 .621 .900 

SAFE35 245.2667 380.202 .259 .903 

SAFE36 245.1000 370.300 .600 .900 

SAFE37 245.9333 378.202 .361 .902 

SAFE38 246.0000 374.966 .528 .901 

SAFE39 246.6333 389.275 -.136 .906 

SAFE40 246.9333 387.237 -.050 .905 

SAFE41 246.8333 388.144 -.098 .905 

HEALTH42 246.1000 369.955 .668 .900 

HEALTH43 247.3667 386.447 -.022 .906 

HEALTH44 246.3667 381.757 .148 .904 
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 Scale 

 Mean 

 if Item 

 Deleted 

Scale  

Variance 

 if Item  

Deleted 

Corrected  

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item  

Deleted 

HEALTH45 246.2667 379.926 .224 .903 

HEALTH46 246.3667 376.654 .360 .902 

HEALTH47 246.4000 384.041 .124 .904 

HEALTH48 246.1333 377.913 .384 .902 

HEALTH49 246.0000 377.862 .271 .903 

ENJOY50 246.7000 382.079 .117 .904 

ENJOY51 245.8333 362.006 .505 .901 

ENJOY52 246.2000 361.131 .592 .900 

ENJOY53 246.2667 375.444 .276 .903 

ENJOY54 246.0333 369.757 .384 .902 

ENJOY55 246.8667 382.464 .120 .904 

ENJOY56 246.6000 381.007 .183 .904 

ENJOY57 247.0667 392.409 -.273 .906 

ENJOY58 245.9000 368.990 .483 .901 

ECO59 247.3000 391.183 -.196 .906 

ECO60 246.4667 373.982 .455 .902 

ECO61 246.4667 377.568 .385 .902 

ECO62 247.1000 398.438 -.609 .908 

ECO63 246.7667 390.461 -.167 .906 

ECO64 245.4000 375.834 .454 .902 

ECO65 245.1667 373.730 .491 .901 

NURE66 245.8000 367.545 .580 .900 

NURE67 245.7000 365.941 .727 .899 
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 Scale 

 Mean 

 if Item 

 Deleted 

Scale  

Variance 

 if Item  

Deleted 

Corrected  

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item  

Deleted 

SAFE68 246.1000 373.955 .553 .901 

SAFE69 246.8667 387.085 -.043 .905 

SAFE70 246.6333 386.585 -.021 .905 

SAFE71 246.4333 379.289 .287 .903 

SAFE72 246.1333 380.120 .227 .903 

SAFE73 246.3667 386.585 -.020 .904 

SAFE74 245.9000 378.162 .360 .902 

HEALTH75 245.8333 383.937 .085 .904 

HEALTH76 247.3333 398.368 -.365 .909 

HEALTH77 246.7000 382.700 .158 .904 

HEALTH78 247.0667 383.720 .104 .904 

HEALTH79 246.5000 381.155 .192 .904 

HEALTH80 246.3667 380.516 .297 .903 

ENJOY81 246.5000 381.017 .198 .903 

ENJOY82 246.4667 375.499 .543 .901 

ENJOY83 246.2667 370.892 .566 .901 

ENJOY84 246.0667 377.099 .242 .903 

ENJOY85 246.0333 370.309 .455 .901 

 

Reliability  Coefficients 

N  of  Case = 30.0   N  of  Items  = 79  Alpha = 0.904 
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ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติสาํหรับการวจิยั  ความเชือมนัดา้นเศรษฐกิจ เท่ากบั  0.752 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  –  S C A L E  (A L P H A) 

N  of 

Statistics  for  

SCALE 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

72.5000 44.259 6.65272 23 

Item-Total Statistics   

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

if Item 

Deleted 

ECO7 68.5333 38.533 .636 .722 

ECO8 68.9667 43.826 .014 .758 

ECO9 68.3333 40.299 .391 .737 

ECO10 68.5667 36.461 .672 .712 

ECO11 70.0333 44.378 -.059 .762 

ECO12 70.0333 44.309 -.050 .761 

ECO13 69.0000 39.448 .507 .730 

ECO14 70.5000 48.397 -.418 .793 

ECO15 69.9333 38.823 .722 .721 

ECO16 69.8333 44.006 -.032 .765 

ECO17 69.5000 39.017 .505 .728 

ECO18 69.0333 38.033 .587 .722 

ECO19 68.8667 35.844 .680 .709 

ECO20 68.9667 36.309 .571 .718 

ECO21 68.8667 33.637 .739 .698 

ECO22 69.2000 36.579 .651 .713 
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 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

if Item 

Deleted 

ECO59 70.4667 47.361 -.386 .782 

ECO60 69.6333 40.516 .378 .738 

ECO61 69.6333 41.689 .304 .743 

ECO62 70.2667 46.271 -.331 .772 

ECO63 69.9333 48.064 -.453 .787 

ECO64 68.5667 39.495 .603 .727 

ECO65 68.3333 40.575 .396 .737 

 

Reliability  Coefficients 

N  of  Case = 30.0   N  of  Items  =  23  Alpha = 0.752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 190 

ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติสาํหรับการวจิยั  ความเชือมนัดา้นการรักษาพยาบาล เท่ากบั  0.887 

R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y    A  N  A  L  Y  S  I  S  –  S  C  A  L  E  (A L P H A) 

N of 

Statistics  for  

SCALE 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

32.1333 22.120 4.70314 9 

Item-Total Statistics 

 Scale  

Mean 

 if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

 if Item 

Deleted 

Corrected Item- 

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item    

Deleted 

NURSE23 28.5333 17.016 .710 .869 

NURSE24 28.3333 16.230 .808 .859 

NURSE25 28.2000 16.166 .792 .861 

NURSE26 28.8667 18.051 .611 .877 

NURSE27 28.5333 18.809 .613 .878 

NURSE28 28.2333 19.633 .529 .884 

NURSE29 29.2667 19.513 .321 .900 

NURE66 28.6000 16.731 .704 .869 

     

Reliability  Coefficients 

N  of  Case = 30.0   N  of  Items  =   9 Alpha = 0.887 
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ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติสาํหรับการวจิยั  ความเชือมนัดา้นความมนัคงและความปลอดภยั เท่ากบั 0.757 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  –  S C A L E  (A L P H A) 

N of 

Statistics  for  

SCALE 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

62.9667 29.137 5.39785 19 

Item-Total Statistics    

 

 Scale 

 Mean  

if Item 

Deleted 

Scale  

Variance 

 if Item 

 Deleted 

Corrected 

 Item- 

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

 if Item 

 Deleted 

SAFE30 59.2333 25.151 .428 .738 

SAFE31 59.1000 22.990 .745 .707 

SAFE32 59.1000 24.300 .454 .735 

SAFE33 59.2333 26.116 .237 .758 

SAFE34 58.7333 23.306 .615 .718 

SAFE35 58.9000 26.231 .429 .740 

SAFE36 58.7333 24.685 .592 .725 

SAFE37 59.5667 26.254 .444 .739 

SAFE38 59.6333 26.171 .477 .737 

SAFE39 60.2667 29.995 -.186 .780 

SAFE40 60.5667 29.495 -.110 .774 

SAFE41 60.4667 29.361 -.088 .771 

SAFE68 59.7333 25.926 .499 .735 

SAFE69 60.5000 28.466 .057 .764 

SAFE70 60.2667 28.478 .048 .765 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 192 

 Scale 

 Mean  

if Item 

Deleted 

Scale  

Variance 

 if Item 

 Deleted 

Corrected 

 Item- 

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha 

 if Item 

 Deleted 

SAFE71 60.0667 25.995 .448 .738 

SAFE72 59.7667 25.771 .434 .738 

SAFE73 60.0000 28.690 .062 .761 

SAFE74 59.5333 26.189 .451 .739 

 

Reliability  Coefficients 

N  of  Case = 30.0   N  of  Items  =   19 Alpha = 0.757 
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ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติสาํหรับการวจิยั  ความเชือมนัดา้นสุขภาพอนามยั เท่ากบั 0.762 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  –  S C A L E  (A L P H A) 

N of 

Statistics  for  

SCALE 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

39.8667 20.878 4.56926 14 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale  

Variance 

 if Item  

Deleted 

Corrected 

 Item- 

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item 

Deleted 

HEALTH42 36.6333 17.826 .503 .736 

HEALTH43 37.9000 16.438 .539 .729 

HEALTH44 36.9000 16.507 .660 .717 

HEALTH45 36.8000 16.372 .720 .711 

HEALTH46 36.9000 17.403 .543 .731 

HEALTH47 36.9333 19.237 .365 .751 

HEALTH48 36.6667 20.230 .070 .773 

HEALTH49 36.5333 23.361 -.417 .827 

HEALTH75 36.3667 18.102 .444 .742 

HEALTH76 37.8667 18.947 .155 .778 

HEALTH77 37.2333 19.220 .277 .757 

HEALTH78 37.6000 18.179 .474 .740 

HEALTH79 37.0333 16.585 .734 .712 

HEALTH80 36.9000 18.231 .575 .735 

 

Reliability  Coefficients 

N  of  Case = 30.0   N  of  Items  =   14 Alpha = 0.762 
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ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติสาํหรับการวจิยั  ความเชือมนัดา้นนนัทนาการ เท่ากบั 0.830 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  –  S C A L E  (A L P H A) 

N of 

Statistics  for  

SCALE 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

42.3000 48.631    6.97360    14 

Item-Total Statistics 

 Scale 

 Mean  

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

 if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha  

if Item  

Deleted 

ENJOY50 39.5000 43.017 .470 .819 

ENJOY51 38.4333 40.806 .506 .816 

ENJOY52 38.9333 37.651 .725 .797 

ENJOY53 39.1667 40.006 .529 .815 

ENJOY54 39.1333 42.602 .358 .828 

ENJOY55 39.8333 44.695 .381 .824 

ENJOY56 39.7333 44.892 .360 .826 

ENJOY57 39.8000 43.614 .334 .828 

ENJOY58 38.6667 42.437 .419 .823 

ENJOY81 39.7333 43.651 .504 .818 

ENJOY82 39.5000 44.603 .339 .827 

ENJOY83 39.1333 42.878 .495 .818 

ENJOY84 39.2333 41.702 .584 .812 

ENJOY85 39.1000 42.162 .494 .817 

 

Reliability  Coefficients 

N  of  Case = 30.0   N  of  Items  =   14 Alpha = 0.830 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 
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