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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการ

รับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของ
ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์และจ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน  126 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ ใช้สถิติการ
ทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีแผนกงานแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการ
แตกต่างกัน และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบาง
กะปิที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน รวมถึงปัจจัยด้านลักษณะการจ้าง
งานที่มีสถานภาพการจ้างงาน และอายุการท างานแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการไม่แตกต่างกัน
ค าส าคัญ: ความต้องการ; สวัสดิการ; กิจการรับเหมาก่อสร้าง 
Abstract 

The purpose of this research was to (1) study Welfare Demand of Employees in the 
Construction Business:  A company in Bangkapi, Bangkok ( 2)  study Welfare Demand of 
Employees in the Construction Business:  A company in Bangkapi, Bangkok classified by
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demographic factors and employment type factors of the Employees in the Construction 
Business:  A Company in Bangkapi, Bangkok.  The sample group in this research is the 
Employees in the Construction Business: A Company in Bangkapi, Bangkok 126 people. This 
research used questionnaires as a tool to collect data.  By the statistics used in the 
descriptive analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis 
test were for comparison, using t-test statistics to test hypotheses with One-Way ANOVA. If 
differences are found, they will be compared in pairs by using LSD method. 

Hypothesis test results found that the employment type factors of the Employees 
in the Construction Business:  A company in Bangkapi, Bangkok has different department 
causing Welfare Demand of Employees in the Construction Business:  A Company in 
Bangkapi, Bangkok is different.  And the demographic factors of the Employees in the 
Construction Business:  A company in Bangkapi, Bangkok have different gender, age, 
education, marital status, income per month, employee type, and years’  experience 
causing Welfare Demand of Employees in the Construction Business:  A Company in 
Bangkapi, Bangkok are not different. 
Keywords: Demand; Welfare; Construction Business 
 

บทน า 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทย เพราะมีความเชื่อมโยง

กับธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ของไทยในปี 2565-2567 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัว 4.5-6.5% ต่อปี การลงทุน
ก่อสร้างของภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว 6.0-7.0% ต่อปี จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะเร่ิมทยอยด าเนินการตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ส่วนของ
การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวระดับต่ าในปี 2565 และจะทยอยปรับขึ้นในปี 2566 และ 
2567 ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งจะเหนี่ยวน าการลงทุน
ก่อสร้างของภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม ท าให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น (ธเนศ มหัทธ
นาลัย, 2564)  

ในการด าเนินธุรกิจของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ลูกจ้างจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญและ
จ าเป็นต้องมีการจัดสรรงานให้แก่ลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่และต าแหน่งงานต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม การที่จะได้มาซึ่งลูกจ้างที่มีคุณภาพ มีทักษะความช านาญในงานก่อสร้าง และการรักษาลูกจ้างให้
ท างานให้แก่กิจการได้อย่างยั่งยืนนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีการคาดการณ์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางแผนรับลูกจ้างเข้าท างาน มีการจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน การฝึกอบรม
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ลูกจ้าง รับฟังความคิดเห็นของลูกจ้าง รวมทั้งให้ความส าคัญกับความต้องการและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของ
ลูกจ้าง 

ในปัจจุบันกิจการรับเหมาก่อสร้างก าลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทั้งด้านปริมาณและทักษะ
ความช านาญ ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ผลิตภาพ
แรงงานต่ ากว่าค่าจ้าง รายได้ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะมีผลต่อก าไรและเป้าหมายของกิจการ  เมื่อความต้องการ
ลูกจ้างของกิจการรับเหมาก่อสร้างมีมากขึ้น การเปลี่ยนงานหรือย้ายงานของลูกจ้างจึงมีมากตามไปด้วย 
กิจการจึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ในการรักษาลูกจ้างเหล่านี้ ดังนั้นการให้สิ่งจู งใจโดยการให้สวัสดิการเป็นสิ่ง
ตอบแทนการท างานของลูกจ้างที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความมั่นใจในการ
ท างาน มีหลักประกันที่แน่นอน และเป็นสิ่งจูงใจให้ลูกจ้างมีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน เกิดความรักและ
ผูกพันต่อกิจการ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในงานตามเป้าหมายของกิจการในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และจ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะการ
จ้างงาน 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงาน ประกอบด้วย สถานภาพการ
จ้างงาน แผนกงาน อายุการท างาน 

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและนันทนาการ 
ด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ 

2. ขอบเขตด้านประชากร  
ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น  

183 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากการใช้สูตรของ Yamane โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 
95% และค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จากการค านวณพบว่า จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องท าการศึกษาเท่ากับ 126 ตัวอย่าง 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การวิจัยคร้ังนี้ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2565 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบข้อมูลความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้างของแต่ละบุคคล 
2. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ปรับปรุงด้านสวัสดิการ และพิจารณาการจัดสวัสดิการได้ตรงตามความต้องการของลูกจ้างหรือตามความ
เหมาะสม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographics) เป็นอีกปัจจัยที่องค์กรธุรกิจ
น ามาใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของประชากรทางด้านขนาด การกระจาย และโครงสร้างของประชากร ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ คือ ขนาดและการกระจายของประชากร เพศ อาชีพ การศึกษา อายุ และรายได้ 
องค์กรธุรกิจนิยมใช้ประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านค่านิยมส่วนบุคคลและ
รูปแบบการตัดสินใจของบุคคล 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาซึ่งได้น าประสบการณ์
ที่ได้จากการเป็นนักจิตวิทยาและผู้ให้ค าปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์ว่าจะมีความต้องการเป็นระดับต่าง ๆ ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้  

1.ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร น้ าดื่ม อากาศ การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ต้องการขจัด
ความเจ็บป่วย และต้องการรักษาความสมดุลของร่างกาย ทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน อาจแตกต่าง
กันเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศ วัย และสถานการณ์ ฯลฯ ความต้องการปัจจัย 4 ดังกล่าวข้างต้น หาก
เพียงพอแล้ว มนุษย์จะพัฒนาในขั้นต่อไป 

2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อได้รับความพึงพอใจทางด้านร่างกาย
แล้ว มนุษย์จะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สองคือ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สิ่งที่แสดงถึงความต้องการขั้นนี้คือ การที่
มนุษย์ชอบอยู่อย่างสงบ มีระเบียบวินัย ไม่รุกรานผู้อื่น 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและ
ด้านความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมีนิสัยชอบอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันและการได้รับการ
ยอมรับจากผู้อื่น และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมอยู่เสมอ 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการนี้ประกอบด้วยความต้องการที่จะ
ประสบผลส าเร็จ มีความสามารถ ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ 
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ต้องการได้รับความยกย่องและนับถือจากผู้อ่ืน ผู้ที่มีความสมปรารถนาในความต้องการนี้จะเป็นผู้ที่มีความ
มั่นใจในตัวเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงข้ามกับผู้ที่ขาดความต้องการประเภทนี้จะรู้สึกว่าตนไม่มี
ความสามารถและมีปมด้อย มองโลกในแง่ร้าย 

5. ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการข้ันสูงสุด 
ที่มนุษย์น้อยคนจะไปถึงได้ เร่ิมจากการที่ต้องได้รับความต้องการทั้งสี่ระดับข้างต้นอย่างเพียงพอก่อน ความ
ต้องการนี้มาสโลว์อธิบายว่า เป็นความต้องการและความปรารถนาที่มนุษย์จะใช้ความสามารถและศักยภาพ
ที่มีทั้งหมดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เท่าที่เขาพึงจะท าได้ตามศักยภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการ 

ภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) กล่าวว่า สวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างรวมถึงครอบครัวดีขึ้น ความเอ้ืออาทรของนายจ้างโดยการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่
ลูกจ้าง ย่อมท าให้ลูกจ้างมีความรักความผูกพันต่อนายจ้าง ท าให้ลูกจ้างเกิดขวัญและก าลังใจในการท างานซึ่ง
ท าให้ผลผลิตของลูกจ้างมีปริมาณสูงขึ้นและคุณภาพสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่
ลูกจ้างยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ช่วยลดปัญหาและข้อขัดแย้งในสถาน
ประกอบกิจการ ท าให้การประกอบกิจการของนายจ้างด าเนินไปอย่างราบรื่น 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

เอ็ดวิน ล็อก (Edwin Locke 1992, อ้างถึงใน ปรีญาลักษณ์  มังกรแก้ว , 2560) กล่าวไว้ว่า 
แรงจูงใจในการท างานเป็นอารมณ์ที่เป็นพลังด้านบวกอันเกิดจากการตอบสนองต่อผลการท างาน ซึ่งการ
ประเมินว่างานนั้นส าเร็จหรือมีคุณค่า ส่วนความไม่พอใจอันเกิดจากการท างานมักเกิดจากการปฏิเสธจนรู้สึก
อึดอัดหรือความรู้สึกที่เป็นด้านลบกับคุณค่าของงานขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในการท างานก็ต่อเมื่องาน
นั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนในดา้นต่าง ๆ ทั้งในด้านวัตถุและในด้านของจิตใจ จึงจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ 

งามจิต อินทวงศ์ (2556) สรุปไว้ว่า ขวัญก าลังใจเป็นทัศนคติของบุคคลหรือกลุ่มที่ มีผลต่อ
สภาพแวดล้อมของงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนการให้ความร่วมมือด้วยสมัครใจในการที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดขององค์การ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานนี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การปฏิบัติงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารงานบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การที่จะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน หากขวัญดีบุคคลก็ย่อมมีความพอใจที่จะปฏิบัติงานสูงขึ้น 
หากขวัญไม่ดีบุคคลย่อมเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย และไม่พอใจที่จะปฏิบัติงานอันส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารควรรู้จักการบ ารุงขวัญบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) ได้ศึกษาเก่ียวกับความต้องการสวัสดิการของพนักงานบริษัท เอส.
เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
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หญิง มีอายุเฉลี่ย 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี แผนกการตลาด มีอายุงานเฉลี่ย 2-3 ปี และมี
รายได้อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท เมื่อพิจารณาข้อมูลความต้องการสวัสดิการพบว่า พนักงานมีความ
ต้องการสวัสดิการโดยรวมมากที่สุด และในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า พนักงานที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน อายุงาน และระดับรายได้แตกต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการไม่แตกต่าง
กัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross-Sectional studies) คือ เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
ครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 183 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 126 ตัวอย่าง จากประชากรทั้งหมด 183 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านวณจากการใช้สูตรของ Yamane โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนของการ
สุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลในการด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สร้างเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ และน าไปสู่ขั้นตอนในการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามจากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิง
ส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการจ้างงาน แผนกงาน อายุการท างาน เป็นค าถามแบบปลายปิด
แบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง มี
ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและนันทนาการ ด้านความปลอดภัย และ
ด้านสุขภาพ ซึ่งมีข้อค าถามจ านวน 32 ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินระดับความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับความต้องการมากที่สุด          4  คะแนน 
ระดับความต้องการมาก                3  คะแนน 
ระดับความต้องการปานกลาง         2  คะแนน 
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ระดับความต้องการน้อย               1  คะแนน 
ส่วนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้มี

การปรับปรุงหรือความต้องการสวัสดิการด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีจ านวน 1 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มี
การวัดระดับเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือน และปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงาน ประกอบด้วย สถานภาพการจ้างงาน แผนกงาน 
อายุการท างาน 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) กับ
ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่ง

หนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมาหานคร จ าแนกตามเพศ สถานภาพการจ้างงาน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย
ข้อมูลสถิติ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่ง
หนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมาหานคร จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
แผนกงาน อายุการท างาน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งใน

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าลูกจ้างมีความต้องการสวัสดิการเรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1.1 ความต้องการสวัสดิการด้านความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.43 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าลูกจ้างมีความต้องการสวัสดิการด้านความปลอดภัยมากที่สุด 2 
ข้อ ได้แก่ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยมีจ านวนเพียงพอส าหรับพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในส านักงานและไซต์งาน
ก่อสร้าง และมีระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงทั้งในส านักงานและไซต์งาน
ก่อสร้าง รองลงมาคือเครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน 

1.2 ความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าลูกจ้างมีความต้องการสวัสดิการด้านความปลอดภัยมากที่สุด คือ 
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ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับบุคคล รองลงมาคือยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นและเพียงพอ
ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1.3 ความต้องการสวัสดิการด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 
เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าลูกจ้างมีความต้องการสวัสดิการด้านเศรษฐกิจมากที่สุด คือ จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับลูกจ้างทุกคนเพื่อช่วยประหยัดค่าอาหาร 1 มื้อ รองลงมาคือเบี้ยเลี้ยงส าหรับลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานที่ไซต์งานก่อสร้างต่างจังหวัด 

1.4 ความต้องการสวัสดิการด้านสังคมและนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.94 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าลูกจ้างมีความต้องการสวัสดิการด้านสังคมและนันทนาการมาก
ที่สุด คือ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของบริษัท รองลงมาคือสถานที่หรือมุมส าหรับ
พักผ่อนของลูกจ้างในช่วงพักกลางวันหรือพักเบรกช่วงบ่าย 

1.5 ความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.86 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าลูกจ้างมีความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงมากที่สุด คือ เงินหรือ
ของรางวัลมีค่าส าหรับลูกจ้างที่ท างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน เช่น ท างานครบ 10, 20, 30 ปี เป็นต้น 
รองลงมาคือเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญส าหรับลูกจ้างโดยพิจารณาจากอายุการท างานตามความเหมาะสม 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้ าง บริษัท
แห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และจ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงาน ได้แก่ สถานภาพ
การจ้างงาน แผนกงาน อายุการท างาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่ง
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีแผนกงานแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 

2.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน รวมถึง
ปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงานที่มีสถานภาพการจ้างงาน และอายุการท างานแตกต่างกัน ท าให้มีความ
ต้องการสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
1.1 ด้านเศรษฐกิจ ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัท

แห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สภาพเศรษฐกิจ
ของไทยในปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของลูกจ้าง จากผลการวิจัยความต้องการสวัสดิการด้านเศรษฐกิจพบว่า
ลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการให้กิจการจัดหาอาหารกลางวันเพื่อช่วยประหยัดค่าอาหาร 1 มื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
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ลูกจ้างมีความต้องการสวัสดิการที่ช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนิดา รัตนชล (2562) กล่าวว่า พนักงานมีความต้องการเงินช่วยเหลือส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ความต้องการให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และความต้องการค่าตอบแทนส าหรับการท างาน
ล่วงเวลาอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายจากสวัสดิการที่ได้รับจาก
หน่วยงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) กล่าวว่า พนักงานมีความต้องการ
สวัสดิการด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากพนักงานมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานที่ท า
วัดได้จากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นในทุกปี สวัสดิการด้านเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 

1.2 ด้านความมั่นคง ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัท
แห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างต้องการความ
มั่นคงทางการงานและการเงิน จากผลการวิจัยความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงพบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่
ต้องการเงินหรือของรางวัลมีค่าส าหรับการท างานให้กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความต้องการในด้านนี้
ส่งผลให้ลูกจ้างเกิดแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานและความผูกพันของลูกจ้างที่มีต่อองค์กร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา รัตนชล (2562) กล่าวว่า พนังานมีความต้องการการพิจารณาปรับเงินเดือน
ทุก 1 ปี ความต้องการการประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ ความต้องการเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน และ
ความต้องการการจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยพิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า
บุคลากรทุกวัยมีความต้องการในการก้าวหน้าในอาชีพหรือโอกาสในการเจริญเติบโตได้ก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จ รวมถึงการต้องการได้รับการสนับสนุนในสวัสดิการทางด้านความ
มั่นคงต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) กล่าวว่า พนักงานมีความ
ต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ เพราะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่แน่นอน
ท าให้เกิดความไม่มั่นคงในการด าเนินชีวิต ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าพนักงานมีความต้องการเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่ า ความต้องการด้านนี้ส่งผลต่อบริษัทชัดเจนในเรื่องของผลประกอบการและความผูกพันกับบริษัทของ
พนักงาน 

1.3 ด้านสังคมและนันทนาการ ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมา
ก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้าง
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของกิจการ จากผลการวิจัยความ
ต้องการสวัสดิการด้านสังคมและนันทนาการพบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการให้กิจการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา รัตนชล (2562) กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมแก่ผู้เกษียณอายุราชการ การสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา มีงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์
ประจ าปี การจัดสถานที่ออกก าลังกายส าหรับพนักงาน การแข่งขันกีฬาภายในองค์กร บริการหนั งสือพิมพ์ 
นิตยสาร เพื่อให้รู้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ และการเปิดโทรทัศน์ให้พนักงานรับชมช่วงเช้าและพักกลางวันอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) กล่าวว่า พนักงานมีความต้องการ
สวัสดิการด้านสังคมอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มพนักงานที่ต้องการด้านสังคมในเรื่องรางวัล
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พนักงานดีเด่นอยู่ในแผนกการตลาดเพราะเป็นแผนกที่มีหนา้ที่ท ารายได้และผลก าไรให้กับบริษัทเป็นหลัก จึง
มีความต้องการสวัสดิการด้านสังคมมากกว่าแผนกอ่ืน ๆ เพื่อวัดผลการท างานที่ผ่านมาว่าประสบผลส าเร็จ 
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมภายนอก 

1.4 ด้านความปลอดภัย ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยในการท างานมากที่สุด เนื่องจากการท างานที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างเป็นงาน
ที่มีความเสี่ยงสูง จากผลการวิจัยความต้องการสวัสดิการด้านความปลอดภัยพบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการ
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีจ านวนเพียงพอส าหรับพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งในส านักงานและไซต์งานก่อสร้าง 
เพื่อช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนจากอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการท างาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของวอลตัน (Walton, R.E. 1973 อ้างถึงใน ผจญ เฉลิมสาร , 2557) กล่าวว่า 
ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของการท างานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดย
สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจนั่นคือสภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัย
จนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบงกช สุธาธร (2557) กล่าวว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการด้าน
ความมั่นคงและความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานต้องการ
ความเหมาะสมของเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ต้องการความทั่วถึงของการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ต้องการอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ต้องการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจ และต้องการให้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้
พนักงานมีเงินออมสะสมเมื่อออกจากงาน 

1.5 ด้านสุขภาพ ความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่ง
หนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างต้องการ
หลักประกันสุขภาพมากที่สุด เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้ลูกจ้างสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากผลการวิจัยความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพพบว่า
ลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ
งามจิต อินทวงศ์ (2556) กล่าวว่า พนักงานมีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพและอนามัยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกตามรายด้านพบว่าพนักงานมีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพและอนามัย
อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) กล่าวว่า 
พนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะค านึงถึงสุขภาพเป็นเร่ือง
หลักในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน รวมถึงส่งผลต่อครอบครัวของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพในเรื่องประกันชีวิตและสุขภาพแบบ
กลุ่มจึงมีความส าคัญต่อพนักงานมากที่สุด 
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2. ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงาน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับความต้องการสวัสดิการของลูกจ้าง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชัย ปราบรัตน์ , วรรณะ วิจิตร, ปณชัย แซ่หลี (2563) ท าการศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต พบว่าพนักงานที่มีเพศแตกต่าง
กันมีความต้องการสวัสดิการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควริ
นทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงานบริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 

2.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับความต้องการสวัสดิการของลูกจ้าง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย ปราบรัตน์ , วรรณะ วิจิตร, ปณชัย แซ่หลี (2563) ท าการศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต พบว่าพนักงานที่มีอายุแตกต่าง
กันมีความต้องการสวัสดิการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควริ
นทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงานบริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 

2.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษั ทแห่ง
หนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับความต้องการ
สวัสดิการของลูกจ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย ปราบรัตน์ , วรรณะ วิจิตร, ปณชัย แซ่หลี (2563) 
ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่ งในจังหวัดภูเก็ต พบว่า
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการของ
พนักงานบริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด พบว่าพนักงานทีม่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการ
สวัสดิการไม่แตกต่างกัน 

2.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมไม่
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แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่ง
หนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับความต้องการ
สวัสดิการของลูกจ้าง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของบงกช สุธาธร (2557) ท าการศึกษาความคิดเห็นด้าน
สวัสดิการของพนักงานอุตสาหกรรมโรงฟอกหนังขนาดเล็ก กิโลเมตรที่  30 ถนนสุขุมวิท จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีความคิดเห็นด้านสวัสดิการโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา รัตนชล (2562) ท าการศึกษา
ความต้องการสวัสดิการตามเจเนอเรชั่นของบุคลากรสายสนับสนนุหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์พบว่าบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการไม่
แตกต่างกัน 

2.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่ง
หนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับความต้องการ
สวัสดิการของลูกจ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชัย ปราบรัตน์ , วรรณะ วิจิตร, ปณชัย แซ่หลี (2563) 
ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต พบว่า
พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการของ
พนักงานบริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีระดับรายได้แตกต่างกันมีความต้องการ
สวัสดิการไม่แตกต่างกัน 

2.6 ปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่ง
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับ เหมาก่อสร้าง 
บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนด
ระดับความต้องการสวัสดิการของลูกจ้าง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของงามจิต อินทวงศ์ (2556) ท าการศึกษา
ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัด
ชลบุรี พบว่าพนักงานที่มีประเภทพนักงานแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 

2.7 ปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่ง
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีแผนกงานแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมแตกต่าง
กัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่งในเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีแผนกงานแตกต่างกันเป็นตัวก าหนดระดับความต้องการสวัสดิการของลูกจ้าง 
เนื่องจากแต่ละแผนกมีระบบการท างานและความเสี่ยงในการท างานที่แตกต่างกัน จึงมีความต้องการ
สวัสดิการแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา รัตนชล (2562) ท าการศึกษาความต้องการ
สวัสดิการตามเจเนอเรชั่นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าบุคลากรสาย
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สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีหน่วนงานที่สังกัดแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการไม่
แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) ท าการศึกษาความต้องการ
สวัสดิการของพนักงานบริษัท เอส.เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีแผนกงานแตกต่างกันมี
ความต้องการสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 

2.8 ปัจจัยด้านลักษณะการจ้างงานของลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่งหนึ่ง
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทแห่ง
หนึ่งในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่มีอายุการท างานแตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับความต้องการ
สวัสดิการของลูกจ้าง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของงามจิต อินทวงศ์ (2556) ท าการศึกษาความต้องการ
สวัสดิการของพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี พบว่า
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฎิบัติงานแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัควรินทร์ สุทธิพีระพงษ์ (2563) ท าการศึกษาความต้องการสวัสดิการของพนักงานบริษัท เอส.
เอ็ม ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด พบว่าพนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาวิจัยนี้พบว่า สวัสดิการด้านที่ลูกจ้างในกิจการรับเหมาก่อสร้างต้องการมากที่สุดมี 2 

ด้านคือ สวัสดิการด้านความปลอดภัยและด้านสุขภาพ แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างให้ความส าคัญเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตการท างานก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง และทุกคนต้องการมีหลักประกันสุขภาพที่ดี 
หากผู้ประกอบการในกิจการรับเหมาก่อสร้างให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกจ้างและสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านนี้ได้ จะท าให้ลูกจ้างเกิดความเชื่อมั่นในกิจการ เกิดความสบายใจในการท างาน
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และช่วยรักษาลูกจ้างที่มีความช านาญด้านงานก่อสร้างให้
ท างานกับบริษัทได้อย่างยาวนาน 

2. กิจการควรเปิดโอกาสให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการ
สวัสดิการและสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานของลูกจ้าง  

3. กิจการควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ลูกจ้างทุกคนทราบอย่างชัดเจน และ
พิจารณาการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมโดยค านึงถึงความเท่าเทียมกันของลูกจ้างทุกระดับ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความต้องการสวัสดิการของกลุ่มตัวอย่างในองค์กรเอกชนเพิ่มเติมทั้งองค์กร

ขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการของกลุ่มตัวอย่างแต่ละองค์กร  
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2. ควรมีการใช้เครื่องมือในการวิจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการแจกแบบสอบถาม เช่น การ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการสวัสดิการของกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียด ได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
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