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บทที่ 5 
ผลการสํารวจกลุมตัวอยาง 

 
 การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ดําเนินการโดยการ
สํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการและสํารวจความคิดเห็นของทุกฝายที่เกี่ยวของ
จํานวนทั้งสิ้น 1,047 ราย ประกอบดวย สถานประกอบกิจการ จํานวน 397 ราย ลูกจาง จํานวน 610 ราย 
และเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชนตลอดจนผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของจํานวน 40 ราย 
โดยผลการสํารวจเปนดังนี้ 
 
1. กลุมสถานประกอบกิจการ 
 

1.1 ภาพรวมของกลุมสถานประกอบกิจการ 
 
 ผลการสํารวจกลุมสถานประกอบกิจการ จํานวน 397 แหง เปนดังนี้ 
 

1) ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
 

1.1) ภูมิภาคที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ 
สถานประกอบกิจการที่สํารวจสวนใหญ รอยละ 29.5 อยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล  

รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 28.2 ภาคกลาง รอยละ 15.1 ภาคเหนือ รอยละ 14.9 และ
ภาคใต รอยละ 12.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-1) โดยจังหวัดที่ทําการสํารวจสถานประกอบกิจการมากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 23.9 จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 15.1 และจังหวัด
ขอนแกน รอยละ 13.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-2)  
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ตารางที่ 5-1 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามภมูิภาคที่ตั้งสถานประกอบกจิการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ภูมิภาคที่ต้ัง 
สถานประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 15 23 33 46 117 
 (11.8) (27.1) (35.1) (50.5) (29.5) 
ภาคกลาง 10 13 15 22 60 
 (7.9) (15.3) (16.0) (24.2) (15.1) 
ภาคเหนือ 25 13 14 7 59 
 (19.7) (15.3) (14.9) (7.7) (14.9) 
ภาคใต 25 11 8 5 49 
 (19.7) (12.9) (8.5) (5.5) (12.3) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 25 24 11 112 

 (40.9) (29.4) (25.5) (12.1) (28.2) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางที่ 5-2 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามจังหวัดทีต่ั้งสถานประกอบกจิการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ัง 
สถานประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

กรุงเทพมหานคร 10 17 25 43 95 
 (7.9) (20.0) (26.6) (47.3) (23.9) 
สมุทรปราการ 5 6 8 3 22 
 (3.9) (7.1) (8.5) (3.3) (5.5) 
พระนครศรีอยธุยา 5 6 6 5 22 
 (3.9) (7.1) (6.4) (5.5) (5.5) 
ชลบุรี 5 7 9 17 38 
 (3.9) (8.2) (9.6) (18.7) (9.6) 
นครราชสีมา 24 12 18 6 60 
 (18.9) (14.1) (19.1) (6.6) (15.1) 
ขอนแกน 28 13 6 5 52 
 (22.0) (15.3) (6.4) (5.5) (13.1) 
เชียงใหม 9 3 9 5 26 
 (7.1) (3.5) (9.6) (5.5) (6.5) 
นครสวรรค 16 10 5 2 33 
 (12.6) (11.8) (5.3) (2.2) (8.3) 
สุราษฎรธานี 8 6 0 0 14 
 (6.3) (7.1) (0.0) (0.0) (3.5) 
สงขลา 17 5 8 5 35 
 (13.4) (5.9) (8.5) (5.5) (8.8) 

รวม 127 85 94 91 397 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.2) รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการที่สํารวจสวนใหญ รอยละ 51.4 ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทจํากัด 

รองลงมาไดแก บริษัทจํากัด (มหาชน) รอยละ 14.4 บุคคลธรรมดา รอยละ 12.3 จดทะเบียนพาณิชย รอยละ 
10.8 หางหุนสวนจํากัด รอยละ 10.1 และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล รอยละ 1.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-3) 
 
ตารางที่ 5-3 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามรปูแบบการดําเนินธุรกิจ                                                                        
                                  หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ     

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

บริษัทจํากัด(มหาชน) 0 2 18 37 57 
 (0.0) (2.4) (19.1) (40.7) (14.4) 
บริษัทจํากัด 31 49 70 54 204 
 (24.4) (57.6) (74.5) (59.3) (51.4) 
หางหุนสวนจํากัด 20 14 6 0 40 
 (15.7) (16.5) (6.4) (0.0) (10.1) 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 1 3 0 0 4 
 (0.8) (3.5) (0.0) (0.0) (1.0) 
จดทะเบียนพาณิชย 28 15 0 0 43 
 (22.0) (17.6) (0.0) (0.0) (10.8) 
บุคคลธรรมดา 47 2 0 0 49 
 (37.0) (2.4) (0.0) (0.0) (12.3) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) 100.0) (100.0) (100.0) 
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1.3) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 82.9 เปนกิจการของคนไทย และอีก 

รอยละ 17.1 ถือหุนรวมกับตางชาติ (ตารางที่ 5-4) โดยสถานประกอบกิจการที่รวมทุนกับตางชาติ 
เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 44.1) มีตางชาติถือหุนมากกวารอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 50 รองลงมาคือ 
ตางชาติถือหุนรอยละ 50 ขึ้นไป และตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 25 มีสัดสวนเทากันคือ รอยละ 27.9 
(ตารางที่ 5-5) 
 
ตารางที่ 5-4 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ                                                                        
                                 หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กิจการของคนไทย 127 77 68 57 329 
 (100.0) (90.6) (72.3) (62.6) (82.9) 
รวมทุนกับตางชาติ 0 8 26 34 68 

 (0.0) (9.4) (27.7) (37.4) (17.1) 
รวม 127 85 94 91 397 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-5 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการรวมทุนกับตางชาติ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การถือหุนของตางชาติ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ถือหุนโดยตางชาติไมเกิน 0 2 4 13 19 
รอยละ 25 (0.0) (25.0) (15.4) (38.2) (27.9) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 25 0 2 11 17 30 
ข้ึนไป แตไมเกินรอยละ 50 (0.0) (25.0) (42.3) 50.0) (44.1) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 50 0 4 11 4 19 
ข้ึนไป (0.0) (50.0) (42.3) (11.8) (27.9) 

รวม 0 8 26 34 68 
 (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.4) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการที่สํารวจสวนมากรอยละ 36.3 ประกอบธุรกิจมาแลวเปน

ระยะเวลานานกวา 15 ปขึ้นไป รองลงมาคือ 6 – 10 ป  3 – 5 ป  11 – 15 ป  และ 1 – 2 ป ในสัดสวนเทากบั
รอยละ 19.9, 19.4, 17.4 และ 7.1 ตามลําดับ โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป 
มีสัดสวนของสถานประกอบกิจการที่ดําเนินธุรกิจมานานกวา 15 ปขึ้นไปสูงที่สุด คือ รอยละ 58.2 
(ตารางที่ 5-6) 
 
ตารางที่ 5-6 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 

                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ระยะเวลา 1-2 ป 16 3 6 3 28 
 (12.6) (3.5) (6.4) (3.3) (7.1) 
ระยะเวลา 3-5 ป 32 13 20 12 77 
 (25.2) (15.3) (21.3) (13.2) (19.4) 
ระยะเวลา 6-10 ป 31 25 9 14 79 
 (24.4) (29.4) (9.6) (15.4) (19.9) 
ระยะเวลา 11-15 ป 23 19 18 9 69 
 (18.1) (22.4) (19.1) (9.9) (17.4) 
มากวา 15 ปข้ึนไป 25 25 41 53 144 

 (19.7) (29.4) (43.6) (58.2) (36.3) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.5) ประเภทธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการที่สํารวจมีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรม 

การผลิต พาณิชยกรรม และการกอสรางและบริการ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือ รอยละ 35.8, 32.5 และ 
31.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-7) 
 
ตารางที่ 5-7 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามประเภทธุรกิจของสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ประเภทธุรกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

อุตสาหกรรมการผลิต 37 35 31 39 142 
  (29.1) (41.2) (33.0) (42.9) (35.8) 
พาณิชยกรรม 50 25 28 26 129 
  (39.4) (29.4) (29.8) (28.6) (32.5) 
การกอสรางและบริการ 40 25 35 26 126 
 (31.5) (29.4) (37.2) (28.6) (31.7) 

รวม 127 85 94 91 397 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.6) การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการที่สํารวจมากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 52.1 ไมมีคณะกรรมการ

หรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง  สวนที่เหลือรอยละ 47.9 มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองคกร
ลูกจางหรือผูแทนลูกจาง โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คนมีสัดสวนของการมี
คณะกรรมการฯ ต่ําที่สุด เพียงรอยละ 3.1 เทานั้น ในขณะที่สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 
500 คนขึ้นไป มีสัดสวนของการมีคณะกรรมการฯ สูงถึงรอยละ 94.5 (ตารางที่ 5-8) แสดงใหเห็นวามี
สถานประกอบกิจการขนาดตั้งแต 50 คน ขึ้นไป จํานวนมากที่ยังไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากตาม
กฎหมายกําหนดใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คน ขึ้นไป ตองตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการ 
 
ตารางที่ 5-8 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือ 

ผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 4 32 68 86 190 
 (3.1) (37.6) (72.3) (94.5) (47.9) 
  ไมมี 123 53 26 5 207 
 (96.9) (62.4) (27.7) (5.5) (52.1) 

รวม 127 85 94 91 397 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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หนาที่ 5-9 

1.7) รูปแบบของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 

จํานวน 190 แหง สวนใหญ รอยละ 78.4 อยูในรูปคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
รองลงมาคือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รอยละ 67.4 
คณะกรรมการลูกจาง รอยละ 32.1 และสหภาพแรงงาน รอยละ 11.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-9) แสดงให
เห็นวามีสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป จํานวนรอยละ 44.8 ของสถานประกอบ
กิจการที่สํารวจยังไมไดปฏิบัติตามกฎหมายที่ตองใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
 
ตารางที่ 5-9 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการหรอืองคกรลูกจาง 

หรือผูแทนลูกจางที่มีในสถานประกอบกจิการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ประเภทของคณะกรรมการ 

หรือองคกรลูกจาง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 

คน 
500 คน
ขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการสวัสดิการ 0 25 60 64 149 
ในสถานประกอบกิจการ (0.0) (8.1) (88.2) (74.4) (78.4) 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 2 14 50 62 128 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (50.0) (43.8) (73.5) (72.1) (67.4) 
คณะกรรมการลูกจาง 2 8 17 34 61 

 (50.0) (25.0) (25.0) (39.5) (32.1) 
สหภาพแรงงาน 0 0 4 18 22 

 (0.0) (0.0) (5.9) (20.9) (11.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 4 32 68 86 190 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-10 

1.8) บทบาทของคณะกรรมการฯ ตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 

จํานวน 190 แหง เกือบทั้งหมด รอยละ 95.8 เห็นวาคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีบทบาทในการสงเสริมให
ลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอย รอยละ 4.2 เทานั้นที่เห็นวาไมมีบทบาท (ตารางที่ 5-10) 
 

   ตารางที่ 5-10 จํานวนสถานประกอบกจิการที่มีคณะกรรมการฯ จําแนกตามการมบีทบาทในการสงเสริม
ใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน  

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 0 0 3 5 8 
 (0.0) (0.0) (4.4) (5.8) (4.2) 
มี 4 32 65 81 182 
 (100.0) (100.0) (95.6) (94.2) (95.8) 

รวม 4 32 68 86 190 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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1.9) ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
สถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางที่เห็นวา

คณะกรรมการฯ ดังกลาวมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน จํานวน 182 แหง 
ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 50.5 เห็นวาคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง รองลงมา
เห็นวามีบทบาทคอนขางมาก รอยละ 33.5 มีบทบาทคอนขางนอย รอยละ 7.7 มีบทบาทมาก รอยละ 6.6 
และมีบทบาทนอยเพียง  รอยละ  1.6 ตามลําดับ  โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการพบวา 
สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป คณะกรรมการฯ ดังกลาวจะมีบทบาทอยูในระดับ
คอนขางมาก รอยละ 48.1 ในขณะที่กิจการขนาดกลางและเล็กมีบทบาทอยูเพียงในระดับปานกลาง
เทานั้น แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการฯ ดังกลาวในสถานประกอบกิจการขนาดใหญมีอํานาจในการ
ตอรองดานสวัสดิการแรงงานกับนายจางคอนขางมาก (ตารางที่ 5-11) 
 
ตารางที่ 5-11  จํานวนสถานประกอบกิจการที่เห็นวาคณะกรรมการฯ มบีทบาทในการสงเสริมใหลูกจาง

ไดรับสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามระดบับทบาทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง
หรือผูแทนลูกจาง  

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ

องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอย 0 1 2 0 3 
 (0.0) (3.1) (3.1) (0.0) (1.6) 
คอนขางนอย 0 0 9 5 14 
 (0.0) (0.0) (13.8) (6.2) (7.7) 
ปานกลาง 3 21 38 30 92 
 (75.0) (65.6) (58.5) (37.0) (50.5) 
คอนขางมาก 0 10 12 39 61 
 (0.0) (31.3) (18.5) (48.1) (33.5) 
มาก 1 0 4 7 12 

 (25.0) (0.0) (6.2) (8.6) (6.6) 

รวม 4 32 65 81 182 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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หนาที่ 5-12 

2) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
 

2.1) การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 73.6 ทราบความหมายของสวัสดิการ

แรงงาน สวนอีกรอยละ 26.4 ไมทราบความหมายโดยสวนที่ทราบความหมายสวนใหญยังใหคําจํากัด
ความของสวัสดิการแรงงานไมชัดเจน (ตารางที่ 5-12) 
 
ตารางที่ 5-12 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการทราบความหมายของสวสัดิการแรงงาน 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การทราบความหมาย 

ของสวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ไมทราบ 59 22 14 10 105 
  (46.5) (25.9) (14.9) (11.0) (26.4) 
  ทราบ 68 63 80 81 292 
 (53.5) (74.1) (85.1) (89.0) (73.6) 

รวม 127 85 94 91 397 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.2) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการจัดใหกับลูกจาง 
สถานประกอบกิจการเกือบทั้งหมด รอยละ 98.5 จัดใหมีสวัสดิการแรงงานดาน

วันหยุดวันลา  รองลงมา คือ สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 96.0 สวัสดิการแรงงานดานโบนัส
และเงินสวัสดิการ รอยละ 87.7 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 82.1 สวัสดิการแรงงานดาน
สุขภาพ รอยละ 79.6 สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 72.5 สวัสดิการแรงงาน
ดานความมั่นคง รอยละ 59.9 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา รอยละ 40.6 สวัสดิการแรงงาน
ดานการศึกษา รอยละ 37.5 สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง รอยละ 28.2 
และสวัสดิการแรงงานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณส่ือสาร เปนตนรอยละ 28.7 ตามลําดับ 
โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานตางๆ ใน
สัดสวนที่นอยกวาสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป (ตารางที่ 5-13) 

เมื่อพิจารณาตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ พบวา สถานประกอบกิจการทีร่วมทนุกบั
ตางชาติจัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางในสัดสวนที่สูงและมากกวา สถานประกอบกิจการที่เปนของ
คนไทยทั้งหมดในทุกประเภทสวัสดิการแรงงานที่จัดให แสดงใหเห็นวาสถานประกอบกิจการที่รวมทุน
กับตางชาติใหความสําคัญตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางมากกวาสถานประกอบกิจการที่เปน
ของคนไทยทั้งหมด เนื่องจากสินคาตางชาติที่เปนแบรนดเนมจะถูกบังคับดวยมาตรฐานแรงงาน หาก
ปฏิบัติกับลูกจางไมไดตามมาตรฐานจะถูกตอตานการซื้อสินคาจากผูบริโภค (ตารางที่ 5-14) 
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ตารางที่ 5-13 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานที่จัดใหแกลูกจาง 
                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการแรงงาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  
  

122 
 (96.1) 

85 
 (100.0) 

93 
(98.9) 

91 
(100.0) 

391 
(98.5) 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  117 
 (92.1) 

82 
 (96.5) 

92 
(97.9) 

90 
(98.9) 

381 
(96.0) 

สวัสดิการดานโบนัสและ 
เงินสวัสดิการ 

94 
 (74.0) 

76 
 (89.4) 

89 
(94.7) 

89 
(97.8) 

348 
(87.7) 

สวัสดิการดานนันทนาการ 75 
 (59.1) 

76 
 (89.4) 

90 
(95.7) 

85 
(93.4) 

326 
(82.1) 

สวัสดิการดานสุขภาพ  
  

79 
 (62.2) 

68 
 (80.0) 

84 
(89.4) 

85 
(93.4) 

316 
(79.6) 

สวัสดิการดานความปลอดภัย 
ในการทํางาน 

62 
 (48.8) 

62 
 (72.9) 

80 
(85.1) 

84 
(92.3) 

288 
(72.5) 

สวัสดิการดานความมั่นคง  
  

46 
 (36.2) 

46 
 (54.1) 

65 
(69.1) 

81 
(89.0) 

238 
(59.9) 

สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 45 35 35 46 161 
 (35.4) (41.2) (37.2) (50.5) (40.6) 
สวัสดิการดานการศึกษา  28 24 36 61 149 
  (22.0) (28.2) (38.3) (67.0) (37.5) 
สวัสดิการดานการพัฒนา 25 15 24 48 112 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (19.7) (17.6) (25.5) (52.7) (28.2) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 
ประจําตําแหนง อุปกรณสื่อสาร 
เปนตน 

16 
(12.6) 

21 
(24.7) 

32 
(34.0) 

45 
(49.5) 

114 
(28.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 127 85 94 91 397 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-15 

ตารางที่ 5-14  จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการดําเนินธุรกิจและสวัสดิการแรงงาน 
ที่จัดใหแกลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

สวัสดิการแรงงาน กิจการของ 
คนไทยทั้งหมด 

รวมทุน 
กับตางชาติ 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  
  

323 
 (98.2) 

68 
 (100.0) 

391 
 (98.5) 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  313 
 (95.1) 

68 
 (100.0) 

381 
 (96.0) 

สวัสดิการดานโบนัสและ 
เงินสวัสดิการ 

281 
 (85.4) 

67 
 (98.5) 

348 
 (87.7) 

สวัสดิการดานนันทนาการ 262 
 (79.6) 

64 
 (94.1) 

326 
 (82.1) 

สวัสดิการดานสุขภาพ  
  

251 
 (76.3) 

65 
 (95.6) 

316 
 (79.6) 

สวัสดิการดานความปลอดภัย 
ในการทํางาน 

225 
 (68.4) 

63 
 (92.6) 

288 
 (72.5) 

สวัสดิการดานความมั่นคง  
  

178 
 (54.1) 

60 
 (88.2) 

238 
 (59.9) 

สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 131 
 (39.8) 

30 
 (44.1) 

161 
 (40.6) 

สวัสดิการดานการศึกษา 113 
 (34.3) 

36 
 (52.9) 

149 
 (37.5) 

สวัสดิการดานการพัฒนาสถาบัน 
ครอบครัวของลูกจาง 

85 
 (25.8) 

27 
 (39.7) 

112 
 (28.2) 

สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนตประจํา
ตําแหนง อุปกรณสื่อสาร เปนตน 

80 
 (24.3) 

34 
 (50.0) 

114 
 (28.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 329 68 397 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-16 

2.3) รายละเอียดสวัสดิการแรงงานแตละประเภท 
รูปแบบของสวัสดิการแรงงานตางๆ ที่นายจางจัดใหลูกจางจะแตกตางกันไปขึ้นอยู

กับลักษณะของธุรกิจที่ทําและความสามารถของสถานประกอบกิจการแตละแหง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 

สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 
391 แหงเกือบทั้งหมด รอยละ 99.5 กําหนดใหมีวันลาปวย รองลงมาคือ วันลากิจ วันลาคลอดบุตร วันลา
บวช และวันลาอื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไปศึกษาตอ เปนตน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 90.8, 76.2, 67.0 
และ 20.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-15) 
 
ตารางที่ 5-15  จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  

ดานวนัหยุดวนัลาที่จัดใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 121 84 93 91 389 
 (99.2) (98.8) (100.0) (100.0) (99.5) 
ลากิจ 99 76 91 89 355 
 (81.1) (89.4) (97.8) (97.8) (90.8) 
ลาคลอดบุตร 53 

(43.4) 
68 

(80.0) 
88 

(94.6) 
89 

(97.8) 
298 

(76.2) 

ลาบวช 51 59 80 72 262 
 (41.8) (69.4) (86.0) (79.1) (67.0) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน  6 15 25 35 81 
ลาไปศึกษาตอ เปนตน (4.9) (17.6) (26.9) (38.5) (20.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 122 85 93 91 391 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-17 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 381 

แหง สวนใหญ รอยละ 67.5 ไดมีการจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบใหแกลูกจาง รองลงมา 3 อันดับคือ การ
จัดหาอาหารกลางวัน รอยละ 66.4 การใหเงินสงเคราะหตางๆ รอยละ 42.5 และการจัดหาที่พักอาศัย 
รอยละ 42.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-16) 
 
ตารางที่ 5-16 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดิการแรงงาน  
   ดานเศรษฐกิจที่จัดใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  
 

41 
(35.0) 

59 
(72.0) 

78 
(84.8) 

79 
(87.8) 

257 
(67.5) 

การจัดหาอาหารกลางวัน 
 

82 
(70.1) 

57 
(69.2) 

58 
(63.0) 

56 
(62.2) 

253 
(66.4) 

เงินสงเคราะหตางๆ 27 29 45 61 162 
  (23.1) (35.4) (48.9) (67.8) (42.5) 
การจัดหาที่พักอาศัย  43 37 37 43 160 
  (36.8) (45.1) (40.2) (47.8) (42.0) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน  40 26 31 46 143 
ครอบครัว (34.2) (31.7) (33.7) (51.1) (37.5) 
รถรับสง  9 18 23 38 88 
  (7.7) (22.0) (25.0) (42.2) (23.1) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย  14 6 14 43 77 
  (12.0) (7.3) (15.2) (47.8) (20.2) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 9 13 26 48 
  (0.0) (11.0) (14.1) (28.9) (12.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 117 82 92 90 381 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-18 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ  
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทนี้ จํานวน 257 

แหง สวนใหญ รอยละ 82.5 จัดชุดทํางาน/เครื่องแบบใหแกลูกจางโดยไมคิดคาใชจาย  รองลงมาคอื จาํหนาย
ในราคาถูก รอยละ 16.3 และอื่นๆ เชน ใหผาผืนแลวนําไปตัดเย็บเอง รอยละ 1.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-17) 
 
ตารางที่ 5-17   จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
 ดานการจดัหาชุดทํางาน/เครือ่งแบบใหแกลูกจาง 

                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 33 49 65 65 212 
 (80.5) (83.1) (83.3) (82.3) (82.5) 
จําหนายราคาถูก 8 9 12 13 42 
 (19.5) (15.3) (15.4) (16.5) (16.3) 
อื่นๆ เชน ใหผาผืนแลวนําไป 0 1 1 1 3 
ตัดเย็บเอง เปนตน (0.0) (1.7) (1.3) (1.3) (1.2) 

รวม 41 59 78 79 257 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-19 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน  
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทนี้ จํานวน 253 

แหง สวนใหญ รอยละ 68.0  จัดหาอาหารใหโดยไมเสียคาใชจาย สวนอีก รอยละ 32.0 จัดหาอาหารกลางวัน
มาจําหนายใหแกลูกจางในราคาถูก (ตารางที่ 5-18) 
 
ตารางที่ 5-18 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
 ดานการจดัหาอาหารกลางวนัใหแกลูกจาง 

                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดหาอาหารกลางวัน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 72 43 36 21 172 
 (87.8) (75.4) (62.1) (37.5) (68.0) 
จําหนายราคาถูก 10 14 22 35 81 
 (12.2) (24.6) (37.9) (62.5) (32.0) 

รวม 82 57 58 56 253 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-20 

(2.3) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทนี้ จํานวน 162 

แหง สวนใหญ รอยละ 83.3 มีการจัดใหมีเงินสงเคราะหคาทําศพคนในครอบครัว และรอยละ 42.6 เปนการ
ใหเงินสงเคราะหบุตร (ตารางที่ 5-19) 
 
ตารางที่ 5-19 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
 ดานการใหเงนิสงเคราะหตางๆ แกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เงินสงเคราะหตางๆ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 22 
(81.5) 

25 
(86.2) 

42 
(93.3) 

46 
(75.4) 

135 
(83.3) 

  สงเคราะหบุตร 7 9 19 34 69 
 (25.9) (31.0) (42.2) (55.7) (42.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 27 29 45 61 162 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-21 

(2.4) การจัดหาที่พักอาศัย  
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทนี้ จํานวน 

160 แหง สวนใหญ รอยละ 65.6 จัดหาใหอยูโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมาคิดคาเชาในราคาถูก รอยละ 
33.8 และเสียเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา รอยละ 0.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-20) 
 
ตารางที่ 5-20 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
   ดานการจดัหาที่พักอาศัยใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดหาที่พักอาศัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 31 24 26 24 105 
 (72.1) (64.9) (70.3) (55.8) (65.6) 
คิดคาเชาในราคาถูก 12 12 11 19 54 
 (27.9) (32.4) (29.7) (44.2) (33.8) 
เสียเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 0 1 0 0 1 
 (0.0) (2.9) (0.0) (0.0) (0.6) 

รวม 43 37 37 43 160 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-22 

(2.5) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทนี้ สวนใหญ 

รอยละ 55.9 จัดใหมีการกูยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ย และรอยละ 44.1 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
(ตารางที่ 5-21) 
 

ตารางที่ 5-21   จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
 ดานการใหกูยมืเงินเพื่อใชจายในครอบครัวใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 

ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 30 19 17 14 80 
  (75.0) (73.1) (54.8) (30.4) (55.9) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 10 7 14 32 63 
พาณิชย (25.0) (26.9) (45.2) (69.6) (44.1) 

รวม 40 26 31 46 143 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-23 

(2.6) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทนี้ จํานวน 88 

แหง สวนใหญ รอยละ 79.5 มีการจัดรถรับสงใหโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมาคือ คิดคาโดยสารราคาถูก
รอยละ 15.9 และอื่นๆ เชน ใหคาน้ํามัน ใหคาเดินทาง เปนตน รอยละ 4.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-22) 
 
ตารางที่ 5-22 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 
   ดานการจดัรถรับสงใหแกลูกจาง 

                                                                                                                        หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดรถรับสง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 7 14 17 32 70 
  (77.8) (77.8) (73.9) (84.2) (79.5) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 1 3 4 6 14 
 (11.1) (16.7) (17.4) (15.8) (15.9) 
อื่นๆ เชน ใหคาน้ํามัน  1 1 2 0 4 
ใหคาเดินทาง เปนตน (11.1) (5.6) (8.7) (0.0) (4.5) 

รวม 9 18 23 38 88 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-24 

(2.7) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานประเทนี้ จํานวน 77 แหง  

สวนใหญ รอยละ 75.3 จัดใหมีการกูยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และรอยละ 24.7 จัดใหมี
การกูโดยไมคิดดอกเบี้ย  (ตารางที่ 5-23) 
 
ตารางที่ 5-23 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 
 ดานการใหกูยมืเงินเพื่อซ้ือทีอ่ยูอาศัยใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงิน 

เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 
พาณิชย 

7 
(50.0) 

3 
(50.0) 

10 
(71.4) 

38 
(88.4) 

58 
(75.3) 

ไมคิดดอกเบี้ย 7 3 4 5 19 
  (50.0) (50.0) (28.6) (11.6) (24.7) 

รวม 14 6 14 43 77 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-25 

(2.8) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการประเภทนี้ จํานวน 48 แหง 

สวนใหญ รอยละ 60.4 มีการจัดตั้งสหกรณรานคา และรอยละ 52.1 มีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-24) 
 

ตารางที่ 5-24 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงานดานการจัดตั้ง
สหกรณใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดต้ังสหกรณ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สหกรณรานคา 0 6 7 16 29 
 (0.0) (66.7) (53.8) (61.5) (60.4) 
สหกรณออมทรัพย 0 4 9 12 25 
 (0.0) (44.4) (69.2) (46.2) (52.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 9 13 26 48 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-26 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน  ดานโบนัสและเงิน

สวัสดิการ จํานวน 348 แหง สวนใหญ รอยละ 73.6 ใหเงินโบนัส รองลงมา 3 อันดับ คือ ใหเบี้ยขยัน   
รอยละ 57.8 ใหเบี้ยเล้ียง รอยละ 52.3 และใหเงินรางวัลประจําป รอยละ 28.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-25) 
 
ตารางที่ 5-25 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
 ดานโบนัสและเงินสวัสดกิารใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 

และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงินโบนัส 46 
(48.9) 

52 
(68.4) 

76 
(85.4) 

82 
(92.1) 

256 
(73.6) 

เบี้ยขยัน 56 46 50 49 201 
 (59.6) (60.5) (56.2) (55.1) (57.8) 

เบี้ยเลี้ยง 32 
(34.0) 

41 
(53.9) 

50 
(56.2) 

59 
(66.3) 

182 
(52.3) 

เงินรางวลัประจําป 20 20 26 32 98 
 (21.3) (26.3) (29.2) (36.0) (28.2) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 5 21 23 37 86 
 (5.3) (27.6) (25.8) (41.6) (24.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 94 76 89 89 348 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-27 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน 

326 แหง สวนใหญ รอยละ 92.6 มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค รองลงมา 3 อันดับ คือ มีการจัดการแขงขัน
กีฬาภายใน รอยละ 35.9 การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว รอยละ 29.8 และการจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม
คลายเครียด รอยละ 26.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-26) 
 
ตารางที่ 5-26 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 

ดานนันทนาการใหกับลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค 68 74 82 78 302 
 (90.7) (97.4) (91.1) (91.8) (92.6) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 2 

(2.7) 
15 

(19.7) 
43 

(47.8) 
57 

(67.1) 
117 

(35.9) 

การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 15 
(20.0) 

22 
(28.9) 

29 
(32.2) 

31 
(36.5) 

97 
(29.8) 

การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   11 15 26 34 86 
คลายเครียด (14.7) (19.7) (28.9) (40.0) (26.4) 
การจัดหองพักผอน 6 

(8.0) 
12 

(15.8) 
13 

(14.4) 
33 

(38.8) 
64 

(19.6) 

การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 1 
(1.3) 

8 
(10.5) 

19 
(21.1) 

29 
(34.1) 

57 
(17.5) 

การตั้งชมรมกฬีา 2 3 13 33 51 
 (2.7) (3.9) (14.4) (38.8) (15.6) 

การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 2 
(2.7) 

4 
(5.3) 

12 
(13.3) 

18 
(21.2) 

36 
(11.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 75 76 90 85 326 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-28 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ดานสุขภาพ จํานวน 316 

แหงสวนใหญ รอยละ 72.5 มีการใหความชวยเหลือคารักษาพยาบาล รองลงคือ การบริการตรวจสุขภาพ
ประจําป รอยละ 55.7 และใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ รอยละ 41.5 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-27) 
 
ตารางที่ 5-27 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวสัดิการแรงงาน 
  ดานสุขภาพใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานสุขภาพ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 62 47 57 63 229 
 (78.5) (69.1) (67.9) (74.1) (72.5) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 13 27 64 72 176 
 (16.5) (39.7) (76.2) (84.7) (55.7) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  20 26 39 46 131 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (25.3) (38.2) (46.4) (54.1) (41.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 79 68 84 85 316 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-29 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ดานความปลอดภัยในการ

ทํางาน จํานวน 288 แหง สวนใหญ รอยละ 87.5 เปนการใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย 
รองลงมาคือ การฝกอบรม และเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย รอยละ 63.9 และการสงเสริม
กิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 60.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-28) 
 
ตารางที่ 5-28   จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
  ดานความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานความปลอดภัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 49 53 71 79 252 
และความปลอดภัย (79.0) (85.5) (88.8) (94.0) (87.5) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย 

19 
(30.6) 

39 
(62.9) 

64 
(80.0) 

62 
(73.8) 

184 
(63.9) 

การสงเสริมกิจกรรมดานความ 24 39 54 58 175 
ปลอดภัย (38.7) (62.9) (67.5) (69.0) (60.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 62 80 84 288 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-30 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ดานความมั่นคง จํานวน 

238 แหง ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 49.6 อยูในรูปของการประกันชีวิต รองลงมา 3 อันดับ คือ ใหเงิน/
ของรางวัลการทํางาน รอยละ 45.8 ทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รอยละ 43.3 และทํากองทุนฌาปนกิจศพ 
รอยละ 20.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-29) 
 
ตารางที่ 5-29 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวสัดิการแรงงาน  
   ดานความมัน่คงใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานความมั่นคง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การประกันชีวิต 15 24 41 38 118 
 (32.6) (52.2) (63.1) (46.9) (49.6) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 30 

(65.2) 
22 

(47.8) 
23 

(35.4) 
34 

(42.0) 
109 

(45.8) 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2 
(4.3) 

14 
(30.4) 

36 
(55.4) 

51 
(63.0) 

103 
(43.3) 

กองทุนฌาปนกิจศพ 
  

4 
(8.7) 

7 
(15.2) 

13 
(20.0) 

25 
(30.9) 

49 
(20.6) 

เงินบําเหน็จ/บํานาญ 1 6 8 20 35 
 (2.2) (13.0) (12.3) (24.7) (14.7) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 1 3 15 19 
 (0.0) (2.2) (4.6) (18.5) (8.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 46 46 65 81 238 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-31 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน ดานการใหคําปรึกษา จํานวน 

161 แหง สวนใหญ รอยละ 70.8 มีการใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัว รองลงมาคือ  การใหคําปรึกษา
ดานอาชีพและการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 47.2 และ 41.6 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-30) 
 
 ตารางที่ 5-30 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
 ดานการใหคําปรึกษาใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต
ครอบครัว 

37 
(82.2) 

20 
(57.1) 

24 
(68.6) 

33 
(71.7) 

114 
(70.8) 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 12 22 20 22 76 
 (26.7) (62.9) (57.1) (47.8) (47.2) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 7 
(15.6) 

13 
(37.1) 

17 
(48.6) 

30 
(65.2) 

67 
(41.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 45 35 35 46 161 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-32 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา  
สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงาน ดานการศึกษา จํานวน 149 

แหง สวนใหญ รอยละ 62.4 ไดจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รองลงมาคือ การใหลา
ศึกษาตอ รอยละ 48.3 ใหทุนการศึกษา รอยละ 30.2 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถาน-
ประกอบกิจการ รอยละ 18.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-31) 
 
ตารางที่ 5-31 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวสัดิการแรงงานดานการศึกษาใหแก

ลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 
เหมาะสมกับเวลาเรียน 

18 
(64.3) 

18 
(75.0) 

27 
(75.0) 

30 
(49.2) 

93 
(62.4) 

การใหลาศึกษาตอ 8 
(28.6) 

12 
(50.0) 

20 
(55.6) 

32 
(52.5) 

72 
(48.3) 

การใหทุนการศึกษา 3 3 13 26 45 
 (10.7) (12.5) (36.1) (42.6) (30.2) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 3 4 9 11 27 
ภายในสถานประกอบกิจการ (10.7) (16.7) (25.0) (18.0) (18.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 28 24 36 61 149 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-33 

(10)  สวัสดิการแรงงานดานพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
 สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว

ของลูกจาง จํานวน 112 แหง สวนใหญ รอยละ 51.8 เปนการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคล 
ในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ คือ การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง รอยละ 40.2 กิจกรรม 
สรางความอบอุนในครอบครัว  รอยละ 26.8 และการชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง รอยละ 18.8 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-32) 
 
ตารางที่ 5-32 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  
 ดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 

สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 
บุคคลในครอบครัว 

12 
(48.0) 

5 
(33.3) 

14 
(58.3) 

27 
(56.3) 

58 
(51.8) 

การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 
ของลูกจาง 

4 
(16.0) 

5 
(33.3) 

13 
(54.2) 

23 
(47.9) 

45 
(40.2) 

กิจกรรมสรางความอบอุน 
ในครอบครัว 

6 
(24.0) 

4 
(26.7) 

5 
(20.8) 

15 
(31.3) 

30 
(26.8) 

การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 
ของลูกจาง 

2 
(8.0) 

5 
(33.3) 

4 
(16.7) 

10 
(20.8) 

21 
(18.8) 

การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 4 4 4 5 17 
ลูกจาง (16.0) (26.7) (16.7) (10.4) (15.2) 
การจัดสนามเด็กเลน 2 3 1 2 8 
 (8.0) (20.0) (4.2) (4.2) (7.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 25 15 24 48 112 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-34 

(11)  สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
 สถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานอื่นๆ จํานวน 114 แหง สวน

ใหญ รอยละ 79.8 อยูในรูปของการใหอุปกรณส่ือสาร รองลงมาคือ รถยนตประจําตําแหนง รอยละ 66.7 
และบานพักตากอากาศ  รอยละ 14.0 ตามลําดับ ซ่ึงสิทธิในการไดรับสวัสดิการแรงงานนี้ ข้ึนอยูกับ
ตําแหนงงาน หรือระยะเวลาการทํางานของลูกจาง (ตารางที่ 5-33) 
 
ตารางที่ 5-33 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงานอื่นๆ  

ที่จัดใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 13 
(81.3) 

17 
(81.0) 

26 
(81.3) 

35 
(77.8) 

91 
(79.8) 

รถยนตประจําตําแหนง 5 11 22 38 76 
 (31.3) (52.4) (68.8) (84.4) (66.7) 
บานพักตากอากาศ 0 2 5 9 16 
 (0.0) (9.5) (15.6) (20.0) (14.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 16 21 32 45 114 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-35 

2.4) ความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการจัดใหกับลูกจาง
โดยการใหผูบริหารสถานประกอบกิจการใหคะแนนตามระดับความพึงพอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปน
คะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนสูงที่สุด แลวนําคะแนนที่ไดไปหาคาเฉลี่ย ผลที่ไดจะเปน
คะแนนเฉลี่ยตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจในภาพรวม สถานประกอบกิจการมีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงาน

ที่จัดใหแกลูกจางในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.10) แตเมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา  
สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป มีความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.69) แสดงใหเห็นวาสถานประกอบกิจการขนาดใหญมีการจัดสวัสดิการแรงงานไดดีกวา
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและเล็ก (ตารางที่ 5-34) 
 
ตารางที่ 5-34 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบกิจการตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

2.64 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 3.69 คอนขางมาก 3.10 ปานกลาง 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-36 

2.5) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ปจจัยที่มีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของสถานประกอบกิจการ

อันดับแรก คือ เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัครงาน รอยละ 62.7 รองลงมาคือ เพื่อลดอัตราการลาออกของ
ลูกจาง รอยละ 59.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง รอยละ 57.9 ขึ้นอยูกับผลประกอบการของ
กิจการ รอยละ 55.9 ขึ้นอยูกับความมั่นคงของกิจการ รอยละ 47.1 และลูกจาง (พนักงาน/คนงาน) เรียกรอง 
รอยละ 10.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-35) 
 
ตารางที่ 5-35 จํานวนสถานประกอบกจิการ จาํแนกตามปจจยัที่มีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ปจจัยที่มีผล 

ตอการจัดสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามา 
สมัครงาน 

59 
(46.5) 

53 
(62.4) 

70 
(74.5) 

67 
(73.6) 

249 
(62.7) 

เพื่อลดอัตราการลาออกของ 
ลูกจาง 

54 
(42.5) 

50 
(58.8) 

68 
(72.3) 

64 
(70.3) 

236 
(59.4) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ทํางานของลูกจาง 

48 
(37.8) 

45 
(52.9) 

71 
(75.5) 

66 
(72.5) 

230 
(57.9) 

ผลประกอบการของกิจการ 59 46 53 64 222 
 (46.5) (54.1) (56.4) (70.3) (55.9) 
ความมั่นคงของกิจการ 36 35 51 65 187 
 (28.3) (41.2) (54.3) (71.4) (47.1) 
ลูกจาง(พนักงาน/คนงาน) 
เรียกรอง 

8 
(6.3) 

5 
(5.9) 

13 
(13.8) 

14 
(15.4) 

40 
(10.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 127 85 94 91 397 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-37 

2.6) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางรายเดือนกับลูกจางรายวัน 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 58.9 จัดสวัสดิการใหแกลูกจางรายเดือน

กับรายวันเหมือนกัน โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนสูงสุด 
รอยละ 73.2 สวนอีกรอยละ 41.1 จัดสวัสดิการแตกตางกัน (ตารางที่ 5-36) 
 
ตารางที่ 5-36   จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความแตกตางของการจัดสวสัดิการแรงงาน

ใหแกลูกจางรายเดือนกับลูกจางรายวนั 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 
การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เหมือนกัน 93 51 51 39 234 
 (73.2) (60.0) (54.3) (42.9) (58.9) 
แตกตางกัน 34 34 43 52 163 
 (26.8) (40.0) (45.7) (57.1) (41.1) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-38 

2.7) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางระดับตางๆ  
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 59.4 จัดสวัสดิการใหลูกจางแตละระดับ

เหมือนกัน  โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง  1 – 49 คน  มีสัดสวนสูงสุด 
รอยละ 74.8 สวนอีกรอยละ 40.6 จัดสวัสดิการแตกตางกัน (ตารางที่ 5-37) 
 
ตารางที่ 5-37   จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความแตกตางของการจัดสวสัดิการแรงงานที่จัด

ใหลูกจางแตละระดับ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 
การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เหมือนกัน 95 61 42 38 236 
 (74.8) (71.8) (44.7) (41.8) (59.4) 
แตกตางกัน 32 24 52 53 161 
 (25.2) (28.2) (55.3) (58.2) (40.6) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-39 

2.8) ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน  
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 70.5 ใหนายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการ

แรงงานเอง สวนอีกรอยละ 29.0 นายจางและลูกจางรวมกันกําหนดและมีเพียงสวนนอยมาก รอยละ 0.5 
ที่ใหลูกจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานเองแตสุดทายนายจางจะเปนผูตัดสินใจเองวาจะใหมีหรือไม 
(ตารางที่ 5-38) 
 
ตารางที่ 5-38 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามผูกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ผูกําหนดสวัสดกิารแรงงาน 

ในสถานประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นายจาง 114 65 56 45 280 
 (89.8) (76.5) (59.6) (49.5) (70.5) 
นายจางและลูกจาง 13 20 38 46 117 
รวมกันกําหนด (10.2) (23.5) (40.4) (50.5) (29.5) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-40 

2.9) การไดรับประโยชนจากการจัดใหมีสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 82.9 เห็นวาไดรับประโยชนจากการจัด

สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง มีเพียงสวนนอย รอยละ 17.1 ที่เห็นวาไมไดรับประโยชน โดยสถาน-
ประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 40.2 (ตารางที่ 5-39) 
 
ตารางที่ 5-39 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การไดรับประโยชนจาก 

การจัดสวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไดรับ 76 77 89 87 329 
  (59.8) (90.6) (94.7) (95.6) (82.9) 
ไมไดรับ 51 8 5 4 68 
 (40.2) (9.4) (5.3) (4.4) (17.1) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-41 

2.10) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับจากการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ประโยชนที่สถานประกอบกิจการสวนใหญไดรับอันดับแรก คือ ลูกจางมีขวัญและ

กําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความจงรักภักดีตอองคกร รอยละ 80.9 รองลงมาไดแก กอใหเกิดภาพลักษณทางบวก
สําหรับองคกร รอยละ 63.5 อัตราการเขา-ออกงาน และการขาดงานลดต่ําลง รอยละ 62.3 ประสิทธิภาพ 
การทํางานของลูกจางดีขึ้น รอยละ 49.2 สามารถคัดเลือกลูกจางที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น รอยละ 45.0 
และลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพแรงงาน รอยละ 19.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-40) 
 
ตารางที่ 5-40 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เห็นวาไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดกิารแรงงาน 

จําแนกตามประโยชนที่สถานประกอบกจิการไดรับ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 
ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร 

55 
(72.4) 

60 
(77.9) 

74 
(83.1) 

77 
(88.5) 

266 
(80.9) 

กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 
สําหรับองคกร 

39 
(51.3) 

37 
(48.1) 

61 
(68.5) 

72 
(82.8) 

209 
(63.5) 

อัตราการเขา-ออกงาน และ 
การขาดงานลดต่ําลง 

39 
(51.3) 

49 
(63.6) 

56 
(62.9) 

61 
(70.1) 

205 
(62.3) 

ประสิทธิภาพการทํางานของ 
ลูกจางดีข้ึน 

36 
(47.4) 

35 
(45.5) 

38 
(42.7) 

53 
(60.9) 

162 
(49.2) 

สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 24 27 36 61 148 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (31.6) (35.1) (40.4) (70.1) (45.0) 
ลดอิทธิพลและบทบาท 9 10 20 25 64 
ของสหภาพแรงงาน (11.8) (13.0) (22.5) (28.7) (19.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 76 77 89 87 329 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-42 

2.11) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 59.2 ไมทราบความแตกตาง สวนอีก 

รอยละ 40.8 ทราบความแตกตาง (ตารางที่ 5-41) 
 
ตารางที่ 5-41 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการ

แรงงานตามกฎหมายกับสวสัดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การทราบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมทราบ 102 56 41 36 235 
 (80.3) (65.9) (43.6) (39.6) (59.2) 
ทราบ 25 29 53 55 162 
 (19.7) (34.1) (56.4) (60.4) (40.8) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-43 

2.12) การประสบปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 
 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 89.9 ไมมีปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน สวนอีกรอยละ  10.1 มีปญหา (ตารางที่ 5-42) โดยลักษณะของปญหาที่ประสบมากคือ 
ลูกจางเรียกรองสวัสดิการมากเกินไป รอยละ 67.5 รองลงมาเปนปญหาการไมทราบวาจะตองจัด
สวัสดิการอะไรใหกับลูกจาง รอยละ 57.5 (ตารางที่ 5-43) 
 

ตารางที่ 5-42 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การประสบปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมีปญหา 114 74 85 84 357 
 (89.8) (87.1) (90.4) (92.3) (89.9) 
 มีปญหา 13 11 9 7 40 
 (10.2) (12.9) (9.6) (7.7) (10.1) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 
ตารางที่ 5-43 จํานวนสถานประกอบกิจการที่ประสบปญหาดานสวัสดกิารแรงงาน จาํแนกตามลักษณะ

ปญหาที่ประสบ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ปญหาที่ประสบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางเรียกรองสวัสดิการ 
มากเกินไป 

9 
(69.2) 

8 
(72.7) 

6 
(66.7) 

4 
(57.1) 

27 
(67.5) 

ไมทราบวามีสวัสดิการ 6 8 5 4 23 
อะไรบาง (46.2) (72.7) (55.6) (57.1) (57.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 13 11 9 7 40 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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หนาที่ 5-44 

2.13) ปญหาขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 
 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 94.5 ไมเคยมีขอพิพาทดานสวัสดิการ
แรงงาน  มีเพียงสวนนอย  รอยละ  5.5 เทานั้นที่ เคยมีขอพิพาท  ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องเล็กนอย 
เชน การจายเงินโบนัสใหไมเทากัน เปนตน (ตารางที่ 5-44) โดยสวนใหญ รอยละ 90.9 แกปญหาดวยวิธี
ประนีประนอมกับลูกจาง โดยจัดใหบางสวนที่เรียกรอง มีเพียงสวนนอย รอยละ 9.1 ที่ใหลูกจาง
ดําเนินการตามกฎหมาย (ตารางที่ 5-45) 
 
ตารางที่ 5-44 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 

ปญหาขอพิพาท 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ไมเคย 123 81 85 86 375 

 (96.9) (95.3) (90.4) (94.5) (94.5) 
  เคย 4 4 9 5 22 
 (3.1) (4.7) (9.6) (5.5) (5.5) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-45 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เคยประสบปญหาขอพิพาท จําแนกตามวิธีการแกไขปญหา

ขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การแกไขปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ประนีประนอมกับลูกจาง  4 4 7 5 20 
โดยจัดใหบางสวนที่เรียกรอง (100.0) (100.0) (77.8) (100.0) (90.9) 
จัดการตามกฎหมาย โดยให
ลูกจางเรียกรองเอง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(22.2) 

0 
(0.0) 

2 
(9.1) 

รวม 4 
(100.0) 

4 
(100.0) 

9 
(100.0) 

5 
(100.0) 

22 
(100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-45 

2.14) ความตองการใหภาครัฐสนับสนุน 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 73.8 ตองการใหภาครัฐชวยเผยแพร

ความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 65.0 ตองการใหรัฐใหส่ิงจูงใจใหนายจางในการจัด
สวัสดิการใหลูกจาง (ตารางที่ 5-46)  
 
ตารางที่ 5-46 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความตองการใหภาครัฐสนับสนุนในสิ่งที่

เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการให 

ภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ 92 68 69 64 293 
แรงงาน (72.4) (80.0) (73.4) (70.3) (73.8) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัดสวัสดกิาร 74 55 68 61 258 
แรงงานแกลูกจาง (58.3) (64.7) (72.3) (67.0) (65.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 127 85 94 91 397 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-46 

3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

3.1) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหลูกจางได 
สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสวนใหญสามารถจัดใหลูกจางไดมาก

ที่สุดอันดับแรก คือ สวัสดิการดานวันหยุดวันลา รอยละ 98.5 รองลงมา 5 อันดับ ไดแก สวัสดิการ
แรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 97.7 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 91.2 
สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 85.6 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 83.6 และ
สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 77.3 ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางจากสวัสดิการ
แรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (ตารางที่ 5-47) แตยังมีสถานประกอบกิจการบางแหงจัดสวัสดิการแรงงานบาง
ประเภทนอยกวาที่จัดใหมีอยูในปจจุบัน เมื่อเทียบกับตารางที่ 5-13 เนื่องจากถูกบังคับดวยขอกฎหมาย
หรือลูกจางเรียกรองแตในความเปนจริงไมเต็มใจที่จะจัดสวัสดิการแรงงานให 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-47 

ตารางที่ 5-47 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานที่สามารถจัดใหลูกจางได 
                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการแรงงาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  
  

126 
(99.2) 

85 
(100.0) 

94 
(100.0) 

86 
(94.5) 

391 
(98.5) 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  122 
(96.1) 

83 
(97.6) 

94 
(100.0) 

89 
(97.8) 

388 
(97.7) 

สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 
สวัสดิการ 

106 
(83.5) 

80 
(94.1) 

88 
(93.6) 

88 
(96.7) 

362 
(91.2) 

สวัสดิการดานนันทนาการ 90 
(70.9) 

78 
(91.8) 

88 
(93.6) 

84 
(92.3) 

340 
(85.6) 

สวัสดิการดานสุขภาพ  88 72 88 84 332 
  (69.3) (84.7) (93.6) (92.3) (83.6) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 76 65 81 85 307 
ในการทํางาน (59.8) (76.5) (86.2) (93.4) (77.3) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  68 56 76 85 285 
  (53.5) (65.9) (80.9) (93.4) (71.8) 
สวัสดิการดานการศึกษา  47 40 50 68 205 
  (37.0) (47.1) (53.2) (74.7) (51.6) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 56 40 46 57 199 
 (44.1) (47.1) (48.9) (62.6) (50.1) 
สวัสดิการดานการพัฒนา 45 28 42 52 167 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (35.4) (32.9) (44.7) (57.1) (42.1) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 23 18 32 47 120 
ประจําตําแหนง อุปกรณสื่อสาร 
เปนตน 

(18.1) (21.2) (34.0) (51.6) (30.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 127 85 94 91 397 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-48 

3.2) รายละเอียดประเภทสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดให 
ลูกจางได 

 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 

สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 
จํานวน391 แหง สวนใหญ รอยละ 98.5 สามารถใหลูกจางลาปวยได รองลงมาคือ ลากิจ ลาคลอดบุตร  
ลาบวช และอื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไปศึกษาตอ เปนตน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 94.1, 77.2, 71.9 
และ 20.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-48) 
 
ตารางที่ 5-48 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงาน ดานวันหยุดวนัลาที่สามารถ

จัดใหลูกจางได                                                                                                                                                    
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 126 84 93 82 385 
 (100.0) (98.8) (98.9) (95.3) (98.5) 
ลากิจ 109 83 93 83 368 
 (86.5) (97.6) (98.9) (96.5) (94.1) 
ลาคลอดบุตร 65 

 (51.6) 
71 

(83.5) 
89 

(94.7) 
77 

(89.5) 
302 

(77.2) 

ลาบวช 63 65 81 72 281 
 (50.0) (76.5) (86.2) (83.7) (71.9) 
อื่นๆ เชน ลาจัดงานศพบุคคล  8 18 21 32 79 
ในครอบครัว  ลาไปงานแตง  
ลาพิเศษ (ลาเลือกตั้ง) 

(6.3) (21.2) (22.3) (37.2) (20.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 126 85 94 86 391 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-49 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 388 แหง สวนใหญ รอยละ 75.3 สามารถจัดหาอาหารกลางวันใหลูกจางไดมากเปนอันดับแรก 
รองลงมา 3 อันดับ คือ ชุดทํางาน/เครื่องแบบ รอยละ 72.4 การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
รอยละ 52.1 และการจัดหาที่พักอาศัย รอยละ 51.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-49) 
 
ตารางที่ 5-49 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจที่สามารถจัดให

ลูกจางได                                                                                                                                                             
                                                                                                                                      หนวย : แหง (รอยละ)                          

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดหาอาหารกลางวัน 
  

99 
(81.1) 

64 
(77.1) 

73 
(77.7) 

56 
(62.9) 

292 
(75.3) 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  
  

63 
(51.6) 

63 
(75.9) 

85 
(90.4) 

70 
(78.7) 

281 
(72.4) 

การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน 54 41 51 56 202 
ครอบครัว (44.3) (49.4) (54.3) (62.9) (52.1) 
การจัดหาที่พักอาศัย  56 47 51 44 198 
  (45.9) (56.6) (54.3) (49.4) (51.0) 
เงินสงเคราะหตางๆ 33 32 50 60 175 
  (27.0) (38.6) (53.2) (67.4) (45.1) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย  
  

25 
(20.5) 

16 
(19.3) 

37 
(39.4) 

56 
(62.9) 

134 
(34.5) 

รถรับสง  20 30 40 34 124 
  (16.4) (36.1) (42.6) (38.2) (32.0) 
การจัดตั้งสหกรณ  15 21 32 43 111 
  (12.3) (25.3) (34.0) (48.3) (28.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 122 83 94 89 388 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-50 

(2.1) การจัดหาอาหารกลางวัน 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ได จํานวน 292 แหง สวนใหญ รอยละ 66.1 จัดหาอาหารใหโดยไมเสียคาใชจาย และจําหนายในราคาถูก 
รอยละ 33.9 (ตารางที่ 5-50) 
 
ตารางที่ 5-50 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัหาอาหารกลางวันที่สามารถจัดให

ลูกจางได                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 80 43 49 21 193 
 (80.8) (67.2) (67.1) (37.5) (66.1) 
จําหนายราคาถูก 19 21 24 35 99 
 (19.2) (32.8) (32.9) (62.5) (33.9) 

รวม 99 64 73 56 292 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-51 

(2.2) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ไดจํานวน 281 แหง สวนใหญ รอยละ 84.3 มีการจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบใหโดยไมเสียคาใชจาย และ
จําหนายในราคาถูก รอยละ 15.7 (ตารางที่ 5-51) 
 
ตารางที่ 5-51 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัชุดทํางาน/เครื่องแบบที่สามารถ

จัดใหลูกจางได                                                                                                                                                    
                                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ)          

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 51 55 75 56 237 
 (81.0) (87.3) (88.2) (80.0) (84.3) 
จําหนายราคาถูก 12 8 10 14 44 
 (19.0) (12.7) (11.8) (20.0) (15.7) 

รวม 63 63 85 70 281 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-52 

(2.3) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ได จํานวน 202 แหง สวนใหญ รอยละ 53.5 สามารถใหกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย และรอยละ 46.5 โดยคิด
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย (ตารางที่ 5-52) 
 
ตารางที่ 5-52 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 

ที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                                                                    
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 40 27 27 14 108 
  (74.1) (65.9) (52.9) (25.0) (53.5) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 14 14 24 42 94 
พาณิชย (25.9) (34.1) (47.1) (75.0) (46.5) 

รวม 54 41 51 56 202 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-53 

(2.4) การจัดหาที่พักอาศัย 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ไดจํานวน 198 แหง สวนใหญ รอยละ 66.2 จัดหาใหอยูโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมาคือ คิดวาเชาในราคา
ถูก รอยละ 32.8 และใหจายเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา รอยละ 1.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-53) 
 
ตารางที่ 5-53 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัหาที่พกัอาศยัที่สามารถจัดให

ลูกจางได                                                                                                                                                             
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 39 28 37 27 131 
 (69.6) (59.6) (72.5) (61.4) (66.2) 
คิดคาเชาในราคาถูก 17 18 13 17 65 
 (30.4) (38.3) (25.5) (38.6) (32.8) 
ใหจายเฉพาะคาน้ําประปา/ 0 1 1 0 2 
ไฟฟา (0.0) (2.1) (2.0) (0.0) (1.0) 

รวม 56 47 51 44 198 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-54 

(2.5) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ไดจํานวน 175 แหง สวนใหญ รอยละ 76.0 สามารถใหเงินสงเคราะหคาทําศพคนในครอบครัวของ
ลูกจาง และรอยละ 56.0 ใหเงินสงเคราะหบุตร ตามลําดับ (ตารางที่ 5-54) 
 
ตารางที่ 5-54 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการใหเงินสงเคราะหตางๆ ที่สามารถจัด

ใหลูกจางได                                                                                                                                                        
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

คาทําศพคนในครอบครัว 23 
(69.7) 

24 
(75.0) 

39 
(78.0) 

47 
(78.3) 

133 
(76.0) 

สงเคราะหบุตร 16 16 28 38 98 
 (48.5) (50.0) (56.0) (63.3) (56.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 33 32 50 60 175 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-55 

(2.6) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ได จํานวน 134 แหง สวนใหญ รอยละ 65.7 สามารถใหกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และ 
รอยละ 34.3 ไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-55) 
 
ตารางที่ 5-55 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยที่

สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                                                                       
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 9 10 23 46 88 
พาณิชย (36.0) (62.5) (62.2) (82.1) (65.7) 
ไมคิดดอกเบี้ย 16 6 14 10 46 
  (64.0) (37.5) (37.8) (17.9) (34.3) 

รวม 25 16 37 56 134 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-56 

(2.7) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ได จํานวน 124 แหง สวนใหญ รอยละ 82.3 สามารถจัดรถรับสงใหลูกจางโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา
คือ จัดรถรับสงที่มีคาโดยสารราคาถูก รอยละ 16.1 และใหคาน้ํามันหรือคาเดินทาง รอยละ 1.6 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-56) 
 
ตารางที่ 5-56 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัรถรับสงที่สามารถจัดใหลูกจางได                               

หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดรถรับสง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 14 28 32 28 102 
  (70.0) (93.3) (80.0) (82.4) (82.3) 
คาโดยสารราคาถูก 6 2 6 6 20 
 (30.0) (6.7) (15.0) (17.6) (16.1) 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง  0 0 2 0 2 
 (0.0) (0.0) (5.0) (0.0) (1.6) 

รวม 20 30 40 34 124 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-57 

(2.8) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจาง

ได จํานวน 111 แหง สวนใหญ รอยละ 72.1 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพยใหลูกจาง และรอยละ 
36.9 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-57) แตทั้งนี้จะเห็นไดวามีสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจาง 1-49 คน อยากจะมีการจัดตั้งสหกรณใหกับลูกจาง ซ่ึงในทางปฏิบัติไมสามารถดําเนินการได คง
จะตองใชวิธีการอยางอื่นแทน 
 
ตารางที่ 5-57 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัตั้งสหกรณทีส่ามารถจัดใหลูกจางได                           

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดต้ังสหกรณ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สหกรณออมทรัพย 11 12 28 29 80 
 (73.3) (57.1) (87.5) (67.4) (72.1) 
สหกรณรานคา 6 

(40.0) 
11 

(52.4) 
7 

(21.9) 
17 

(39.5) 
41 

(36.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 15 21 32 43 111 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-58 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 362 สวนใหญ รอยละ 71.3 จัดเปนเงินโบนัสใหลูกจาง รองลงมาคือ เบี้ยขยัน รอยละ 66.0 
เบี้ยเล้ียงรอยละ 56.6 เงินรางวัลประจําป รอยละ 41.4 และเงินรางวัลพนักงานดีเดน รอยละ 35.4  
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-58) 
 
ตารางที่ 5-58 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการ 

ที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                                                                    
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 54 
(50.9) 

56 
(70.0) 

76 
(86.4) 

72 
(81.8) 

258 
(71.3) 

เบี้ยขยัน 68 
(64.2) 

53 
(66.3) 

66 
(75.0) 

52 
(59.1) 

239 
(66.0) 

เบี้ยเลี้ยง 45 44 54 62 205 
 (42.5) (55.0) (61.4) (70.5) (56.6) 
เงินรางวลัประจําป 34 30 42 44 150 
 (32.1) (37.5) (47.7) (50.0) (41.4) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 14 32 36 46 128 
 (13.2) (40.0) (40.9) (52.3) (35.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 106 80 88 88 362 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-59 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 340 แหง สวนใหญ รอยละ 90.6 สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค รองลงมา 3 อันดับ คือ 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว รอยละ 42.4 การจัดการแขงขันกีฬาภายใน รอยละ 41.8 และการจัดกิจกรรม
พักผอน/กิจกรรมคลายเครียด รอยละ 34.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-59) 
 
ตารางที่ 5-59 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานนนัทนาการที่สามารถจัดให

ลูกจางได                                                                                                                                                             
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  83 
(92.2) 

74 
(94.9) 

80 
(90.9) 

71 
(84.5) 

308 
(90.6) 

การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 29 
(32.2) 

29 
(37.2) 

40 
(45.5) 

46 
(54.8) 

144 
(42.4) 

การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 5 
(5.6) 

26 
(33.3) 

49 
(55.7) 

62 
(73.8) 

142 
(41.8) 

การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   18 23 36 40 117 
คลายเครียด (20.0) (29.5) (40.9) (47.6) (34.4) 
การจัดหองพักผอน 9 16 23 40 88 
 (10.0) (20.5) (26.1) (47.6) (25.9) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 3 13 31 36 83 
 (3.3) (16.7) (35.2) (42.9) (24.4) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 10 10 25 28 73 
 (11.1) (12.8) (28.4) (33.3) (21.5) 
การตั้งชมรมกฬีา 5 9 20 32 66 

 (5.6) (11.5) (22.7) (38.1) (19.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 90 78 88 84 340 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-60 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการที่สามรถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 332 แหง สวนใหญ รอยละ 78.3 สามารถใหการชวยเหลือคารักษาพยาบาล รองลงมาคือ 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 69.6 และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ รอยละ 54.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-60) 
 
ตารางที่ 5-60 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพที่สามารถจัดให

ลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 73 55 64 68 260 
 (83.0) (76.4) (72.7) (81.0) (78.3) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 43 53 70 65 231 
 (48.9) (73.6) (79.5) (77.4) (69.6) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ 

36 
(40.9) 

32 
(44.4) 

60 
(68.2) 

53 
(63.1) 

181 
(54.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 88 72 88 84 332 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-61 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 307 แหง สวนใหญ รอยละ 86.0 สามารถใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย 
รองลงมาคือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย รอยละ 67.8 และการสงเสริม
กิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 66.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-61) 
 
ตารางที่ 5-61 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยที่สามารถ

จัดใหลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 63 53 74 74 264 
และความปลอดภัย (82.9) (81.5) (91.4) (87.1) (86.0) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย 

35 
(46.1) 

44 
(67.7) 

64 
(79.0) 

65 
(76.5) 

208 
(67.8) 

การสงเสริมกิจกรรมดานความ 40 44 57 62 203 
ปลอดภัย (52.6) (67.7) (70.4) (72.9) (66.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 76 65 81 85 307 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-62 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 285 แหง สวนใหญ รอยละ 61.4 สามารถทําประกันชีวิตใหลูกจางได รองลงมาคือ ใหเงิน/ 
ของรางวัลการทํางาน รอยละ 49.5 เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รอยละ 48.1 ทํากองทุนฌาปนกิจศพ 
รอยละ 28.1 ใหเงินบําเหน็จ/บํานาญ รอยละ 23.9 และใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ รอยละ 10.9 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-62) 
 
ตารางที่ 5-62 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงที่สามารถจัดให

ลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)                             

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 33 38 50 54 175 
 (48.5) (67.9) (65.8) (63.5) (61.4) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 40 

(58.8) 
30 

(53.6) 
35 

(46.1) 
36 

(42.4) 
141 

(49.5) 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 16 
(23.5) 

25 
(44.6) 

43 
(56.6) 

53 
(62.4) 

137 
(48.1) 

กองทุนฌาปนกิจศพ 
  

14 
(20.6) 

10 
(17.9) 

29 
(38.2) 

27 
(31.8) 

80 
(28.1) 

เงินบําเหน็จ/บํานาญ 8 13 21 26 68 
 (11.8) (23.2) (27.6) (30.6) (23.9) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 2 2 9 18 31 
 (2.9) (3.6) (11.8) (21.2) (10.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 68 56 76 85 285 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-63 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 205 แหง สวนใหญ รอยละ 58.5 สามารถจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียนของ
ลูกจาง รองลงมาคือ การใหลูกจางลาศึกษาตอ รอยละ 48.8 การใหทุนการศึกษา รอยละ 37.6 และการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ รอยละ 21.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-63) 
 
ตารางที่ 5-63 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานการศึกษาที่สามารถจัดให

ลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 
เหมาะสมกับเวลาเรียน 

30 
(63.8) 

28 
(70.0) 

31 
(62.0) 

31 
(45.6) 

120 
(58.5) 

การใหลาศึกษาตอ 15 21 28 36 100 
 (31.9) (52.5) (56.0) (52.9) (48.8) 
การใหทุนการศึกษา 6 12 28 31 77 
 (12.8) (30.0) (56.0) (45.6) (37.6) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 8 6 13 16 43 
ภายในสถานประกอบกิจการ (17.0) (15.0) (26.0) (23.5) (21.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 47 40 50 68 205 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-64 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได  

จํานวน 199 แหง สวนใหญ รอยละ 73.4 เปนการใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัว รองลงมาคือ  
เปนการใหคําปรึกษาดานอาชีพ รอยละ 55.3 และเปนการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย รอยละ 54.3 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-64) 
 
ตารางที่ 5-64 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษาที่

สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                                                                       
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 
ครอบครัว 

43 
(76.8) 

27 
(67.5) 

35 
(76.1) 

41 
(71.9) 

146 
(73.4) 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 27 23 28 32 110 
 (48.2) (57.5) (60.9) (56.1) (55.3) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 17 21 30 40 108 
 (30.4) (52.5) (65.2) (70.2) (54.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 56 40 46 57 199 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-65 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได 

จํานวน 167 แหง ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 49.7 จัดใหมีการใหความชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
บุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ คือ การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง รอยละ 43.1 
กิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัวรอยละ 35.3 และการจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง รอยละ 28.7 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-65) 
 
ตารางที่ 5-65 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบัน

ครอบครัวของลูกจางที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                                  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคารักษา 
พยาบาลบุคคลในครอบครัว 

21 
(46.7) 

13 
(46.4) 

21 
(50.0) 

28 
(53.8) 

83 
(49.7) 

การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 
ของลูกจาง 

12 
(26.7) 

11 
(39.3) 

23 
(54.8) 

26 
(50.0) 

72 
(43.1) 

กิจกรรมสรางความอบอุน 
ในครอบครัว 

15 
(33.3) 

9 
(32.1) 

16 
(38.1) 

19 
(36.5) 

59 
(35.3) 

การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 11 9 13 15 48 
ลูกจาง (24.4) (32.1) (31.0) (28.8) (28.7) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 4 9 18 10 41 
ของลูกจาง (8.9) (32.1) (42.9) (19.2) (24.6) 
การจัดสนามเด็กเลน 8 6 5 8 27 
 (17.8) (21.4) (11.9) (15.4) (16.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 45 28 42 52 167 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(11)  สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
 สถานประกอบกิจการที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ ใหลูกจางได 

จํานวน 120 แหง  สวนใหญ รอยละ 83.3 จัดใหมีอุปกรณส่ือสาร รองลงมาคือ รถยนตประจําตําแหนง 
รอยละ 55.8 และบานพักตากอากาศ รอยละ 15.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-66) 
 
ตารางที่ 5-66 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานอื่นๆที่สามารถจัดใหลูกจางได

นอกเหนือจากที่มีอยู                                                                                                                                           
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 21 16 24 39 100 
 (91.3) (88.9) (75.0) (83.0) (83.3) 
รถยนตประจําตําแหนง 8 

(34.8) 
10 

(55.6) 
17 

(53.1) 
32 

(68.1) 
67 

(55.8) 

บานพักตากอากาศ 1 2 8 8 19 
 (4.3) (11.1) (25.0) (17.0) (15.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 23 18 32 47 120 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม
อยางนอย 5 กอก 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 88.7 เห็นดวย เพราะสวนใหญทําอยูแลว 
และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกจางที่ไมตองรอนาน มีเพียงสวนนอย รอยละ 11.3 ที่ไมเห็นดวย 
เพราะมีจํานวนลูกจางนอย และไมมีพื้นที่เพียงพอ (ตารางที่ 5-67) 
 
ตารางที่ 5-67 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการ  
  ตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับน้ําสะอาดสําหรับดื่มในแตละที่ใหมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 105 75 87 85 352 
 (82.7) (88.2) (92.6) (93.4) (88.7) 
  ไมเห็นดวย 22 10 7 6 45 

 (17.3) (11.8) (7.4) (6.6) (11.3) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวมชักโครก
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 77.8 เห็นดวยเพราะสวนใหญทําอยูแลว 
และเพื่อความปลอดภัยของลูกจางหญิงมีครรภ สวนอีกรอยละ 22.2 ไมเห็นดวย เพราะตองใชเงิน 
ในการปรับปรุงหรือสรางใหม และหญิงมีครรภมีจํานวนนอย (ตารางที่ 5-68) 
 
ตารางที่ 5-68   จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการใหสถานประกอบกิจการ

ตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกบัหองสวมชักโครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไว
โดยเฉพาะ 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 92 67 79 71 309 
 (72.4) (78.8) (84.0) (78.0) (77.8) 
  ไมเห็นดวย 35 18 15 20 88 

 (27.6) (21.2) (16.0) (22.0) (22.2) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน ขึ้นไป 
ตองจัดใหมีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 87.7 เห็นดวยเพราะ เพื่อความปลอดภัย
และโรงงานบางแหงอยูไกลจากโรงพยาบาล  มีเพียงสวนนอย รอยละ 12.3 ที่ไมเห็นดวยเพราะ 
ตองสิ้นเปลืองงบประมาณ และใชพื้นที่มาก (ตารางที่ 5-69) 
 
ตารางที่ 5-69 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการใหสถานประกอบกิจการ 
   ตองจัดสวัสดกิารแรงงานเกีย่วกบัการจดัใหมีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตยีง     
   สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจางตั้งแต 1,000  คนขึน้ไป 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 103 76 82 87 348 
 (81.1) (89.4) (87.2) (95.6) (87.7) 
  ไมเห็นดวย 24 9 12 4 49 
 (18.9) (10.6) (12.8) (4.4) (12.3) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.6)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คน 
ขึ้นไป ตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 64.5 เห็นดวย เพราะเพื่อความสะดวก 
เนื่องจากกิจการบางแหงอยูหางไกลจากตลาดและเพื่อความสะดวกของลูกจาง สวนอีกรอยละ 35.5 
ไมเห็นดวย เพราะยังมีความจําเปนนอย และลูกจางหญิงนาจะมีการเตรียมไวอยูแลว (ตารางที่ 5-70) 
 
ตารางที่ 5-70 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการใหสถานประกอบกิจการ

ตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกบัการตดิตั้งตูผาอนามยัแบบหยอดเหรยีญในราคาถูกอยาง
นอย 1 ตู สําหรับสถานที่ทาํงานที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คนขึ้นไป 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ความคิดเห็น 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  เห็นดวย 75 52 58 71 256 
 (59.1) (61.2) (61.7) (78.0) (64.5) 
  ไมเห็นดวย 52 33 36 20 141 

 (40.9) (38.8) (38.3) (22.0) (35.5) 
รวม 127 85 94 91 397 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.7) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะอยาง
นอย 1 เคร่ืองสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตามสัดสวนของลูกจาง 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 79.3 เห็นดวย เพราะเพื่อความสะดวก 
ในการสื่อสารและใชงานในยามฉุกเฉิน สวนอีกรอยละ 20.7 ไมเห็นดวย เพราะลูกจางสวนใหญ 
มีโทรศัพทมือถือใชอยูแลว (ตารางที่ 5-71) 
 
ตารางที่ 5-71    จํานวนสถานประกอบกจิการ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกบัการใหสถานประกอบกจิการ

ตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกบัการตั้งตูโทรศัพทสาธารณะอยางนอย 1 เครื่อง สําหรับ
สถานที่ทํางานที่มีลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึน้ใหเพยีงพอตามสดัสวน 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 100 65 72 78 315 
 (78.7) (76.5) (76.6) (85.7) (79.3) 
  ไมเห็นดวย 27 20 22 13 82 

 (21.3) (23.5) (23.4) (14.3) (20.7) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.8) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร ตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และจัดใหมีโทรทัศนท่ีใชงานไดอยางนอย 
1 เคร่ือง 

สถานประกอบกิจการสวนใหญ รอยละ 85.9 เห็นดวย เพราะลูกจางจะไดอานขาว
ทราบความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ และไดผอนคลายในเวลาพักผอน มีเพียง รอยละ 14.1 
ที่ไมเห็นดวย เนื่องจากปริมาณหนังสือพิมพอาจไมเพียงพอกับจํานวนลูกจางและอาจทําใหลูกจางสนใจ
ทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-72) 
 
ตารางที่ 5-72   จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการใหสถานประกอบกิจการ 

ที่มีโรงอาหาร ตองจดัใหมหีนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบบั สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน 
และจดัใหมีโทรทัศนทีใ่ชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 100 72 84 85 341 
 (78.7) (84.7) (89.4) (93.4) (85.9) 
  ไมเห็นดวย 27 13 10 6 56 
 (21.3) (15.3) (10.6) (6.6) (14.1) 

รวม 127 85 94 91 397 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหการจัดสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามประเภทธุรกิจ (สถาน
ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม และการกอสรางและบริการ) สามารถศึกษา
ไดจากขอมูลในแผน CD ซ่ึงแนบมาพรอมรายงานการศึกษาฉบับนี้ 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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1.2 สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
 

ผลการสํารวจสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 142 แหง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 

 
1.1) ภูมิภาคที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ สํารวจสวนมาก 
รอยละ 30.3 อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รอยละ 25.4  
อยูในภาคกลางและภาคเหนือในสัดสวนเทากัน รอยละ 17.6 และอยูในภาคใต รอยละ 9.2 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-73) โดยจังหวัดที่ทําการสํารวจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 19.7 
จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 16.9 และจังหวัดขอนแกน รอยละ 13.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-74)  
 
ตารางที่ 5-73  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง 

สถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ภูมิภาคที่ต้ัง 
สถานประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 3 9 10 14 36 
 (8.1) (25.7) (32.3) (35.9) (25.4) 
ภาคกลาง 4 6 5 10 25 
 (10.8) (17.1) (16.1) (25.6) (17.6) 
ภาคเหนือ 8 8 4 5 25 
 (21.6) (22.9) (12.9) (12.8) (17.6) 
ภาคใต 7 3 2 1 13 
 (18.9) (8.6) (6.5) (2.6) (9.2) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 9 10 9 43 

 (40.5) (25.7) (32.3) (23.1) (30.3) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-74 

ตารางที่ 5-74 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามจังหวดัที่ตั้ง 
สถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ัง 

สถานประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพมหานคร 2 6 7 13 28 
 (5.4) (17.1) (22.6) (33.3) (19.7) 
สมุทรปราการ 1 3 3 1 8 
 (2.7) (8.6) (9.7) (2.6) (5.6) 
พระนครศรีอยธุยา 2 2 2 3 9 
 (5.4) (5.7) (6.5) (7.7) (6.3) 
ชลบุรี 2 4 3 7 16 
 (5.4) (11.4) (9.7) (17.9) (11.3) 
นครราชสีมา 6 5 8 5 24 
 (16.2) (14.3) (25.8) (12.8) (16.9) 
ขอนแกน 9 4 2 4 19 
 (24.3) (11.4) (6.5) (10.3) (13.4) 
เชียงใหม 3 3 3 3 12 
 (8.1) (8.6) (9.7) (7.7) (8.5) 
นครสวรรค 5 5 1 2 13 
 (13.5) (14.3) (3.2) (5.1) (9.2) 
สุราษฎรธานี 3 2 0 0 5 
 (8.1) (5.7) (0.0) (0.0) (3.5) 
สงขลา 4 1 2 1 8 
 (10.8) (2.9) (6.5) (2.6) (5.6) 

รวม 37 35 31 39 142 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-75 

1.2) รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ สํารวจสวนใหญ 

รอยละ 59.2 ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทจํากัด รองลงมาคือ บุคคลธรรมดา รอยละ 12.7 หางหุนสวนจาํกดั และ
บริษัทจํากัด (มหาชน) มีสัดสวนเทากัน รอยละ 9.9 จดทะเบียนพาณิชย รอยละ 7.0 และหางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล รอยละ 1.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-75) 
 
ตารางที่ 5-75  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามรูปแบบ 

การดําเนนิธุรกิจ                                                                                                  
                              หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ     

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

บริษัทจํากัด(มหาชน) 0 1 3 10 14 
 (0.0) (2.9) (9.7) (25.6) (9.9) 
บริษัทจํากัด 9 20 26 29 84 
 (24.3) (57.1) (83.9) (74.4) (59.2) 
หางหุนสวนจํากัด 3 9 2 0 14 
 (8.1) (25.7) (6.5) (0.0) (9.9) 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 1 1 0 0 2 
 (2.7) (2.9) (0.0) (0.0) (1.4) 
จดทะเบียนพาณิชย 6 4 0 0 10 
 (16.2) (11.4) (0.0) (0.0) (7.0) 
บุคคลธรรมดา 18 0 0 0 18 
 (48.6) (0.0) (0.0) (0.0) (12.7) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-76 

1.3) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ สวนใหญ รอยละ 

76.1 เปนกิจการของคนไทย และอีกรอยละ 23.9 ถือหุนรวมกับตางชาติ (ตารางที่ 5-76) โดยสถาน-
ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่รวมทุนกับตางชาติมากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 52.9 
ตางชาติถือหุนมากกวารอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 50 รองลงมาคือ รอยละ 32.4 ตางชาติถือหุนรอยละ 50 
ขึ้นไป และอีกรอยละ 14.7 ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 25 ตามลําดับ  (ตารางที่ 5-77) 
 
ตารางที่ 5-76  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะ 

การดําเนนิธุรกิจ                                                                                                                
                             หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กิจการของคนไทย 37 29 20 22 108 
 (100.0) (82.9) (64.5) (56.4) (76.1) 
รวมทุนกับตางชาติ 0 6 11 17 34 

 (0.0) (17.1) (35.5) (43.6) (23.9) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-77  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการรวม

ทุนกับตางชาติ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การถือหุนของตางชาติ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ถือหุนโดยตางชาติไมเกิน 0 1 1 3 5 
รอยละ 25 (0.0) (16.7) (9.1) (17.6) (14.7) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 25 0 1 6 11 18 
ข้ึนไป แตไมเกินรอยละ 50 (0.0) (16.7) (54.5) (64.7) (52.9) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 50 0 4 4 3 11 
ข้ึนไป (0.0) (66.7) (36.4) (17.6) (32.4) 

รวม 0 6 11 17 34 
 (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-77 

1.4) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจสวนมาก รอยละ 

35.2 ดําเนินธุรกิจมาแลวเปนระยะเวลามากกวา 15 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ดําเนินธุรกิจมาแลวเปน
ระยะเวลา 6 – 10 ป รอยละ 23.9 ระยะเวลา 11 – 15 ป รอยละ 23.2 ระยะเวลา 3 – 5 ป รอยละ 12.7 และ
ระยะเวลา 1 – 2 ป รอยละ 4.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-78) 
 
ตารางที่ 5-78 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามระยะเวลาการ

ดําเนินธุรกจิ 
                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ระยะเวลา 1-2 ป 4 0 1 2 7 
 (10.8) (0.0) (3.2) (5.1) (4.9) 
ระยะเวลา 3-5 ป 6 3 6 3 18 
 (16.2) (8.6) (19.4) (7.7) (12.7) 
ระยะเวลา 6-10 ป 11 12 4 7 34 
 (29.7) (34.3) (12.9) (17.9) (23.9) 
ระยะเวลา 11-15 ป 11 10 8 4 33 
 (29.7) (28.6) (25.8) (10.3) (23.2) 
มากวา 15 ปข้ึนไป 5 10 12 23 50 

 (13.5) (28.6) (38.7) (59.0) (35.2) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-78 

1.5) ประเภทผลิตภัณฑหลักท่ีผลิต 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจสวนมาก รอยละ 

24.6 เปนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา 3 อันดับ คือ แฟชั่นเครื่องแตงกาย รอยละ 
19.0 เฟอรนิเจอรและเครื่องประดับ รอยละ 12.0 เคมีภัณฑและพลาสติกกับเครื่องจักรและอุปกรณ 
มีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 9.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-79) 
 
ตารางที่ 5-79 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามผลิตภัณฑหลักที่ผลิต 

                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ผลิตภัณฑหลักที่ผลิต 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

อาหารและเครื่องดื่ม 12 8 6 9 35 
 (32.4) (22.9) (19.4) (23.1) (24.6) 
แฟชั่นและ 7 4 3 13 27 
เครื่องแตงกาย (18.9) (11.4) (9.7) (33.3) (19.0) 
เฟอรนิเจอรและ 
เครื่องประดับ 

3 
(8.1) 

6 
(17.1) 

7 
(22.6) 

1 
(2.6) 

17 
(12.0) 

เคมีภัณฑและพลาสติก 1 
(2.7) 

3 
(8.6) 

5 
(16.1) 

5 
(12.8) 

14 
(9.9) 

เครื่องจักรและอุปกรณ 3 
(8.1) 

4 
(11.4) 

2 
(6.5) 

5 
(12.8) 

14 
(9.9) 

กระดาษและสิ่งพิมพ 3 4 3 2 12 
 (8.1) (11.4) (9.7) (5.1) (8.5) 
โลหะตางๆ 6 1 0 1 8 
 (16.2) (2.9) (0.0) (2.6) (5.6) 
ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 1 3 1 0 5 
 (2.7) (8.6) (3.2) (0.0) (3.5) 
ยานยนต รถพวง 0 1 2 2 5 
 (0.0) (2.9) (6.5) (5.1) (3.5) 
อื่นๆ เชน ช้ินสวน 1 1 2 1 5 
อิเล็คทรอนิกส เปนตน (2.7) (2.9) (6.5) (2.6) (3.5) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-79 

1.6) การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจสวนใหญ 

รอยละ 60.6 มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง และอีกรอยละ 39.4 ไมมี 
เมื่อพิจารณาตามขนาดกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปทุกแหง 
(รอยละ 100.0) มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง สวนสถานประกอบกิจการที่มี
จํานวนลูกจาง 1 – 49 คน เกือบทุกแหง (รอยละ 91.9) ไมมีคณะกรรมการฯ (ตารางที่ 5-80) 
 
ตารางที่ 5-80  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามการมี

คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 3 16 28 39 86 
 (8.1) (45.7) (90.3) (100.0) (60.6) 
  ไมมี 34 19 3 0 56 
 (91.9) (54.3) (9.7) (0.0) (39.4) 

รวม 37 35 31 39 142 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-80 

1.7) รูปแบบของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคณะกรรมการฯ 

จํานวน 86 แหง สวนใหญ รอยละ 86.0 มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน  รองลงมาคือ  มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  รอยละ  75.6 
คณะกรรมการลูกจาง รอยละ 32.6 และสหภาพแรงงาน รอยละ 12.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-81) 
 
ตารางที่ 5-81  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคณะกรรมการฯ 

จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางที่มี 
ในสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ประเภทของคณะกรรมการฯ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คน
ขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 2 10 26 36 74 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (66.7) (62.5) (92.9) (92.3) (86.0) 
คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน 0 11 22 32 65 
ประกอบกิจการ (0.0) (68.8) (78.6) (82.1) (75.6) 
คณะกรรมการลูกจาง 1 

(33.3) 
5 

(31.3) 
9 

(32.1) 
13 

(33.3) 
28 

(32.6) 

สหภาพแรงงาน 0 0 1 10 11 
 (0.0) (0.0) (3.6) (25.6) (12.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 3 16 28 39 86 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-81 

1.8) การมีบทบาทของคณะกรรมการฯ ตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคณะกรรมการฯ 

เกือบทั้งหมด รอยละ 95.3 เห็นวาคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการ
สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 4.7 ที่เห็นวาไมมีบทบาท 
(ตารางที่ 5-82) 
 
ตารางที่ 5-82   จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอตุสาหกรรมการผลติ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกบั

การมบีทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดกิารแรงงาน ของคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลกูจางในสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 0 0 2 2 4 
 (0.0) (0.0) (7.1) (5.1) (4.7) 
มี 3 16 26 37 82 
 (100.0) (100.0) (92.9) (94.9) (95.3) 

รวม 3 16 28 39 86 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-82 

1.9) ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่เห็นวาคณะกรรมการฯ 

มีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานสวนใหญ รอยละ 56.1 เห็นวาคณะกรรมการฯ
ดังกลาวมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง รองลงมาเห็นวามีบทบาทอยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 28.0 
มีบทบาทคอนขางนอย รอยละ 9.8 และเห็นวามีบทบาทมากเพียง รอยละ 6.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-83) 
 
ตารางที่ 5-83   จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอตุสาหกรรมการผลติ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกบั

ระดบับทบาทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง ในการสงเสริม 
ใหลูกจางไดรับสวัสดกิารแรงงาน 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ

องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

คอนขางนอย 0 0 5 3 8 
 (0.0) (0.0) (19.2) (8.1) (9.8) 
ปานกลาง 3 11 16 16 46 
 (100.0) (68.8) (61.5) (43.2) (56.1) 
คอนขางมาก 0 5 3 15 23 
 (0.0) (31.3) (11.5) (40.5) (28.0) 
มาก 0 0 2 3 5 

 (0.0) (0.0) (7.7) (8.1) (6.1) 

รวม 3 16 26 37 82 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-83 

2) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
 

2.1) การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญ รอยละ 74.6 

ทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน มีเพียงรอยละ 25.4 ที่ไมทราบความหมาย (ตารางที่ 5-84) 
 
ตารางที่ 5-84  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามการทราบ

ความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การทราบความหมายของ
สวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  ไมทราบ 19 8 5 4 36 
  (51.4) (22.9) (16.1) (10.3) (25.4) 
  ทราบ 18 27 26 35 106 
 (48.6) (77.1) (83.9) (89.7) (74.6) 

รวม 37 35 31 39 142 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

2.2) สวัสดิการแรงงานที่จัดใหแกลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทั้งหมด รอยละ 99.3 

จัดใหมีสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลามากเปนอันดับแรก รองลงมา 5 อันดับ คือ สวัสดิการแรงงาน
ดานเศรษฐกิจ รอยละ 96.5 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 86.6 สวัสดิการ
แรงงานดานนันทนาการ รอยละ 85.9 และสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพกับสวัสดิการแรงงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางานมีสัดสวนเทากัน รอยละ 81.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-85) 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-84 

ตารางที่ 5-85  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการแรงงาน
ที่จัดใหแกลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  
  

36 
(97.3) 

35 
(100.0) 

31 
(100.0) 

39 
(100.0) 

141 
(99.3) 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  34 
(91.9) 

34 
(97.1) 

31 
(100.0) 

38 
(97.4) 

137 
(96.5) 

สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 
สวัสดิการ 

25 
(67.6) 

30 
(85.7) 

30 
(96.8) 

38 
(97.4) 

123 
(86.6) 

สวัสดิการดานนันทนาการ 21 
(56.8) 

35 
(100.0) 

29 
(93.5) 

37 
(94.9) 

122 
(85.9) 

สวัสดิการดานสุขภาพ  22 29 29 36 116 
  (59.5) (82.9) (93.5) (92.3) (81.7) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 19 29 30 38 116 
ในการทํางาน (51.4) (82.9) (96.8) (97.4) (81.7) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  12 21 21 33 87 
  (32.4) (60.0) (67.7) (84.6) (61.3) 
สวัสดิการดานการให 9 19 8 22 58 
คําปรึกษา (24.3) (54.3) (25.8) (56.4) (40.8) 
สวัสดิการดานการศึกษา  6 11 11 24 52 
  (16.2) (31.4) (35.5) (61.5) (36.6) 
สวัสดิการดานการพัฒนา 4 9 11 20 44 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (10.8) (25.7) (35.5) (51.3) (31.0) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 5 10 9 13 37 
ประจําตําแหนง อุปกรณ
สื่อสาร เปนตน 

(13.5) (28.6) (29.0) (33.3) (26.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 37 35 31 39 142 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-85 

2.3) รายละเอียดสวัสดิการแตละประเภท 
 

(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 141 แหง เกือบทั้งหมด รอยละ 99.3 ใหมีวันลาปวย รองลงมาคือ วันลากิจ รอยละ 
86.5วันลาคลอดบุตร รอยละ 80.1 วันลาบวช รอยละ 69.5 และวันลาอื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไปศึกษาตอ 
เปนตน รอยละ 14.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-86) 
 
ตารางที่ 5-86  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานวันหยดุวันลาที่จดัใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 35 35 31 39 140 
 (97.2) (100.0) (100.0) (100.0) (99.3) 
ลากิจ 24 30 30 38 122 
 (66.7) (85.7) (96.8) (97.4) (86.5) 
ลาคลอดบุตร 14 

(38.9) 
30 

(85.7) 
30 

(96.8) 
39 

(100.0) 
113 

(80.1) 

ลาบวช 12 24 27 35 98 
 (33.3) (68.6) (87.1) (89.7) (69.5) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 0 7 5 9 21 
ศึกษาตอ เปนตน (0.0) (20.0) (16.1) (23.1) (14.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 36 35 31 39 141 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-86 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 137 แหง สวนใหญ รอยละ 78.8 มีการจัดหาอาหารกลางวันใหแกลูกจาง รองลงมา 
3 อันดับคือ ใหชุดทํางาน/เครื่องแบบ รอยละ 72.3 การจัดหาที่พักอาศัย รอยละ 48.2 และใหเงิน
สงเคราะหตางๆ รอยละ 43.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-87) 
 
ตารางที่ 5-87  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การจัดหาอาหารกลางวัน 27 27 21 33 108 
  (79.4) (79.4) (67.7) (86.8) (78.8) 
ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  11 23 27 38 99 
  (32.4) (67.6) (87.1) (100.0) (72.3) 
การจัดหาที่พักอาศัย  13 14 17 22 66 
  (38.2) (41.2) (54.8) (57.9) (48.2) 
เงินสงเคราะหตางๆ 5 15 15 25 60 
  (14.7) (44.1) (48.4) (65.8) (43.8) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน 11 14 11 14 50 
ครอบครัว (32.4) (41.2) (35.5) (36.8) (36.5) 
รถรับสง  
  

3 
(8.8) 

9 
(26.5) 

12 
(38.7) 

22 
(57.9) 

46 
(33.6) 

การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู อาศัย 3 4 4 13 24 
 (8.8) (11.8) (12.9) (34.2) (17.5) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 4 4 9 17 
  (0.0) (11.8) (12.9) (23.7) (12.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 34 34 31 38 137 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-87 

(2.1) การจัดหาอาหารกลางวัน  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 108 แหง สวนใหญ รอยละ 59.3 จัดหาอาหารกลางวันใหลูกจางโดยไม
คิดคาใชจาย และอีกรอยละ 40.7 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-88) 
 
ตารางที่ 5-88  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดหา

อาหารกลางวนัใหแกลูกจาง 
                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 21 19 13 11 64 
 (77.8) (70.4) (61.9) (33.3) (59.3) 
จําหนายราคาถูก 6 8 8 22 44 
 (22.2) (29.6) (38.1) (66.7) (40.7) 

รวม 27 27 21 33 108 
 100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-88 

(2.2) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 99 แหง สวนใหญ รอยละ 82.8 มีการจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบใหแก
ลูกจางโดยไมคิดคาใชจาย และอีกรอยละ 17.2 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-89) 
 
ตารางที่ 5-89  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดหา

ชุดทํางาน/เครือ่งแบบใหแกลูกจาง 
                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 9 19 21 33 82 
 (81.8) (82.6) (77.8) (86.8) (82.8) 
จําหนายราคาถูก 2 4 6 5 17 
 (18.2) (17.4) (22.2) (13.2) (17.2) 

รวม 11 23 27 38 99 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-89 

(2.3) การจัดหาที่พักอาศัย  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 66 แหง สวนใหญ รอยละ 63.6 จัดหาที่พักอาศัยใหลูกจางอยูโดยไม
เสียคาใชจาย และอีกรอยละ 36.4 คิดคาเชาในราคาถูก (ตารางที่ 5-90) 
 
ตารางที่ 5-90  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดหา

ที่พักอาศัยใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 9 8 12 13 42 
 (69.2) (57.1) (70.6) (59.1) (63.6) 
คิดคาเชาในราคาถูก 4 6 5 9 24 
 (30.8) (42.9) (29.4) (40.9) (36.4) 

รวม 13 14 17 22 66 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-90 

(2.4) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 60 แหง สวนใหญ รอยละ 81.7 มีเงินสงเคราะหคาทําศพคนใน
ครอบครัวของลูกจาง และเงินสงเคราะหบุตร รอยละ 46.7 (ตารางที่ 5-91) 
 
ตารางที่ 5-91  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการให

เงินสงเคราะหตางๆ ที่ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

คาทําศพคนในครอบครัว 4 
(80.0) 

13 
(86.7) 

14 
(93.3) 

18 
(72.0) 

49 
(81.7) 

สงเคราะหบุตร 2 6 7 13 28 
 (40.0) (40.0) (46.7) (52.0) (46.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 5 15 15 25 60 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-91 

(2.5) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 50 แหง สวนใหญ รอยละ 62.0 จัดใหมีการกูยืมเงินโดยไมคิด
ดอกเบี้ยและรอยละ 38.0 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย  (ตารางที่ 5-92) 
 
ตารางที่ 5-92  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการให

กูยืมเงนิเพื่อใชจายในครอบครัวใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 6 11 8 6 31 
  (54.5) (78.6) (72.7) (42.9) (62.0) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 5 3 3 8 19 
พาณิชย (45.5) (21.4) (27.3) (57.1) (38.0) 

รวม 11 14 11 14 50 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-92 

(2.6) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 46 แหง สวนใหญ รอยละ 76.1 มีการจัดรถรับสงใหแกลูกจางโดยไมคิด
คาใชจาย รองลงมาคือ คิดคาโดยสารราคาถูก รอยละ 17.4 และอ่ืนๆ เชน ใหคาน้ํามัน ใหคาเดินทาง    
เปนตน รอยละ 6.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-93) 
 
ตารางที่ 5-93  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดรถ

รับสงใหแกลูกจาง 
                                                                                                                        หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 1 6 9 19 35 
  (33.3) (66.7) (75.0) (86.4) (76.1) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 1 2 2 3 8 
 (33.3) (22.2) (16.7) (13.6) (17.4) 
อื่นๆ เชน ใหคาน้ํามัน ใหคา 1 1 1 0 3 
เดินทาง เปนตน (33.3) (11.1) (8.3) (0.0) (6.5) 

รวม 3 9 12 22 46 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-93 

(2.7) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีการ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 24 แหง สวนใหญ รอยละ 66.7 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
และรอยละ 33.3 ไมคิดดอกเบี้ย  (ตารางที่ 5-94) 
 
ตารางที่ 5-94  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการให

กูยืมเงนิเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 3 2 0 11 16 
พาณิชย (100.0) (50.0) (0.0) (84.6) (66.7) 
ไมคิดดอกเบี้ย 0 2 4 2 8 
  (0.0) (50.0) (100.0) (15.4) (33.3) 

รวม 3 4 4 13 24 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-94 

(2.8) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 17 แหง สวนใหญมีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยและสหกรณรานคา 
ในสัดสวนเทากัน รอยละ 52.9 (ตารางที่ 5-95) 
 
ตารางที่ 5-95  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดตั้ง

สหกรณใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 0 2 3 4 9 
 (0.0) (50.0) (75.0) (44.4) (52.9) 
สหกรณรานคา 0 

(0.0) 
3 

(75.0) 
1 

(25.0) 
5 

(55.6) 
9 

(52.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 4 4 9 17 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-95 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 123 แหง สวนใหญ รอยละ 73.2 มีเงินโบนัส รองลงมา 3 อันดับ คือ เบี้ยขยัน    
เบี้ยเล้ียง และเงินรางวัลประจําปในสัดสวน รอยละ 71.5, 50.4 และ 34.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-96) 
 
ตารางที่ 5-96  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 10 
(40.0) 

20 
(66.7) 

25 
(83.3) 

35 
(92.1) 

90 
(73.2) 

เบี้ยขยัน 15 20 21 32 88 
 (60.0) (66.7) (70.0) (84.2) (71.5) 

เบี้ยเลี้ยง 7 15 17 23 62 
 (28.0) (50.0) (56.7) (60.5) (50.4) 
เงินรางวลัประจําป 8 11 9 14 42 
 (32.0) (36.7) (30.0) (36.8) (34.1) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 3 11 8 11 33 
 (12.0) (36.7) (26.7) (28.9) (26.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 25 30 30 38 123 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-96 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 122 แหง สวนใหญ รอยละ 91.8 มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค รองลงมา 3 อันดับ คือ 
มีการจัดการแขงขันกีฬาภายใน การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว และการจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลาย
เครียดในสัดสวน รอยละ 43.4, 32.8 และ 27.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-97) 
 
ตารางที่ 5-97  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนนัทนาการใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค 19 33 24 36 112 
 (90.5) (94.3) (82.8) (97.3) (91.8) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 1 

(4.8) 
10 

(28.6) 
16 

(55.2) 
26 

(70.3) 
53 

(43.4) 

7 12 11 10 40 การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 
(33.3) (34.3) (37.9) (27.0) (32.8) 

การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   3 9 7 14 33 
คลายเครียด (14.3) (25.7) (24.1) (37.8) (27.0) 
การจัดหองพักผอน 1 

(4.8) 
8 

(22.9) 
5 

(17.2) 
8 

(21.6) 
22 

(18.0) 

การตั้งชมรมกฬีา 0 2 5 12 19 
 (0.0) (5.7) (17.2) (32.4) (15.6) 

การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 0 3 5 11 19 
 (0.0) (8.6) (17.2) (29.7) (15.6) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 2 2 4 5 13 
 (9.5) (5.7) (13.8) (13.5) (10.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 21 35 29 37 122 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-97 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้จํานวน 116 แหง สวนใหญ รอยละ 62.9 เปนการชวยเหลือคารักษาพยาบาล รองลงมาเปน
การบริการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 61.2 และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ รอยละ 49.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-98) 
 
ตารางที่ 5-98  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการดานสุขภาพใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 15 20 16 22 73 
 (68.2) (69.0) (55.2) (61.1) (62.9) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 4 12 23 32 71 
 (18.2) (41.4) (79.3) (88.9) (61.2) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ 

8 
(36.4) 

13 
(44.8) 

13 
(44.8) 

23 
(63.9) 

57 
(49.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 22 29 29 36 116 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-98 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้จํานวน 116 แหง สวนใหญ รอยละ 94.0 มีการใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย
แกลูกจาง รองลงมาคือ มีการฝกอบรม และเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย รอยละ 73.3 และการ
สงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 67.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-99) 
 
ตารางที่ 5-99  จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 15 29 28 37 109 
และความปลอดภัย (78.9) (100.0) (93.3) (97.4) (94.0) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย 

10 
(52.6) 

19 
(65.5) 

25 
(83.3) 

31 
(81.6) 

85 
(73.3) 

การสงเสริมกิจกรรมดานความ 6 19 22 31 78 
ปลอดภัย (31.6) (65.5) (73.3) (81.6) (67.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 19 29 30 38 116 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-99 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 87 แหง สวนมาก รอยละ 46.0 ใหเปนเงิน/ของรางวัลการทํางาน รองลงมา 3 อันดับ 
คือ มีการทําประกันชีวิต รอยละ 44.8 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รอยละ 40.2 และ กองทุนฌาปนกิจศพ 
รอยละ 23.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-100) 
 
ตารางที่ 5-100 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงที่จัดใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงิน/ของรางวัล การทํางาน 8 
(66.7) 

9 
(42.9) 

7 
(33.3) 

16 
(48.5) 

40 
(46.0) 

การประกันชีวิต 4 11 11 13 39 
 (33.3) (52.4) (52.4) (39.4) (44.8) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1 

(8.3) 
8 

(38.1) 
9 

(42.9) 
17 

(51.5) 
35 

(40.2) 

กองทุนฌาปนกิจศพ 
  

1 
(8.3) 

4 
(19.0) 

6 
(28.6) 

9 
(27.3) 

20 
(23.0) 

เงินบําเหน็จ/บํานาญ 0 4 4 10 18 
 (0.0) (19.0) (19.0) (30.3) (20.7) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 1 1 3 5 
 (0.0) (4.8) (4.8) (9.1) (5.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 12 21 21 33 87 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-100 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 58 แหง สวนใหญ รอยละ 72.4 มีการใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัว 
แกลูกจาง รองลงมาคือ มีการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย รอยละ 46.6 และการใหคําปรึกษาดานอาชีพ 
รอยละ 43.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-101) 
 
ตารางที่ 5-101 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษาใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 
ครอบครัว 

9 
(100.0) 

9 
(47.4) 

8 
(100.0) 

16 
(72.7) 

42 
(72.4) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 2 7 4 14 27 
 (22.2) (36.8) (50.0) (63.6) (46.6) 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 1 13 3 8 25 
 (11.1) (68.4) (37.5) (36.4) (43.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 9 19 8 22 58 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-101 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 52 แหง สวนใหญ รอยละ 65.4 มีการจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลา
เรียนของลูกจาง รองลงมาคือ การใหลาศึกษาตอ รอยละ 48.1 ใหทุนการศึกษา รอยละ 25.0 และการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ รอยละ 19.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-102) 
 
ตารางที่ 5-102 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานการศึกษาใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางาน 
ใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 

3 
(50.0) 

9 
(81.8) 

9 
(81.8) 

13 
(54.2) 

34 
(65.4) 

การใหลาศึกษาตอ 3 
(50.0) 

5 
(45.5) 

5 
(45.5) 

12 
(50.0) 

25 
(48.1) 

การใหทุนการศึกษา 0 2 3 8 13 
 (0.0) (18.2) (27.3) (33.3) (25.0) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 2 3 2 5 12 
ภายในสถานประกอบการ (33.3) (27.3) (18.2) (20.8) (23.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 6 11 11 24 52 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-102 

(10) สวัสดิการดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
 สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 44 แหง สวนใหญ รอยละ 47.7 มีการชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของ
ลูกจาง รองลงมา 3 อันดับคือ การชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว กิจกรรมสรางความ
อบอุนในครอบครัว และการชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตรของลูกจางในสัดสวน รอยละ 38.6, 29.5 และ 22.7 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-103) 
 
ตารางที่ 5-103 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบันครอบครัวของลูกจางใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 
ของลูกจาง 

0 
(0.0) 

5 
(55.6) 

5 
(45.5) 

11 
(55.0) 

21 
(47.7) 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 
บุคคลในครอบครัว 

1 
(25.0) 

2 
(22.2) 

7 
(63.6) 

7 
(35.0) 

17 
(38.6) 

กิจกรรมสรางความอบอุน 
ในครอบครัว 

1 
(25.0) 

3 
(33.3) 

2 
(18.2) 

7 
(35.0) 

13 
(29.5) 

1 3 1 5 10 การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 
ของลูกจาง (25.0) (33.3) (9.1) (25.0) (22.7) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 1 3 2 3 9 
ลูกจาง (25.0) (33.3) (18.2) (15.0) (20.5) 
การจัดสนามเด็กเลน 1 2 0 2 5 
 (25.0) (22.2) (0.0) (10.0) (11.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 4 9 11 20 44 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-103 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
 สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 37 แหง สวนใหญ จัดใหมีรถยนตประจําตําแหนง และอุปกรณการ
ส่ือสารในสัดสวนเทากัน รอยละ 73.0 และบานพักตากอากาศ รอยละ 13.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-104) 
 
ตารางที่ 5-104 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอตุสาหกรรมการผลติ จําแนกตามลกัษณะการจัด

สวัสดกิารแรงงานดานอื่นๆ ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

รถยนตประจําตําแหนง 3 6 6 12 27 
 (60.0) (60.0) (66.7) (92.3) (73.0) 
อุปกรณสื่อสาร 3 7 7 10 27 
 (60.0) (70.0) (77.8) (76.9) (73.0) 
บานพักตากอากาศ 0 2 0 3 5 
 (0.0) (20.0) (0.0) (23.1) (13.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 5 10 9 13 37 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-104 

2.4)  ความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิต จัดใหแกลูกจางโดยการใหผูบริหารสถานประกอบกิจการ ใหคะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนสูงที่สุด แลวนํา
คะแนนที่ไดไปหาคาเฉลี่ยผลที่ไดจะเปนคะแนนเฉลี่ย ตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจในภาพรวมสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 

มีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่จัดใหกับลูกจางในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.09) 
แตเมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป ผูบริหาร
สถานประกอบกิจการมีความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.49) แสดงใหเห็นวาสถาน
ประกอบกิจการขนาดใหญมีการจัดสวัสดิการแรงงานไดดีกวาสถานประกอบกิจการขนาดกลาง 
และเล็ก (ตารางที่ 5-105) 
 
ตารางที่ 5-105 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตตอการจัด

สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

2.65 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง 3.49 คอนขางมาก 3.09 ปานกลาง 

 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-105 

2.5) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
ปจจัยที่มีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของสถานประกอบ

กิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุดอันดับแรก คือ เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัครงานกับ
กิจการ รอยละ 71.1 รองลงมา 3 อันดับ คือ ลดอัตราการลาออกของลูกจาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของลูกจาง และผลประกอบการของกิจการ ในสัดสวนรอยละ 69.7, 57.7 และ 50.7 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-106) 
 
ตารางที่ 5-106 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามปจจัยที่มีผลตอ

การจัดสวัสดกิารแรงงานใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ปจจัยที่มีผล 
ตอการจัดสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัครงาน 
กับกิจการ 

21 
(56.8) 

23 
(65.7) 

26 
(83.9) 

31 
(79.5) 

101 
(71.1) 

เพื่อลดอัตราการลาออกของลกูจาง 20 
(54.1) 

25 
(71.4) 

25 
(80.6) 

29 
(74.4) 

99 
(69.7) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 8 21 25 28 82 
ของลูกจาง (21.6) (60.0) (80.6) (71.8) 57.7) 
ผลประกอบการของกิจการ 15 19 15 23 72 
 (40.5) (54.3) (48.4) (59.0) (50.7) 
ความมั่นคงของกิจการ 5 17 18 28 68 
 (13.5) (48.6) (58.1) (71.8) (47.9) 
ลูกจาง(พนักงาน,คนงาน)เรียกรอง 1 3 5 8 17 
 (2.7) (8.6) (16.1) (20.5) (12.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 37 35 31 39 142 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-106 

2.6) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางรายเดือนกับลูกจางรายวัน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ รอยละ 69.7 

จัดสวัสดิการใหแกลูกจางรายเดือนกับรายวันเหมือนกัน โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวน
ลูกจาง 1 – 49  คน มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 81.1 สวนอีกรอยละ 30.3 จัดสวัสดิการแตกตางกัน 
(ตารางที่ 5-107) 

 
ตารางที่ 5-107 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามความแตกตาง

ของการจัดสวสัดิการแรงงานใหแกลูกจางรายเดือนกับลูกจางรายวัน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 
การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เหมือนกัน 30 23 22 24 99 
 (81.1) (65.7) (71.0) (61.5) (69.7) 
แตกตางกัน 7 12 9 15 43 
 (18.9) (34.3) (29.0) 38.5) (30.3) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-107 

2.7) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางระดับตางๆ  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ รอยละ 65.5 

จัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางแตละระดับเหมือนกัน โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวน
ลูกจาง 1 – 49  คน มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 81.1 สวนอีกรอยละ 34.5 จัดสวัสดิการแรงงานแตกตางกัน 
(ตารางที่ 5-108) 
 
ตารางที่ 5-108 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามความแตกตาง

ของการจัดสวสัดิการแรงงานใหกับลูกจางแตละระดับ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 
การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เหมือนกัน 30 25 15 23 93 
 (81.1) (71.4) (48.4) (59.0) (65.5) 
แตกตางกัน 7 10 16 16 49 
 (18.9) (28.6) (51.6) (41.0) (34.5) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-108 

2.8)  ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ รอยละ 71.1 

นายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานสวนอีกรอยละ 28.8 นายจางและลูกจางรวมกันกําหนดและ 
มีเพียงสวนนอยมาก รอยละ 0.7 ที่ลูกจางเปนผูกําหนด (ตารางที่ 5-109) 

 
ตารางที่ 5-109 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามผูกําหนด

สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ผูกําหนดสวัสดกิารแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

นายจาง 35 27 19 20 101 
 (94.6) (77.1) (61.3) (51.3) (71.1) 
นายจางและลูกจาง 2 8 12 19 41 
รวมกันกําหนด (5.4) (22.9) (38.7) (48.7) (28.9) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-109 

2.9)  การไดรับประโยชนจากการจัดใหมีสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญ รอยละ 83.1 

ไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอย รอยละ 16.9 ที่คิดวาไมไดรับประโยชน 
โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนที่เห็นวาไมไดประโยชน
สูงสุด คือ รอยละ 48.6 (ตารางที่ 5-110) 

 
ตารางที่ 5-110 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามการไดรับ

ประโยชนจากการจัดสวัสดกิารแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การไดรับประโยชนจาก 
การจัดสวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไดรับ 19 32 30 37 118 
  (51.4) (91.4) (96.8) (94.9) (83.1) 
ไมไดรับ 18 3 1 2 24 
 (48.6) (8.6) (3.2) (5.1) (16.9) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-110 

2.10) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับจากการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ประโยชนที่สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตไดรับจาก

การจัดสวัสดิการแรงงานมากเปนอันดับแรก คือ ทําใหลูกจางมีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความ
จงรักภักดีตอองคกร รอยละ 82.2 รองลงมา 3 อันดับคือ อัตราการเขา-ออกงานและการขาดงานลดต่ําลง 
กอใหเกิดภาพลักษณทางบวกสําหรับองคกร และประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางดีขึ้นในสัดสวน 
รอยละ 66.1, 62.7 และ 47.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-111) 
 
ตารางที่ 5-111 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่เห็นวาไดรับประโยชนจาก

การจัดสวัสดกิารแรงงาน จําแนกตามประโยชนที่สถานประกอบกิจการไดรับ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 
ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 15 25 24 33 97 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร (78.9) (78.1) (80.0) (89.2) (82.2) 
อัตราการเขา-ออกงาน และ 10 22 20 26 78 
การขาดงานลดต่ําลง (52.6) (68.8) (66.7) (70.3) (66.1) 
กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 10 17 18 29 74 
สําหรับองคกร (52.6) (53.1) (60.0) (78.4) (62.7) 
ประสิทธิภาพการทํางานของ 10 11 13 22 56 
ลูกจางดีข้ึน (52.6) (34.4) (43.3) (59.5) (47.5) 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 5 10 11 24 50 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (26.3) (31.3) (36.7) (64.9) (42.4) 
ลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพ 2 4 6 17 29 
แรงงาน (10.5) (12.5) (20.0) (45.9) (24.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 19 32 30 37 118 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-111 

2.11) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการ
แรงงงานนอกเหนือกฎหมาย  
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ รอยละ 54.2 

ไมทราบความแตกตาง สวนอีกรอยละ 45.8 ทราบความแตกตาง (ตารางที่ 5-112) 
 

ตารางที่ 5-112 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามการทราบความ
แตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การทราบ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมทราบ 31 20 11 15 77 
 (83.8) (57.1) (35.5) (38.5) (54.2) 
ทราบ 6 15 20 24 65 
 (16.2) (42.9) (64.5) (61.5) (45.8) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-112 

2.12) การประสบปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 
 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ รอยละ 92.3 
ไมมีปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน มีเพียงรอยละ 7.7 ที่มีปญหา (ตารางที่ 5-113) โดยลักษณะของ
ปญหาที่ประสบมาก คือ ลูกจางเรียกรองสวัสดิการแรงงานมากเกินไป รอยละ 72.7 รองลงมาเปนปญหา
การไมทราบวาจะตองจัดสวัสดิการอะไรใหกับลูกจาง รอยละ 63.6 (ตารางที่ 5-114) 

 
ตารางที่ 5-113 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามการประสบ

ปญหาดานสวสัดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การประสบปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมีปญหา 36 30 29 36 131 
 (97.3) (85.7) (93.5) (92.3) (92.3) 
 มีปญหา 1 5 2 3 11 
 (2.7) (14.3) (6.5) (7.7) (7.7) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-114 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ประสบปญหา 

ดานสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามลักษณะปญหาที่ประสบ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ปญหาที่ประสบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

1 4 1 2 8 ลูกจางเรียกรองสวัสดิการ 
มากเกินไป (100.0) (80.0) (50.0) (66.7) (72.7) 
ไมทราบวามีสวัสดิการ 0 4 1 2 7 
อะไรบาง (0.0) (80.0) (50.0) (66.7) (63.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 1 5 2 3 11 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-113 

2.13) ปญหาขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 
 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทั้ งหมด  
รอยละ 94.4 ไมเคยมีขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงานกับลูกจาง มีเพียงสวนนอย รอยละ 5.6 ที่เคยมี 
ขอพิพาท (ตารางที่ 5-115) โดยทั้งหมด (รอยละ 100.0) แกปญหาดวยวิธีประนีประนอมกับลูกจาง 
โดยจัดสวัสดิการแรงงานใหบางสวนที่เรียกรอง (ตารางที่ 5-116) 
 
ตารางที่ 5-115 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามการเคยประสบ

ปญหาขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 

ปญหาขอพิพาท 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ไมเคย 36 33 29 36 134 

 (97.3) (94.3) (93.5) (92.3) (94.4) 
  เคย 1 2 2 3 8 
 (2.7) (5.7) (6.5) (7.7) (5.6) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-116 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่เคยประสบปญหาขอพิพาท

ดานสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท 
หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การแกไขปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ประนีประนอมกับลูกจาง  1 2 2 3 8 
โดยจัดใหบางสวนที่เรียกรอง (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

รวม 1 2 2 3 8 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-114 

2.14) ความตองการใหภาครัฐสนับสนุน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญ รอยละ 76.8 

ตองการใหภาครัฐชวยเผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 59.2  ตองการใหภาครัฐให
ส่ิงจูงใจใหนายจางในการจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจาง (ตารางที่ 5-117)  
 
ตารางที่ 5-117 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามความตองการให

ภาครัฐสนับสนุนในสิ่งที่เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการให 
ภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ 28 29 22 30 109 
แรงงาน (75.7) (82.9) (71.0) (76.9) (76.8) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัดสวัสดกิาร 
แรงงานแกลูกจาง 

19 
(51.4) 

22 
(62.9) 

18 
(58.1) 

25 
(64.1) 

84 
(59.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 37 35 31 39 142 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

3.1) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
สามารถจัดใหลูกจางได 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทั้งหมด รอยละ 99.3 

สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลาใหแกลูกจางไดมากเปนอันดับแรก รองลงมา 5 อันดับ 
คือ สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 98.6 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 
93.7 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 89.4 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 84.5 และ
สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 81.7 ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางจากสวัสดิการ
แรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (ตารางที่ 5-118) 

 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-115 

ตารางที่ 5-118 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการแรงงาน
ที่สามารถจัดใหลูกจางได 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  
  

37 
(100.0) 

35 
(100.0) 

31 
(100.0) 

38 
(97.4) 

141 
(99.3) 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  35 35 31 39 140 
 (94.6) (100.0) (100.0) (100.0) (98.6) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 32 33 29 39 133 
สวัสดิการ (86.5) (94.3) (93.5) (100.0) (93.7) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 24 35 30 38 127 
 (64.9) (100.0) (96.8) (97.4) (89.4) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  25 30 30 35 120 
  (67.6) (85.7) (96.8) (89.7) (84.5) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 20 27 31 38 116 
ในการทํางาน (54.1) (77.1) (100.0) (97.4) (81.7) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  18 25 26 36 105 
  (48.6) (71.4) (83.9) (92.3) (73.9) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 11 20 14 27 72 
 (29.7) (57.1) (45.2) (69.2) (50.7) 
สวัสดิการดานการศึกษา  8 17 15 28 68 
  (21.6) (48.6) (48.4) (71.8) (47.9) 
สวัสดิการดานการพัฒนา 10 12 16 23 61 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (27.0) (34.3) (51.6) (59.0) (43.0) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 4 7 10 16 37 
ประจําตําแหนง อุปกรณสื่อสาร 
เปนตน 

(10.8) (20.0) (32.3) (41.0) (26.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 37 35 31 39 142 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-116 

3.2) รายละเอียดประเภทสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดให
ลูกจางได 
(1) สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 
จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ ใหลูกจางได จํานวน 141 แหง เกือบทั้งหมด รอยละ 99.3 ใหมีวันลาปวยได 
รองลงมา 3 อันดับ คือ วันลากิจ รอยละ 92.9 วันลาคลอดบุตร รอยละ 80.9 และวันลาบวช รอยละ 75.2 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-119) 
 
ตารางที่ 5-119 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการดาน

วันหยุดวันลาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 37 35 31 37 140 
 (100.0) (100.0) (100.0) (97.4) (99.3) 
ลากิจ 30 35 30 36 131 
 (81.1) (100.0) (96.8) (94.7) (92.9) 
ลาคลอดบุตร 19 31 30 34 114 
 (51.4) (88.6) (96.8) (89.5) (80.9) 
ลาบวช 16 27 27 36 106 
 (43.2) (77.1) (87.1) (94.7) (75.2) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป  
ศึกษาตอ เปนตน 

2 
(5.4) 

8 
(22.9) 

4 
(12.9) 

7 
(18.4) 

21 
(14.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 37 35 31 38 141 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-117 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางไดจํานวน 140 แหง สวนใหญ รอยละ 86.4 สามารถจัดหาอาหาร
กลางวันใหลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ ใชชุดทํางาน/เครื่องแบบ รอยละ 73.6 การจัดหาที่พักอาศัย 
รอยละ 51.4 และการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว รอยละ 50.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-120) 
 
ตารางที่ 5-120 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานเศรษฐกิจที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)                             

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดหาอาหารกลางวัน 
  

32 
(91.4) 

30 
(85.7) 

29 
(93.5) 

30 
(76.9) 

121 
(86.4) 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  15 26 29 33 103 
  (42.9) (74.3) (93.5) (84.6) (73.6) 
การจัดหาที่พักอาศัย  15 16 20 21 72 
  (42.9) (45.7) (64.5) (53.8) (51.4) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจาย 12 19 18 21 70 
ในครอบครัว (34.3) (54.3) (58.1) (53.8) (50.0) 
เงินสงเคราะหตางๆ 
  

9 
(25.7) 

15 
(42.9) 

15 
(48.4) 

25 
(64.1) 

64 
(45.7) 

รถรับสง  5 13 19 21 58 
  (14.3) (37.1) (61.3) (53.8) (41.4) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย  
  

5 
(14.3) 

5 
(14.3) 

15 
(48.4) 

22 
(56.4) 

47 
(33.6) 

การจัดตั้งสหกรณ  4 8 16 18 46 
  (11.4) (22.9) (51.6) (46.2) (32.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 35 35 31 39 140 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-118 

(2.1) การจัดหาอาหารกลางวัน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้จํานวน 121 แหง สวนใหญ รอยละ 60.3 สามารถจัดหาอาหารกลางวันใหโดย
ไมเสียคาใชจาย และรอยละ 39.7 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-121) 
 
ตารางที่ 5-121 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดหา

อาหารกลางวนัที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 24 18 20 11 73 
 (75.0) (60.0) (69.0) (36.7) (60.3) 
จําหนายในราคาถูก 8 12 9 19 48 
 (25.0) (40.0) (31.0) (63.3) (39.7) 

รวม 32 30 29 30 121 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-119 

(2.2) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้จํานวน 103 แหง สวนใหญ รอยละ 79.6 สามารถจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบ
ใหแกลูกจางไดโดยไมเสียคาใชจาย และรอยละ 20.4 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-122) 
 
ตารางที่ 5-122 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัด

ชุดทํางาน/เครือ่งแบบที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)          

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 9 22 24 27 82 
 (60.0) (84.6) (82.8) (81.8) (79.6) 
จําหนายในราคาถูก 6 4 5 6 21 
 (40.0) (15.4) (17.2) (18.2) (20.4) 

รวม 15 26 29 33 103 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-120 

(2.3) การจัดหาที่พักอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 72 แหง สวนใหญ รอยละ 66.7 สามารถจัดหาที่พักอาศัยใหลูกจางอยู
โดยไมเสียคาใชจาย  รองลงมาคือ คิดวาเชาในราคาถูก  รอยละ  31.9 และอื่นๆ เชน  จายเฉพาะ 
คาน้ําประปา/ไฟฟา เปนตน รอยละ 1.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-123) 
 
ตารางที่ 5-123 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดหา

ที่พักอาศัยที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 11 9 14 14 48 
 (73.3) (56.3) (70.0) (66.7) (66.7) 
คิดคาเชาในราคาถูก 4 7 5 7 23 
 (26.7) (43.8) (25.0) (33.3) (31.9) 
ใหจายเฉพาะ 0 0 1 0 1 
คาน้ําประปา/ไฟฟา (0.0) (0.0) (5.0) (0.0) (1.4) 

รวม 15 16 20 21 72 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-121 

(2.4) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 70 แหง สวนใหญ รอยละ 55.7 สามารถจัดใหลูกจางกูยืมเงินเพื่อใชจาย
ในครอบครัว โดยไมคิดดอกเบี้ย และรอยละ 44.3 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย (ตารางที่ 5-124) 
 
ตารางที่ 5-124 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการให

กูยืมเงนิเพื่อใชจายในครอบครัวที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 8 13 11 7 39 
  (66.7) (68.4) (61.1) (33.3) (55.7) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 4 6 7 14 31 
พาณิชย (33.3) (31.6) (38.9) (66.7) (44.3) 

รวม 12 19 18 21 70 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-122 

(2.5) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 64 แหง สวนใหญ รอยละ 70.3 สามารถใหเงินสงเคราะหคาทําศพคน
ในครอบครัวของลูกจางได และรอยละ 62.5 ใหการสงเคราะหบุตรของลูกจาง (ตารางที่ 5-125) 
 
ตารางที่ 5-125 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการให 

เงินสงเคราะหตางๆ ที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

คาทําศพคนในครอบครัว 5 
(55.6) 

10 
(66.7) 

12 
(80.0) 

18 
(72.0) 

45 
(70.3) 

สงเคราะหบุตร 5 8 12 15 40 
 (55.6) (53.3) (80.0) (60.0) (62.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 9 15 15 25 64 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-123 

(2.6) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 58 แหง สวนใหญ รอยละ 81.0 สามารถจัดรถรับสงใหแกลูกจางไดโดย
ไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 17.2 สามารถจัดรถรับสงโดยคิดคาโดยสารราคาถูกและอื่นๆ เชน 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง เปนตน รอยละ 1.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-126) 
 
ตารางที่ 5-126 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดรถ

รับสงที่สามารถจัดใหลูกจางได  
หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 3 12 15 17 47 
  (60.0) (92.3) (78.9) (81.0) (81.0) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 2 1 3 4 10 
 (40.0) (7.7) (15.8) (19.0) (17.2) 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (5.3) (0.0) (1.7) 

รวม 5 13 19 21 58 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-124 

(2.7) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 47 แหง สวนใหญ รอยละ 61.7 สามารถจัดใหลูกจางกูยืมเงินเพื่อซ้ือ 
ที่อยูอาศัยโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และรอยละ 38.3 ไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-127) 
 
ตารางที่ 5-127 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการให

กูยืมเงนิเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยทีส่ามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยู
อาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 
พาณิชย 

3 
(60.0) 

2 
(40.0) 

7 
(46.7) 

17 
(77.3) 

29 
(61.7) 

ไมคิดดอกเบี้ย 2 3 8 5 18 
  (40.0) (60.0) (53.3) (22.7) (38.3) 

รวม 5 5 15 22 47 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-125 

(2.8) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 46 แหง สวนใหญ รอยละ 71.7 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพยให
ลูกจางได และรอยละ 32.6 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-128) 
 
ตารางที่ 5-128 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามลักษณะการจัดตั้ง

สหกรณที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 2 4 15 12 33 
 (50.0) (50.0) (93.8) (66.7) (71.7) 
สหกรณรานคา 2 

(50.0) 
4 

(50.0) 
2 

(12.5) 
7 

(38.9) 
15 

(32.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 4 8 16 18 46 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-126 

(3) สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 133 แหง สวนใหญรอยละ 74.4 สามารถจัดเบี้ยขยันใหลูกจางได 
รองลงมา 3 อันดับ คือ เงินโบนัส รอยละ 66.9 เบี้ยเล้ียง รอยละ 55.6 และเงินรางวัลพนักงานดีเดน รอยละ 
39.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-129) 
 
ตารางที่ 5-129 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เบี้ยขยัน 19 24 26 30 99 
 (59.4) (72.7) (89.7) (76.9) (74.4) 

เงินโบนัส 13 
(40.6) 

20 
(60.6) 

24 
(82.8) 

32 
(82.1) 

89 
(66.9) 

เบี้ยเลี้ยง 15 14 18 27 74 
 (46.9) (42.4) (62.1) (69.2) (55.6) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 7 14 13 18 52 
 (21.9) (42.4) (44.8) (46.2) (39.1) 
เงินรางวลัประจําป 9 11 15 16 51 
 (28.1) (33.3) (51.7) (41.0) (38.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 32 33 29 39 133 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-127 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 127 แหง สวนใหญ รอยละ 89.0 สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรคให
ลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ การจัดการแขงขันกีฬาภายใน รอยละ 53.5 การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 
รอยละ 41.7 และการจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียด รอยละ 31.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-130) 
 
ตารางที่ 5-130 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานนนัทนาการที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค 23 31 26 33 113 
 (95.8) (88.6) (86.7) (86.8) (89.0) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 2 

(8.3) 
16 

(45.7) 
19 

(63.3) 
31 

(81.6) 
68 

(53.5) 

การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 6 
(25.0) 

15 
(42.9) 

16 
(53.3) 

16 
(42.1) 

53 
(41.7) 

การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   4 12 10 14 40 
คลายเครียด (16.7) (34.3) (33.3) (36.8) (31.5) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 1 

(4.2) 
7 

(20.0) 
11 

(36.7) 
12 

(31.6) 
31 

(24.4) 

การตั้งชมรมกฬีา 2 5 10 11 28 
 (8.3) (14.3) (33.3) (28.9) (22.0) 

การจัดหองพักผอน 1 8 7 11 27 
 (4.2) (22.9) (23.3) (28.9) (21.3) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 3 

(12.5) 
6 

(17.1) 
8 

(26.7) 
10 

(26.3) 
27 

(21.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 24 35 30 38 127 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-128 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 120 แหง สวนใหญ รอยละ 74.2 สามารถจัดสวัสดิการ
แรงงานดานบริการตรวจสุขภาพประจําปใหแกลูกจางได รองลงมาคือ การชวยเหลือคารักษาพยาบาล     
รอยละ 71.7 และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ รอยละ 59.2 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-131) 
 
ตารางที่ 5-131 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานสขุภาพที่สามารถจัดใหลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การบริการตรวจสุขภาพประจําป 12 
(48.0) 

24 
(80.0) 

25 
(83.3) 

28 
(80.0) 

89 
(74.2) 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 17 24 19 26 86 
 (68.0) (80.0) (63.3) (74.3) (71.7) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  11 14 21 25 71 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (44.0) (46.7) (70.0) (71.4) (59.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 25 30 30 35 120 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-129 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 116 แหง สวนใหญ รอยละ 91.4 สามารถจัดใหความรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยแกลูกจางได รองลงมาคือ การสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย 
รอยละ 75.9 และการฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย รอยละ 75.0 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-132) 
 
ตารางที่ 5-132 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานความปลอดภยัที่สามารถจัดใหลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 19 25 29 33 106 
และความปลอดภัย (95.0) (92.6) (93.5) (86.8) (91.4) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 8 22 24 34 88 
ปลอดภัย (40.0) (81.5) (77.4) (89.5) (75.9) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย 

12 
(60.0) 

18 
(66.7) 

25 
(80.6) 

32 
(84.2) 

87 
(75.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 20 27 31 38 116 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-130 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 105 แหง สวนใหญ รอยละ 59.0 สามารถทําประกันชีวิต
ใหลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ ใหเงิน/ของรางวัลการทํางาน รอยละ 50.5 เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
รอยละ 45.7 และทํากองทุนฌาปนกิจศพ รอยละ 35.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-133) 
 
ตารางที่ 5-133 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานความมั่นคงที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)                             

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 7 18 16 21 62 
 (38.9) (72.0) (61.5) (58.3) (59.0) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 13 

(72.2) 
13 

(52.0) 
14 

(53.8) 
13 

(36.1) 
53 

(50.5) 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 3 
(16.7) 

12 
(48.0) 

14 
(53.8) 

19 
(52.8) 

48 
(45.7) 

กองทุนฌาปนกิจศพ 
   

3 
(16.7) 

7 
(28.0) 

15 
(57.7) 

12 
(33.3) 

37 
(35.2) 

เงินบําเหน็จ/บํานาญ 2 6 8 11 27 
 (11.1) (24.0) (30.8) (30.6) (25.7) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 1 6 4 11 
 (0.0) (4.0) (23.1) (11.1) (10.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 18 25 26 36 105 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-131 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 72 แหง สวนใหญ รอยละ 77.8 สามารถจัดใหคําปรึกษา
ในการใชชีวิตครอบครัวแกลูกจางได รองลงมาคือ การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย รอยละ 56.9 และ 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ รอยละ 51.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-134) 
 
ตารางที่ 5-134 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานการใหคําปรึกษาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 
ครอบครัว 

9 
(81.8) 

14 
(70.0) 

14 
(100.0) 

19 
(70.4) 

56 
(77.8) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 3 9 10 19 41 
 (27.3) (45.0) (71.4) (70.4) (56.9) 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 4 12 7 14 37 
 (36.4) (60.0) (50.0) (51.9) (51.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 11 20 14 27 72 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-132 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 68 แหง สวนใหญ รอยละ 61.8 สามารถจัดตารางเวลา
การทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รองลงมาคือ การใหลูกจางลาศึกษาตอ รอยละ 50.0 การให
ทุนการศึกษารอยละ 42.6 และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ รอยละ 26.5 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-135) 
 
ตารางที่ 5-135 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานการศึกษาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 
เหมาะสมกับเวลาเรียน 

6 
(75.0) 

14 
(82.4) 

9 
(60.0) 

13 
(46.4) 

42 
(61.8) 

การใหลาศึกษาตอ 4 
(50.0) 

9 
(52.9) 

9 
(60.0) 

12 
(42.9) 

34 
(50.0) 

การใหทุนการศึกษา 0 7 9 13 29 
 (0.0) (41.2) (60.0) (46.4) (42.6) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 2 3 5 8 18 
ภายในสถานประกอบการ (25.0) (17.6) (33.3) (28.6) (26.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 8 17 15 28 68 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-133 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 61 แหง สวนมาก รอยละ 45.9 สามารถชวยเหลือคา   
เลาเรียนบุตรของลูกจางได  รองลงมา 3 อันดับ คือ การชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
ของลูกจางรอยละ 42.6 กิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว รอยละ 39.3 และจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของ
ลูกจาง รอยละ 36.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-136) 
 
ตารางที่ 5-136 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจางที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 
ของลูกจาง 

1 
(10.0) 

6 
(50.0) 

9 
(56.3) 

12 
(52.2) 

28 
(45.9) 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 
บุคคลในครอบครัว 

3 
(30.0) 

6 
(50.0) 

5 
(31.3) 

12 
(52.2) 

26 
(42.6) 

กิจกรรมสรางความอบอุน 
ในครอบครัว 

4 
(40.0) 

7 
(58.3) 

7 
(43.8) 

6 
(26.1) 

24 
(39.3) 

การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 3 4 6 9 22 
ลูกจาง (30.0) (33.3) (37.5) (39.1) (36.1) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 1 3 7 8 19 
ของลูกจาง (10.0) (25.0) (43.8) (34.8) (31.1) 
การจัดสนามเด็กเลน 3 2 1 4 10 
 (30.0) (16.7) (6.3) (17.4) (16.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 10 12 16 23 61 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-134 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ ใหลูกจางได จํานวน 37 แหง สวนใหญ รอยละ 81.1 สามารถใหอุปกรณ
ส่ือสารแกลูกจางได รองลงมาคือ รถยนตประจําตําแหนง รอยละ 75.7 และบานพักตากอากาศ รอยละ 
16.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-137) 
 
ตารางที่ 5-137 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานอืน่ๆ ที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 4 
(100.0) 

5 
(71.4) 

8 
(80.0) 

13 
(81.3) 

30 
(81.1) 

รถยนตประจําตําแหนง 3 6 7 12 28 
 (75.0) (85.7) (70.0) (75.0) (75.7) 
บานพักตากอากาศ 0 1 4 1 6 
 (0.0) (14.3) (40.0) (6.3) (16.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 4 7 10 16 37 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-135 

3.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มอยางนอย 5 กอก 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญ รอยละ 89.4 
เห็นดวย เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกจาง ทําใหไมตองรอนาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดี 
ของลูกจาง มีเพียงสวนนอย รอยละ 10.6 ที่ไมเห็นดวย เพราะมีจํานวนลูกจางนอย สวนใหญใชน้ําดื่ม
บรรจุขวด และควรพิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการเปนแหงๆ ไป (ตารางที่ 5-138) 
 
ตารางที่ 5-138 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับน้ําสะอาดสําหรับ
ดื่มในแตละทีใ่หมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 31 32 29 35 127 
 (83.8) (91.4) (93.5) (89.7) (89.4) 
  ไมเห็นดวย 6 3 2 4 15 

 (16.2) (8.6) (6.5) (10.3) (10.6) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-136 

3.4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวมชัก
โครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญรอยละ 78.9 
เห็นดวยเพราะเพื่อความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของลูกจางหญิงมีครรภ สวนอีกรอยละ 21.1 
ไมเห็นดวย เพราะเห็นวายังไมจําเปน และลูกจางหญงิมีครรภมีจํานวนนอย (ตารางที่ 5-139) 

 
ตารางที่ 5-139 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับหองสวมชักโครก
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 28 26 29 29 112 
 (75.7) (74.3) (93.5) (74.4) (78.9) 
  ไมเห็นดวย 9 9 2 10 30 

 (24.3) (25.7) (6.5) (25.6) (21.1) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-137 

3.5) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน 
ขึ้นไป ตองจัดใหมีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญ รอยละ 88.0 
เห็นดวยเพราะ  ไดดูแลพนักงานขณะเจ็บปวย  และเปนการรักษาพยาบาลในเบื้องตน  รวมถึง 
การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน มีเพียงสวนนอย รอยละ 12.0 ที่ไมเห็นดวย เพราะอาจเกินความจําเปน
และใชเนื้อที่มาก  (ตารางที่ 5-140) 

 
ตารางที่ 5-140 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับ

การใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดกิารแรงงานเกีย่วกับการจัดใหมหีองพยาบาล 
พรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง สําหรับสถานที่ทํางานทีม่ีลูกจางตั้งแต 1,000  คนขึ้นไป 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 29 32 27 37 125 
 (78.4) (91.4) (87.1) (94.9) (88.0) 
  ไมเห็นดวย 8 3 4 2 17 
 (21.6) (8.6) (12.9) (5.1) (12.0) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-138 

3.6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คน 
ขึ้นไป ตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญ รอยละ 66.9 
เห็นดวยเพราะ เพื่อความสะดวกและสุขอนามัยของลูกจางหญิง สวนอีกรอยละ 33.1 ไมเห็นดวย 
เพราะเหมือนเปนการทําธุรกิจกับลูกจางและบางกิจการลูกจางสวนใหญเปนเพศชาย  (ตารางที่ 5-141) 
 
ตารางที่ 5-141 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการติดตั้ง             
ตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจาง
หญิงตั้งแต 100  คนขึ้นไป 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 22 20 21 32 95 
 (59.5) (57.1) (67.7) (82.1) (66.9) 
  ไมเห็นดวย 15 15 10 7 47 

 (40.5) (42.9) (32.3) (17.9) (33.1) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-139 

3.7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เคร่ืองสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตามสัดสวนของลูกจาง 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนใหญ รอยละ 78.9 
เห็นดวยเพราะ เพื่อความสะดวกในการสื่อสารและใชงานในยามฉุกเฉิน มีเพียง รอยละ 21.1 ที่ไมเห็นดวย 
เพราะเห็นวาลูกจางสวนใหญมีโทรศัพทมือถือใช อีกทั้งบริเวณสถานประกอบกิจการมีตูโทรศัพทสาธารณะ 
อยูแลว และสถานประกอบกิจการบางแหงอยูหางไกลไมมีคูสายโทรศัพท (ตารางที่ 5-142) 
 
ตารางที่ 5-142 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการตั้งตูโทรศัพท
สาธารณะอยางนอย 1 เครื่อง สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจางไมเกิน 100 คน และ 
เพิ่มขึ้นใหเพยีงพอตามสัดสวน 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 26 26 24 36 112 
 (70.3) (74.3) (77.4) (92.3) (78.9) 
  ไมเห็นดวย 11 9 7 3 30 

 (29.7) (25.7) (22.6) (7.7) (21.1) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-140 

3.8) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร ตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และจัดใหมีโทรทัศนท่ีใชงานไดอยางนอย 
1 เคร่ือง 

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ รอยละ 86.6 
เห็นดวย เพราะเพื่อใหลูกจางไดอานขาวทราบความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ และไดผอนคลาย
ในเวลาพักผอน มีเพียงสวนนอย รอยละ 13.4 ที่ไมเห็นดวย เพราะยังไมมีความจําเปน ปริมาณ
หนังสือพิมพอาจไมเพียงพอกับจํานวนลูกจาง และอาจทําใหลูกจางสนใจทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-143) 
 
ตารางที่ 5-143 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับ 
จัดใหมีหนังสอืพิมพอยางนอย 2 ฉบับและโทรทัศนที่ใชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง  
ภายในโรงอาหารสําหรับสถานที่ทํางานทีม่ีลูกจางไมเกนิ 100 คน 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 25 32 29 37 123 
 (67.6) (91.4) (93.5) (94.9) (86.6) 
  ไมเห็นดวย 12 3 2 2 19 
 (32.4) (8.6) (6.5) (5.1) (13.4) 

รวม 37 35 31 39 142 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-141 

1.3 สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 
 

ผลการสํารวจสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จํานวน 129 แหงมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

1) ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
 

1.1) ภูมิภาคที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนมาก รอยละ 30.2 

อยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รองลงมาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 29.5 อยูในภาคเหนือ 
รอยละ 14.7 อยูในภาคใต รอยละ 13.2 และอยูในภาคกลาง รอยละ 12.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-144) 
โดยจังหวัดที่ทํ าการสํารวจมากที่ สุด  3 อันดับแรก  คือ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รอยละ  23.3 
จังหวัดนครราชสีมา รอยละ 16.3 และจังหวัดขอนแกน รอยละ 13.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-145)  
 
ตารางที่ 5-144 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามที่ตัง้สถานประกอบกจิการ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ที่ต้ังสถาน 

ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 6 6 9 18 39 
 (12.0) (24.0) (32.1) (69.2) (30.2) 
ภาคกลาง 3 3 6 4 16 
 (6.0) (12.0) (21.4) (15.4) (12.4) 
ภาคเหนือ 11 2 4 2 19 
 (22.0) (8.0) (14.3) (7.7) (14.7) 
ภาคใต 9 4 3 1 17 
 (18.0) (16.0) (10.7) (3.8) (13.2) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 10 6 1 38 

 (42.0) (40.0) (21.4) (3.8) (29.5) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-142 

ตารางที่ 5-145 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามจังหวดัที่ตั้ง 
สถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ังสถาน 

ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพมหานคร 4 4 6 16 30 
 (8.0) (16.0) (21.4) (61.5) (23.3) 
สมุทรปราการ 2 2 3 2 9 
 (4.0) (8.0) (10.7) (7.7) (7.0) 
พระนครศรีอยธุยา 2 2 2 1 7 
 (4.0) (8.0) (7.1) (3.8) (5.4) 
ชลบุรี 1 1 4 3 9 
 (2.0) (4.0) (14.3) (11.5) (7.0) 
นครราชสีมา 12 4 4 1 21 
 (24.0) (16.0) (14.3) (3.8) (16.3) 
ขอนแกน 9 6 2 0 17 
 (18.0) (24.0) (7.1) (0.0) (13.2) 
เชียงใหม 3 0 2 2 7 
 (6.0) (0.0) (7.1) (7.7) (5.4) 
นครสวรรค 8 2 2 0 12 
 (16.0) (8.0) (7.1) (0.0) (9.3) 
สุราษฎรธานี 2 2 0 0 4 
 (4.0) (8.0) (0.0) (0.0) (3.1) 
สงขลา 7 2 3 1 13 
 (14.0) (8.0) (10.7) (3.8) (10.1) 

รวม 50 25 28 26 129 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-143 

1.2) รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนมาก รอยละ 45.7 

ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทจํากัด รองลงมาคือ  บริษัทจํากัด(มหาชน) รอยละ 18.6 จดทะเบียนพาณิชย 
รอยละ 12.4 บุคคลธรรมดา รอยละ 11.6 หางหุนสวนจํากัด รอยละ 10.9 และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
รอยละ 0.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-146)  
 
ตารางที่ 5-146 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามรูปแบบการดําเนนิธุรกิจ                                 

                              หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ     
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

บริษัทจํากัด(มหาชน) 0 1 9 14 24 
 (0.0) (4.0) (32.1) (53.8) (18.6) 
บริษัทจํากัด 11 18 18 12 59 
 (22.0) (72.0) (64.3) (46.2) (45.7) 
หางหุนสวนจํากัด 9 4 1 0 14 
 (18.0) (16.0) (3.6) (0.0) (10.9) 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 0 1 0 0 1 
 (0.0) (4.0) (0.0) (0.0) (0.8) 
จดทะเบียนพาณิชย 15 1 0 0 16 
 (30.0) (4.0) (0.0) (0.0) (12.4) 
บุคคลธรรมดา 15 0 0 0 15 
 (30.0) (0.0) (0.0) (0.0) (11.6) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-144 

1.3) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจ สวนใหญ รอยละ 85.3 

เปนกิจการของคนไทย และอีกรอยละ 14.7 ถือหุนรวมกับตางชาติ (ตารางที่ 5-147) โดยสถานประกอบ
กิจการประเภทพาณิชยกรรมที่รวมทุนกับตางชาติสวนมาก รอยละ 36.8 ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 25 
รองลงมาคือ ตางชาติถือหุนรอยละ 50 ขึ้นไป และตางชาติถือหุนมากกวา รอยละ 25 แตไมถึงรอยละ 50 
มีสัดสวนเทากัน คือ รอยละ 31.6 ตามลําดับ  (ตารางที่ 5-148) 
 
ตารางที่ 5-147 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการดําเนินธรุกิจ                                 

                              หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

กิจการของคนไทย 50 23 20 17 110 
 (100.0) (92.0) (71.4) (65.4) (85.3) 
รวมทุนกับตางชาติ 0 2 8 9 19 

 (0.0) (8.0) (28.6) (34.6) (14.7) 
รวม 50 25 28 26 129 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-148 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการรวมทนุกบั

ตางชาติ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การถือหุนของตางชาติ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ถือหุนโดยตางชาติไมเกิน 0 1 1 5 7 
รอยละ 25 (0.0) (50.0) (12.5) (55.6) (36.8) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 25 0 1 2 3 6 
ข้ึนไป แตไมเกินรอยละ 50 (0.0) (50.0) (25.0) 33.3) (31.6) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 50 0 0 5 1 6 
ข้ึนไป (0.0) (0.0) (62.5) (11.1) (31.6) 

รวม 0 2 8 9 19 
 (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-145 

1.4) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนมาก รอยละ 32.6 

ดําเนินธุรกิจมาแลวเปนระยะเวลามากกวา 15 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ดําเนินธุรกิจมาแลวเปนระยะเวลา 
11 – 15  ป รอยละ 21.7 ระยะเวลา 3 – 5  ป รอยละ 20.9 ระยะเวลา 6 – 10 ป รอยละ 17.8 และระยะเวลา 
1 – 2 ป รอยละ 7.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-149) 
 
ตารางที่ 5-149 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามระยะเวลาการดําเนนิธุรกจิ 

                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ระยะเวลา 1-2 ป 5 0 4 0 9 
 (10.0) (0.0) (14.3) (0.0) (7.0) 
ระยะเวลา 3-5 ป 12 3 7 5 27 
 (24.0) (12.0) (25.0) (19.2) (20.9) 
ระยะเวลา 6-10 ป 8 8 1 6 23 
 (16.0) (32.0) (3.6) (23.1) (17.8) 
ระยะเวลา 11-15 ป 10 6 8 4 28 
 (20.0) (24.0) (28.6) (15.4) (21.7) 
มากวา 15 ปข้ึนไป 15 8 8 11 42 

 (30.0) (32.0) (28.6) (42.3) (32.6) 
รวม 50 25 28 26 129 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-146 

1.5)  ประเภทธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนใหญ รอยละ 82.9 

เปนธุรกิจคาปลีกและที่เหลือรอยละ 17.1 เปนธุรกิจคาสง (ตารางที่ 5-150) 
 
ตารางที่ 5-150 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามประเภทการดําเนนิธุรกิจ 

                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ประเภทธุรกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

คาปลีก 45 21 23 18 107 
 (90.0) (84.0) (82.1) (69.2) (82.9) 
คาสง 5 4 5 8 22 
 (10.0) (16.0) (17.9) (30.8) (17.1) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-147 

1.6) การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนใหญ รอยละ 58.9 

ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง และอีกรอยละ 41.1 มีคณะกรรมการฯ
เมื่อพิจารณาตามขนาดกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปเกือบทุกแหง 
(รอยละ 96.2) มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง สวนสถานประกอบกิจการที่มี
จํานวนลูกจาง 1 – 49 คน เกือบทุกแหง (รอยละ 98.0) ไมมีคณะกรรมการฯ (ตารางที่ 5-151) 
 
ตารางที่ 5-151 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามการมีคณะกรรมการหรือ

องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 1 9 18 25 53 
 (2.0) (36.0) (64.3) (96.2) (41.1) 
  ไมมี 49 16 10 1 76 
 (98.0) (64.0) (35.7) (3.8) (58.9) 

รวม 50 25 28 26 129 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-148 

1.7) รูปแบบของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีคณะกรรมการฯ จํานวน 53 แหง 

สวนใหญ รอยละ 81.1 มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รองลงมาคือ มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน กับคณะกรรมการลูกจางในสัดสวนเทากัน 
คือ รอยละ 41.5 และสหภาพแรงงาน รอยละ 7.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-152) 
 
ตารางที่ 5-152 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีคณะกรรมการฯ จาํแนกตามประเภท

ของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางที่มใีนสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ประเภทของคณะกรรมการฯ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คน

ขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ 0 8 18 17 43 
กิจการ (0.0) (88.9) (100.0) (68.0) (81.1) 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 0 1 11 10 22 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (0.0) (11.1) (61.1) (40.0) (41.5) 
คณะกรรมการลูกจาง 1 2 4 15 22 

 (100.0) (22.2) (22.2) (60.0) (41.5) 
สหภาพแรงงาน 0 0 2 2 4 

 (0.0) (0.0) (11.1) (8.0) (7.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 1 9 18 25 53 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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1.8) การมีบทบาทของคณะกรรมการฯ ตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีคณะกรรมการฯ เกือบทั้งหมด 

รอยละ 98.1 เห็นวาคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจาง
ไดรับสวัสดิการแรงงาน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 1.9 ที่เห็นวาไมมีบทบาท (ตารางที่ 5-153) 
 
ตารางที่ 5-153 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับ 

การมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานของคณะกรรมการ 
หรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางในสถานประกอบกจิการ 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 0 0 0 1 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (4.0) (1.9) 
มี 1 9 18 24 52 
 (100.0) (100.0) (100.0) (96.0) (98.1) 

รวม 1 9 18 25 53 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-150 

1.9)  ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่เห็นวาคณะกรรมการฯมีบทบาท 

ในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานครึ่งหนึ่ง รอยละ 50.0 เห็นวาคณะกรรมการฯ ดังกลาว 
มีบทบาทอยูในระดับคอนขางมาก รองลงมาเห็นวามีบทบาทอยูในระดับปานกลาง รอยละ 42.3 
มีบทบาทคอนขางนอยกับมาก มีสัดสวนเทากนัคือ รอยละ 3.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-154) 
 
ตารางที่ 5-154 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับ

ระดับบทบาทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง ในการสงเสริม 
ใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ

องคกรหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

คอนขางนอย 0 0 2 0 2 
 (0.0) (0.0) (11.1) (0.0) (3.8) 
ปานกลาง 0 6 10 6 22 
 (0.0) (66.7) (55.6) (25.0) (42.3) 
คอนขางมาก 0 3 6 17 26 
 (0.0) (33.3) (33.3) (70.8) (50.0) 
มาก 1 0 0 1 2 

 (100.0) (0.0) (0.0) (4.2) (3.8) 

รวม 1 9 18 24 52 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-151 

2) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 
 

2.1) การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ  รอยละ  70 .5  

ทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน มีเพียงรอยละ 29.5 ที่ไมทราบความหมาย (ตารางที่ 5-155) 
 
ตารางที่ 5-155 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามการทราบความหมายของ

สวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การทราบความหมายของ
สวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  ไมทราบ 23 8 5 2 38 
  (46.0) (32.0) (17.9) (7.7) (29.5) 
  ทราบ 27 17 23 24 91 
 (54.0) (68.0) (82.1) (92.3) (70.5) 

รวม 50 25 28 26 129 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
2.2) สวัสดิการที่จัดใหแกลูกจาง 

สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมเกือบทั้งหมด รอยละ 97.7 จัดใหมี
สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลามากเปนอันดับแรก รองลงมา 5 อันดับ คือ สวัสดิการแรงงานดาน
เศรษฐกิจ รอยละ 96.1 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 90.7 สวัสดิการแรงงาน
ดานนันทนาการ กับสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพมีสัดสวนเทากันคือ รอยละ 77.5 และสวัสดิการ
แรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 65.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-156) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-152 

ตารางที่ 5-156 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงานทีจ่ัด
ใหแกลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  47 25 28 26 126 
  (94.0) (100.0) (100.0) (100.0) (97.7) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  46 25 27 26 124 
 (92.0) (100.0) (96.4) (100.0) (96.1) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 40 23 28 26 117 
สวัสดิการ (80.0) (92.0) (100.0) (100.0) (90.7) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 28 21 28 23 100 
 (56.0) (84.0) (100.0) (88.5) (77.5) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  31 18 25 26 100 
  (62.0) (72.0) (89.3) (100.0) (77.5) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 25 14 24 21 84 
ในการทํางาน (50.0) (56.0) (85.7) (80.8) (65.1) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  21 11 17 22 71 
  (42.0) (44.0) (60.7) (84.6) (55.0) 
สวัสดิการดานการศึกษา  12 6 11 15 44 
  (24.0) (24.0) (39.3)  (57.7) (34.1) 
สวัสดิการดานการให 21 6 12 6 45 
คําปรึกษา (42.0) (24.0) (42.9) (23.1) (34.9) 
สวัสดิการดานการพัฒนา 13 4 7 11 35 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (26.0) (16.0) (25.0) (42.3) (27.1) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 5 6 8 15 34 
ประจําตําแหนง  อุปกรณ
สื่อสาร เปนตน 

(10.0) (24.0) (28.6) (57.7) (26.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 50 25 28 26 129 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-153 

2.3) รายละเอียดสวัสดิการแรงงานแตละประเภท 
 

(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 126 แหง ทุกแหง (รอยละ 100.0) ใหมีวันลาปวย รองลงมาคือ วันลากิจ รอยละ 92.9  
วันลาคลอดบุตร รอยละ 75.4 วันลาบวช รอยละ 65.9 และวันลาอื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไปศึกษาตอ 
เปนตน รอยละ 26.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-157) 
 
ตารางที่ 5-157 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานวนัหยดุวนัลาที่จัดใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 47 25 28 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ลากิจ 41 23 28 25 117 
 (87.2) (92.0) (100.0) (96.2) (92.9) 
ลาคลอดบุตร 21 21 27 26 95 
 (44.7) (84.0) (96.4) (100.0) (75.4) 
ลาบวช 21 21 24 17 83 
 (44.7) (84.0) (85.7) (65.4) (65.9) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 4 6 7 16 33 
ศึกษาตอ เปนตน (8.5) (24.0) (25.0) (61.5) (26.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 47 25 28 26 126 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-154 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 124 แหง สวนใหญ รอยละ 63.7 มีการจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบใหแกลูกจาง รองลงมา 
3 อันดับ คือ การจัดหาอาหารกลางวัน รอยละ 59.7 ใหเงินสงเคราะหตางๆ รอยละ 41.1 และการใหเงิน
กูยืมเพื่อใชจายในครอบครัว รอยละ 34.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-158) 
 
ตารางที่ 5-158 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานเศรษฐกิจใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  16 20 25 18 79 
  (34.8) (80.0) (92.6) (69.2) (63.7) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 33 13 17 11 74 
  (71.7) (52.0) (63.0) (42.3) (59.7) 
เงินสงเคราะหตางๆ 12 8 15 16 51 
  (26.1) (32.0) (55.6) (61.5) (41.1) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  12 4 9 18 43 
 (26.1) (16.0) (33.3) (69.2) (37.7) 
การจัดหาที่พักอาศัย  15 9 4 6 34 
  (32.6) (36.0) (14.8) (23.1) (27.4) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย  4 0 2 16 22 
  (8.7) (0.0) (7.4) (61.5) (17.7) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 3 3 10 16 
  (2.2) (12.0) (11.1) (38.5) (13.7) 
รถรับสง  2 4 3 7 16 
  (4.3) (16.0) (11.1) (26.9) (12.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 46 25 27 26 124 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-155 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 79 แหง สวนใหญ รอยละ 83.5 มีการจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบใหแกลูกจางโดยไม
คิดคาใชจาย รองลงมา จัดจําหนายในราคาถูก รอยละ 15.2 และใหผาผืนนําไปตัดเย็บเอง รอยละ 1.3 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-159) 
 
ตารางที่ 5-159 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดหา 

ชุดทํางาน/เครือ่งแบบใหแกลูกจาง 
                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 13 16 23 14 66 
 (81.3) (80.0) (92.0) (77.8) (83.5) 
จําหนายราคาถูก 3 3 2 4 12 
 (18.8) (15.0) (8.0) (22.2) (15.2) 
ใหผาผืนนําไปตัดเย็บเอง 0 1 0 0 1 
 (0.0) (5.0) (0.0) (0.0) (1.3) 

รวม 16 20 25 18 79 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-156 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน  
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 74 แหง สวนใหญ รอยละ 66.2 จัดหาอาหารกลางวันใหลูกจางโดยไมคิดคาใชจาย 
และอีกรอยละ 33.8 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-160) 
 
ตารางที่ 5-160 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดหาอาหาร

กลางวันใหแกลูกจาง 
                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 29 10 6 4 49 
 (87.9) (76.9) (35.3) (36.4) (66.2) 
จําหนายราคาถูก 4 3 11 7 25 
 (12.1) (23.1) (64.7) (63.6) (33.8) 

รวม 33 13 17 11 74 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-157 

(2.3) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 51 แหง สวนใหญ รอยละ 86.3 มีเงินสงเคราะหคาทําศพคนในครอบครัวของ
ลูกจาง และเงินสงเคราะหบุตร รอยละ 35.3 (ตารางที่ 5-161) 
 
ตารางที่ 5-161 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการใหเงิน

สงเคราะหตางๆ ที่ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 11 6 14 13 44 
 (91.7) (75.0) (93.3) (81.3) (86.3) 
  สงเคราะหบุตร 1 2 5 10 18 
 (8.3) (25.0) (33.3) (62.5) (35.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 12 8 15 16 51 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-158 

(2.4) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 43 แหง ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 51.2 จัดใหมีการกูยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ยและ
รอยละ 38.0 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย  (ตารางที่ 5-162) 
 
ตารางที่ 5-162 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการใหกูยืมเงนิ

เพื่อใชจายในครอบครัวที่ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 10 1 7 4 22 
  (83.3) (25.0) (77.8) (22.2) (51.2) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 2 3 2 14 21 
พาณิชย (16.7) (75.0) (22.2) (77.8) (48.8) 

รวม 12 4 9 18 43 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-159 

(2.5) การจัดหาที่พักอาศัย  
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 34 แหง สวนใหญ รอยละ 70.6 จัดหาที่พักอาศัยใหลูกจางอยูโดยไมเสียคาใชจาย 
รองลงมาคิดคาเชาในราคาถูก รอยละ 26.5 และใหจายเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา รอยละ 2.9 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-163) 
 
ตารางที่ 5-163 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดหาที่พกั

อาศัยใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 12 6 2 4 24 
 (80.0) (66.7) (50.0) (66.7) (70.6) 
คิดคาเชาในราคาถูก 3 2 2 2 9 
 (20.0) (22.2) (50.0) (33.3) (26.5) 
ใหจายเฉพาะคาน้ําประปา/ 0 1 0 0 1 
ไฟฟา (0.0) (11.1) (0.0) (0.0) (2.9) 

รวม 15 9 4 6 34 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-160 

(2.6) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม ที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 22 แหง สวนใหญ รอยละ 86.4 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และรอยละ 
13.6 ไมคิดดอกเบี้ย  (ตารางที่ 5-164) 
 
ตารางที่ 5-164 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการใหกูยืมเงนิ

เพื่อซ้ือที่อยูอาศัยที่ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 1 2 16 19 
 (25.0) (100.0) (100.0) (86.4) 
ไมคิดดอกเบี้ย 3 0 0 3 
  (75.0) (0.0) (0.0) (13.6) 

รวม 4 2 16 22 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-161 

(2.7) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 17 แหง สวนใหญ รอยละ 58.8 มีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยและ รอยละ 41.2 
มีการจัดตั้งสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-165) 
 
ตารางที่ 5-165 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดตั้งสหกรณ

ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 0 2 2 5 9 
 (0.0) (66.7) (66.7) (50.0) (58.8) 
สหกรณรานคา 0 1 1 5 7 
 (0.0) (33.3) (33.3) (50.0) (41.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 3 3 10 16 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-162 

(2.8) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 16 แหง สวนใหญ รอยละ 75.0 มีการจัดรถรับสงใหแกลูกจางโดยไมคิดคาใชจาย 
รองลงมาคือ คิดคาโดยสารราคาถูก รอยละ 18.8 และอื่นๆ เชน ใหคาน้ํามัน ใหคาเดินทาง เปนตน รอยละ 
6.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-166) 
 
ตารางที่ 5-166 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดรถรับสง

ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                        หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 2 3 2 5 12 
  (100.0) (75.0) (66.7) (71.4) (75.0) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 0 1 0 2 3 
 (0.0) (25.0) (0.0) (28.6) (18.8) 
อื่นๆ เชน ใหคาน้ํามัน ใหคา 0 0 1 0 1 
เดินทาง เปนตน (0.0) (0.0) (33.3) (0.0) (6.3) 

รวม 2 4 3 7 16 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-163 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 117 แหง สวนใหญ รอยละ 75.2 มีเงินโบนัส รองลงมา 3 อันดับ คือ เบี้ยขยัน เบี้ยเล้ียง 
และเงินรางวัลประจําปในสัดสวน รอยละ 53.0, 50.4 และ 25.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-167) 
 
ตารางที่ 5-167 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 20 20 25 23 88 
 (50.0) (87.0) (89.3) (88.5) (75.2) 
เบี้ยขยัน 25 10 18 9 62 

 (62.5) (43.5) (64.3) (34.6) (53.0) 
เบี้ยเลี้ยง 13 14 13 19 59 
 (32.5) (60.9) (46.4) (73.1) (50.4) 
เงินรางวลัประจําป 6 5 11 8 30 
 (15.0) (21.7) (39.3) (30.8) (25.6) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 1 7 8 13 29 
 (2.5) (30.4) (28.6) (50.0) (24.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 23 28 26 117 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-164 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 100 แหง สวนใหญ รอยละ 93.0 มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค รองลงมา 3 อันดับ คือ การจัด 
ทัศนศึกษา/นําเที่ยว มีการจัดการแขงขันกีฬาภายใน และการจัดหองพักผอนในสัดสวน รอยละ 33.3, 
31.0 และ 27.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-168) 
 
ตารางที่ 5-168 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานนนัทนาการใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  25 21 27 20 93 
 (89.3) (100.0) (96.4) (87.0) (93.0) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 6 8 8 11 33 
 (21.4) (38.1) (28.6) (47.8) (33.0) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 1 3 11 16 31 
 (3.6) (14.3) (39.3) (69.6) (31.0) 
การจัดหองพักผอน 3 4 5 15 27 
 (10.7) (19.0) (17.9) (65.2) (27.0) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   5 2 9 10 26 
คลายเครียด (17.9) (9.5) (32.1) (43.5) (26.0) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 1 4 5 8 18 
 (3.6) (19.0) (17.9) (34.8) (18.0) 
การตั้งชมรมกฬีา 2 0 1 10 13 

 (7.1) (0.0) (3.6) (43.5) (13.0) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 0 1 4 4 9 
 (0.0) (4.8) (14.3) (17.4) (9.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 28 21 28 23 100 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-165 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม ที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 100 แหง สวนใหญ รอยละ 74.0 เปนการชวยเหลือคารักษาพยาบาล รองลงมาเปนการ
บริการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 54.0 และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ รอยละ 34.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-169) 
 
ตารางที่ 5-169 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานสขุภาพใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 26 9 16 23 74 
 (83.9) (50.0) (64.0) (88.5) (74.0) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 4 10 21 19 54 
 (12.9) (55.6) (84.0) (73.1) (54.0) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  7 7 12 8 34 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (22.6) (38.9) (48.0) (30.8) (34.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 31 18 25 26 100 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-166 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจดัสวสัดกิารแรงงานดาน

นี้ จํานวน 84 แหง สวนใหญ รอยละ 79.8 มีการใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยแกลูกจาง 
รองลงมาคือ มีการฝกอบรม และเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย รอยละ 58.3 และการสงเสริม
กิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 53.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-170) 
 
ตารางที่ 5-170 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานความปลอดภยัในการทํางานใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 18 9 21 19 67 
และความปลอดภัย (72.0) (64.3) (87.5) (90.5) (79.8) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 6 11 21 11 49 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (24.0) (78.6) (87.5) (52.4) (58.3) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 10 10 15 10 45 
ปลอดภัย (40.0) (71.4) (62.5) (47.6) (53.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 25 14 24 21 84 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-167 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง  
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 71 แหง สวนใหญ รอยละ 57.7 มีการทําประกันชีวิต รองลงมา 3 อันดับ คือ ใหเปนเงิน/
ของรางวัลการทํางาน กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีสัดสวนเทากัน รอยละ 47.9 และกองทุนฌาปนกิจศพ 
รอยละ 15.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-171) 
 
ตารางที่ 5-171 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานความมั่นคงใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 7 6 14 14 41 
 (33.3) (54.5) (82.4) (63.6) (57.7) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 14 3 9 8 34 
 (66.7) (27.3) (52.9) (36.4) (47.9) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1 5 11 17 34 
 (4.8) (45.5) (64.7) (77.3) (47.9) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 2 1 3 5 11 
  (9.5) (9.1) (17.6) (22.7) (15.5) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 0 0 10 10 
 (0.0) (0.0) (0.0) (45.5) (14.1) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 1 1 2 2 6 
 (4.8) (9.1) (11.8) (9.1) (8.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 21 11 17 22 71 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-168 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา  
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 44 แหง สวนใหญ รอยละ 72.7 มีการจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 
ของลูกจาง รองลงมาคือ การใหลาศึกษาตอ รอยละ 50.0 ใหทุนการศึกษา รอยละ 25.0 และการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ รอยละ 18.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-172) 
 
ตารางที่ 5-172 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานการศึกษาใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 8 6 10 8 32 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (66.7) (100.0) (90.9) (53.3) (72.7) 
การใหลาศึกษาตอ 3 3 8 8 22 
 (25.0) (50.0) (72.7) (53.3) (50.0) 
การใหทุนการศึกษา 1 0 3 7 11 
 (8.3) (0.0) (27.3) (46.7) (25.0) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 1 0 3 4 8 
ภายในสถานประกอบการ (8.3) (0.0) (27.3) (26.7) (18.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 12 6 11 15 44 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-169 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 45 แหง สวนใหญ รอยละ 73.3 มีการใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัวแกลูกจาง 
รองลงมาคือ มีการใหคําปรึกษาดานอาชีพ รอยละ 51.1 และการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย รอยละ 28.9 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-173) 
 
ตารางที่ 5-173 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานการใหคําปรึกษาใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 19 3 6 5 33 
ครอบครัว (90.5) (50.0) (50.0) (83.3) (73.3) 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 5 5 9 4 23 

 (23.8) (83.3) (75.0) (66.7) (51.1) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 1 3 5 4 13 

 (4.8) (50.0) (41.7) (66.7) (28.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 21 6 12 6 45 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-170 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
 สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ จํานวน 35 แหง สวนใหญ รอยละ 51.4 มีการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 
อันดับคือ กิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง และการชวยเหลือ
คาเลี้ยงดูบุตรของลูกจางในสัดสวน รอยละ 37.1, 25.7 และ 20.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-174) 
 
ตารางที่ 5-174 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจางใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 7 2 3 6 18 
บุคคลในครอบครัว (53.8) (50.0) (42.9) (54.5) (51.4) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 5 1 2 5 13 
ในครอบครัว (38.5) (25.0) (28.6) (45.5) (37.1) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 1 0 4 4 9 
ของลูกจาง (7.7) (0.0) (57.1) (36.4) (25.7) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 1 1 2 3 7 
ของลูกจาง (7.7) (25.0) (28.6) (27.3) (20.0) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 3 0 1 1 5 
ลูกจาง (23.1) (0.0) (14.3) (9.1) (14.3) 
การจัดสนามเด็กเลน 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (2.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 13 4 7 11 35 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-171 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
 สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 34 แหง สวนใหญ รอยละ 85.3 จัดใหมีอุปกรณการสื่อสาร รองลงมาจัดใหมี
รถยนตประจําตําแหนง รอยละ 55.9 และบานพักตากอากาศ รอยละ 8.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-175) 

 
ตารางที่ 5-175 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลกัษณะการจัดสวัสดกิาร

แรงงานดานอืน่ๆ ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 5 6 6 12 29 
 (100.0) (100.0) (75.0) (80.0) (85.3) 
รถยนตประจําตําแหนง 0 2 5 12 19 
 (0.0) (33.3) (62.5) (80.0) (55.9) 
บานพักตากอากาศ 0 0 1 2 3 
 (0.0) (0.0) (12.5) (13.3) (8.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 5 6 8 15 34 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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2.4) ความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการประเภท
พาณิชยกรรม จัดใหแกลูกจางโดยการใหผูบริหารสถานประกอบกิจการ ใหคะแนนตามระดับความพึง
พอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนสูงที่สุด แลวนําคะแนน 
ที่ไดไปหาคาเฉลี่ยผลที่ไดจะเปนคะแนนเฉลี่ย ตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจในภาพรวมสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 

มีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่จัดใหกับลูกจางในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.07) 
แตเมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป ผูบริหาร
สถานประกอบกิจการมีความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ในขณะที่สถาน
ประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน ผูบริหารสถานประกอบกิจการมีความพึงพอใจอยูในระดับ
คอนขางนอย แสดงใหเห็นวาสถานประกอบกิจการขนาดใหญมีการจัดสวัสดิการแรงงานไดดีกวา 
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและเล็ก (ตารางที่ 5-176) 
 
ตารางที่ 5-176 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมตอการจัดสวัสดิการ

แรงงานใหแกลูกจาง 
 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2.50 คอนขางนอย 2.96 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.96 คอนขางมาก 3.07 ปานกลาง 
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2.5) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
ปจจัยที่มีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของสถานประกอบ

กิจการประเภทพาณิชยกรรมมากที่สุดอันดับแรก คือ เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัครงานกับกิจการ รอย
ละ 62.0 รองลงมา 3 อันดับ คือ ผลประกอบการของกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง 
และลดอัตราการลาออกของลูกจางในสัดสวน รอยละ 60.5, 58.1 และ 55.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-177) 
 
ตารางที่ 5-177 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการจัด

สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ปจจัยที่มีผล 
ตอการจัดสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัครงาน 21 17 20 22 80 
กับกิจการ (42.0) (68.0) (71.4) (84.6) (62.0) 
ผลประกอบการของกิจการ 25 11 20 22 78 
 (50.0) (44.0) (71.4) (84.6) (60.5) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 20 13 25 17 75 
ของลูกจาง (40.0) (52.0) (89.3) (65.4) (58.1) 
เพื่อลดอัตราการลาออกของลกูจาง 18 11 20 22 71 
 (36.0) (44.0) (71.4) (84.6) (55.0) 
ความมั่นคงของกิจการ 20 8 16 20 64 
 (40.0) (32.0) (57.1) (76.9) (49.6) 
ลูกจาง(พนักงาน,คนงาน)เรียกรอง 5 0 3 4 12 
 (10.0) (0.0) (10.7) (15.4) (9.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 50 25 28 26 129 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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2.6) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางรายเดือนกับลูกจางรายวัน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ  รอยละ  59 .7 

จัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางรายเดือนกับรายวันเหมือนกัน โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก 
ที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 76.0 สวนอีกรอยละ 40.3 จัดสวัสดิการแรงงาน
แตกตางกัน (ตารางที่ 5-178) 

 
ตารางที่ 5-178 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความแตกตางของการจัด

สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางรายเดือนกับลูกจางรายวนั 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 
การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เหมือนกัน 38 18 13 8 77 
 (76.0) (72.0) (46.4) (30.8) (59.7) 
แตกตางกัน 12 7 15 18 52 
 (24.0) (28.0) (53.6) (69.2) (40.3) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

2.7) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางระดับตางๆ  
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ  รอยละ  58 .1 

จัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางแตละระดับเหมือนกัน โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวน
ลูกจาง  50 – 99 คน มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 84.0 สวนอีกรอยละ 41.9 จัดสวัสดิการแรงงานแตกตางกัน 
(ตารางที่ 5-179) 
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ตารางที่ 5-179 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความแตกตางของการจัด
สวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางแตละระดับ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 

การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เหมือนกัน 35 21 12 7 75 
 (70.0) (84.0) (42.9) (26.9) (58.1) 
แตกตางกัน 15 4 16 19 54 
 (30.0) (16.0) (57.1) (73.1) (41.9) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 100.0) 

 
2.8)  ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน  

สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 67.4 นายจาง
เปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน สวนอีกรอยละ 32.6 นายจางและลูกจางรวมกันกําหนด (ตารางที่ 5-180) 

 
ตารางที่ 5-180 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามผูกําหนดสวัสดิการ

แรงงานในสถานประกอบกจิการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ผูกําหนดสวัสดกิารแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

นายจาง 41 20 15 11 87 
 (82.0) (80.0) (53.6) (42.3) (67.4) 
นายจางและลูกจาง 9 5 13 15 42 
รวมกันกําหนด (18.0) (20.0) (46.4) (57.7) (32.6) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.9)  การไดรับประโยชนจากการจัดใหมีสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญ รอยละ 79.1 ไดรับ

ประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอย รอยละ 20.9 ที่เห็นวาไมไดรับประโยชน 
โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนที่เห็นวาไมไดประโยชนสูงสุด 
คือ รอยละ 42.0 (ตารางที่ 5-181) 

 
ตารางที่ 5-181 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามการไดรับประโยชนจาก

การจัดสวัสดกิารแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การไดรับประโยชนจาก 
การจัดสวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไดรับ 29 21 27 25 102 
  (58.0) (84.0) (96.4) (96.2) (79.1) 
ไมไดรับ 21 4 1 1 27 
 (42.0) (16.0) (3.6) (3.8) (20.9) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.10) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับจากการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ประโยชนที่สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมไดรับจากการจัด

สวัสดิการแรงงานมากเปนอันดับแรก คือ ทําใหลูกจางมีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความจงรักภักดี
ตอองคกร รอยละ 79.4 รองลงมา 3 อันดับคือ อัตราการเขา-ออกงานและการขาดงานลดต่ําลง กอใหเกิด
ภาพลักษณทางบวกสําหรับองคกร และประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางดีขึ้นในสัดสวน รอยละ 60.8, 
60.8 และ 54.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-182) 
 
ตารางที่ 5-182 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรมที่เหน็วาไดรับประโยชนจากการจดั

สวัสดิการแรงงาน จําแนกตามประโยชนทีส่ถานประกอบกิจการไดรับ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 
ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 21 14 23 23 81 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร (72.4) (66.7) (85.2) (92.0) (79.4) 
อัตราการเขา-ออกงาน และ 16 12 16 18 62 
การขาดงานลดต่ําลง (55.2) (57.1) (59.3) (72.0) (60.8) 
กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 12 6 21 23 62 
สําหรับองคกร (41.4) (28.6) (77.8) (92.0) (60.8) 
ประสิทธิภาพการทํางานของ 14 9 14 19 56 
ลูกจางดีข้ึน (48.3) (42.9) (51.9) (76.0) (54.9) 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 11 8 12 21 52 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (37.9) (38.1) (44.4) (84.0) (51.0) 
ลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพ 5 1 5 5 16 
แรงงาน (17.2) (4.8) (18.5) (20.0) (15.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 29 21 27 25 102 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-178 

2.11) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการ
แรงงงานนอกเหนือกฎหมาย  
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญ รอยละ 66.7 ไมทราบ

ความแตกตาง สวนอีกรอยละ 33.3 ทราบความแตกตาง (ตารางที่ 5-183) 
 

ตารางที่ 5-183 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามการทราบความแตกตาง
ระหวางสวัสดกิารแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การทราบ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมทราบ 41 20 16 9 86 
 (82.0) (80.0) (57.1) (34.6) (66.7) 
ทราบ 9 5 12 17 43 
 (18.0) (20.0) (42.9) (65.4) (33.3) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-179 

2.12) การประสบปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 
 

สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 88.4 ไมมี
ปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน มีเพียงรอยละ 11.6 ที่มีปญหา (ตารางที่ 5-184) โดยลักษณะปญหา 
ที่ประสบมากคือ ลูกจางเรียกรองสวัสดิการมากเกินไป รอยละ 73.3 รองลงมาเปนปญหาการไมทราบวา
จะตองจัดสวัสดิการอะไรใหกับลูกจาง รอยละ 60.0 (ตารางที่ 5-185) 

 
ตารางที่ 5-184 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามการประสบปญหา 

ดานสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การประสบปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมีปญหา 42 23 24 25 114 
 (84.0) (92.0) (85.7) (96.2) (88.4) 
 มีปญหา 8 2 4 1 15 
 (16.0) (8.0) (14.3) (3.8) (11.6) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-185 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะปญหาที่ประสบ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ปญหาที่ประสบ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางเรียกรองสวัสดิการ 6 2 3 0 11 
มากเกินไป (75.0) (100.0) (75.0) (0.0) (73.3) 
ไมทราบวามีสวัสดิการ 4 1 3 1 9 
อะไรบาง (50.0) (50.0) (75.0) (100.0) (60.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 8 2 4 1 15 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-180 

2.13) ปญหาขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 
 

สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมเกือบทั้งหมด รอยละ 96.1 
ไมเคยมีขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงานกับลูกจาง มีเพียงสวนนอย รอยละ 3.9 ที่เคยมีขอพิพาท 
(ตารางที่ 5-186) โดยทั้งหมด (รอยละ 100.0) แกปญหาดวยวิธีประนีประนอมกับลูกจาง โดยจัด
สวัสดิการแรงงานใหบางสวนที่เรียกรอง (ตารางที่ 5-187) 
 
ตารางที่ 5-186 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามเคยประสบปญหา 

ขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 
ปญหาขอพิพาท 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  ไมเคย 49 23 26 26 124 

 (98.0) (92.0) (92.9) (100.0) (96.1) 
  เคย 1 2 2 0 5 
 (2.0) (8.0) (7.1) (0.0) (3.9) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

ตารางที่ 5-187 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรมที่เคยประสบปญหาขอพิพาทดาน
สวัสดิการแรงงาน จําแนกตามวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การแกไขปญหา 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ประนีประนอมกับลูกจาง  1 2 2 0 5 
โดยจัดใหบางสวนที่เรียกรอง (100.0) (100.0) (100.0) (0.0) (100.0) 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-181 

2.14) ความตองการใหภาครัฐสนับสนุน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญ รอยละ 70.5 ตองการ

ใหภาครัฐชวยเผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 65.9 ตองการใหภาครัฐใหส่ิงจูงใจ
ใหนายจางในการจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจาง (ตารางที่ 5-188)  
 
ตารางที่ 5-188 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความตองการใหภาครัฐ

สนับสนุนในสิ่งที่เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการให 
ภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ 36 21 19 15 91 
แรงงาน (72.0) (84.0) (67.9) (57.7) (70.5) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัดสวัสดกิาร 30 13 22 20 85 
แรงงานแกลูกจาง (60.0) (52.0) (78.6) (76.9) (65.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 50 25 28 26 129 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

3.1) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสามารถจัดให
ลูกจางได 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมเกือบทั้งหมด รอยละ 97.7 สามารถ

จัดสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลาและสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจใหแกลูกจางไดมากเปน
อันดับแรก รองลงมา 4 อันดับ คือ สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 90.7 
สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 82.2 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 79.8 และ
สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 74.4 ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางจากสวัสดิการ
แรงงานที่มีอยูในปจจุบัน (ตารางที่ 5-189) 

 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-182 

ตารางที่ 5-189 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน            
ที่สามารถจัดใหลูกจางได 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  49 25 28 24 126 
  (98.0) (100.0) (100.0) (92.3) (97.7) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  48 25 28 25 126 
 (96.0) (100.0) (100.0) (96.2) (97.7) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 42 23 27 25 117 
สวัสดิการ (84.0) (92.0) (96.4) (96.2) (90.7) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 35 22 26 23 106 
 (70.0) (88.0) (92.9) (88.5) (82.2) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  32 20 26 25 103 
  (64.0) (80.0) (92.9) (96.2) (79.8) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 32 17 24 23 96 
ในการทํางาน (64.0) (68.0) (85.7) (88.5) (74.4) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  27 14 21 24 86 
  (54.0) (56.0) (75.0) (92.3) (66.7) 
สวัสดิการดานการศึกษา  22 11 17 17 67 
  (44.0) (44.0) (60.7) (65.4) (51.9) 
สวัสดิการดานการให 27 8 18 11 64 
คําปรึกษา (54.0) (32.0) (64.3) (42.3) (49.6) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  17 10 15 14 56 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (34.0) (40.0) (53.6) (53.8) (43.4) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 9 6 8 15 38 
ประจําตําแหนง อุปกรณ
สื่อสาร เปนตน 

(18.0) (24.0) (28.6) (57.7) (29.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 50 25 28 26 129 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-183 

3.2) รายละเอียดประเภทสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดให
ลูกจางได 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 

สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ
แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 126 แหง เกือบทั้งหมด รอยละ 98.74 ใหมีวันลาปวยได รองลงมา 3 
อันดับ คือ วันลากิจ รอยละ 93.7 และวันลาคลอดบุตร รอยละ 75.4 และวันลาบวช รอยละ 69.8 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-190) 
 
ตารางที่ 5-190 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงานดาน

วันหยุดวันลาที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                                               
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 49 25 28 22 124 
 (100.0) (100.0) (100.0) (91.7) (98.4) 
ลากิจ 43 23 28 24 118 
 (87.8) (92.0) (100.0) (100.0)  (93.7) 
ลาคลอดบุตร 24 22 27 22 95 
 (49.0) (88.0) (96.4) (91.7) (75.4) 
ลาบวช 26 21 25 16 88 
 (53.1) (84.0) (89.3) (66.7) (69.8) 
อื่นๆ เชน พักรอน ลาไป  4 6 7 15 32 
ศึกษาตอ เปนตน (8.2) (24.0) (25.0) (62.5) (25.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 49 25 28 24 126 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-184 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานนี้ใหลูกจางได จํานวน 126 แหง สวนใหญ รอยละ 71.4 สามารถจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบ 
ใหลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ การจัดหาอาหารกลางวัน รอยละ 70.6 การใหกูยืมเงินเพื่อใชจาย 
ในครอบครัวรอยละ 50.8 และการใหเงินสงเคราะหตางๆ รอยละ 45.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-191) 
 
ตารางที่ 5-191 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงานดาน

เศรษฐกิจที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)                             

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  26 20 26 18 90 
  (54.2) (80.0) (92.9) (69.2) (70.9) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 41 16 20 12 89 
  (85.4) (64.0) (71.4) (46.2) (70.1) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน 22 8 15 19 64 
ครอบครัว (45.8) (32.0) (53.6) (73.1) (50.4) 
เงินสงเคราะหตางๆ 12 10 18 17 57 
  (25.0) (40.0) (64.3) (65.4) (44.9) 
การจัดหาที่พักอาศัย  21 12 12 8 53 
  (43.8) (48.0) (42.9) (30.8) (41.7) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย  10 2 9 18 39 
  (20.8) (8.0) (32.1) (69.2) (30.7) 
รถรับสง  9 9 9 8 35 
  (18.8) (36.0) (32.1) (30.8) (27.6) 
การจัดตั้งสหกรณ  10 5 5 13 33 
  (20.8) (20.0) (17.9) (50.0) (26.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 48 25 28 26 127 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-185 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
สถานประกอบกิ จการประ เภทพาณิชยกรรมที่ ส ามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 90 แหง สวนใหญ รอยละ 86.7 สามารถจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบ
ใหแกลูกจางไดโดยไมเสียคาใชจาย และรอยละ 13.3 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-192) 
 
ตารางที่ 5-192 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดชดุทํางาน/

เครื่องแบบที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)          

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 22 18 24 14 78 
 (84.6) (90.0) (92.3) (77.8) (86.7) 
จําหนายราคาถูก 4 2 2 4 12 
 (15.4) (10.0) (7.7) (22.2) (13.3) 

รวม 26 20 26 18 90 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-186 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 89 แหง สวนใหญ รอยละ 66.3 สามารถจัดหาอาหารกลางวันใหโดยไม
เสียคาใชจาย และรอยละ 33.7 สามารถจัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-193) 
 
ตารางที่ 5-193 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดหาอาหาร

กลางวันที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 32 14 9 4 59 
 (78.0) (87.5) (45.0) (33.3) (66.3) 
จําหนายราคาถูก 9 2 11 8 30 
 (22.0) (12.5) (55.0) (66.7) (33.7) 

รวม 41 16 20 12 89 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-187 

(2.3) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 64 แหง สวนใหญ รอยละ 56.3 สามารถจัดใหลูกจางกูยืมเงินเพื่อใชจาย
ในครอบครัว โดยไมคิดดอกเบี้ย และรอยละ 43.8 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย (ตารางที่ 5-194) 
 
ตารางที่ 5-194 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการใหกูยืมเงนิ

เพื่อใชจายในครอบครัวที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 18 4 10 4 36 
  (81.8) (50.0) (66.7) (21.1) (56.3) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 4 4 5 15 28 
 (18.2) (50.0) (33.3) (78.9) (43.8) 

รวม 22 8 15 19 64 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-188 

(2.4) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 57 แหง สวนใหญ รอยละ 82.5 สามารถใหเงินสงเคราะหคาทําศพคน
ในครอบครัวของลูกจางได และรอยละ 43.9 ใหการสงเคราะหบุตรของลูกจาง (ตารางที่ 5-195) 
 
ตารางที่ 5-195 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการใหเงิน

สงเคราะหตางๆ ที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 9 8 15 15 47 
 (75.0) (80.0) (83.3) (88.2) (82.5) 
  สงเคราะหบุตร 4 3 7 11 25 
 (33.3) (30.0) (38.9) (64.7) (43.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 12 10 18 17 57 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-189 

(2.5) การจัดหาที่พักอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 53 แหง สวนใหญ รอยละ 66.0 สามารถจัดหาที่พักอาศัยใหลูกจางอยู
โดยไมเสียคาใชจาย และคิดคาเชาในราคาถูก รอยละ 34.0 (ตารางที่ 5-196) 
 
ตารางที่ 5-196 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดหาที่พกั

อาศัยที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 15 8 6 6 35 
 (71.4) (66.7) (50.0) (75.0) (66.0) 
คิดคาเชาในราคาถูก 6 4 6 2 18 
 (28.6) (33.3) (50.0) (25.0) (34.0) 

รวม 21 12 12 8 53 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-190 

(2.6) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 39 แหง สวนใหญ รอยละ 69.2 สามารถจัดใหลูกจางกูยืมเงินเพื่อซ้ือ 
ที่อยูอาศัยโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และรอยละ 30.8 ไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-197) 

 
ตารางที่ 5-197 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลกัษณะการใหกูยืมเงนิ

เพื่อซ้ือที่อยูอาศัยที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 4 1 5 17 27 
 (40.0) (50.0) (55.6) (94.4) (69.2) 
ไมคิดดอกเบี้ย 6 1 4 1 12 
  (60.0) (50.0) (44.4) (5.6) (30.8) 

รวม 10 2 9 18 39 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-191 

(2.7) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 35 แหง สวนใหญ รอยละ 82.9 สามารถจัดรถรับสงใหแกลูกจางไดโดย
ไมเสียคาใชจาย รองลงมา สามารถจัดรถรับสงโดยคิดคาโดยสารราคาถูก รอยละ 14.3 และอ่ืนๆ เชน 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง เปนตน รอยละ 2.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-198) 
 
ตารางที่ 5-198 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดรถรับสงที่

สามารถจัดใหลูกจางได  
หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 6 9 7 7 29 
  (66.7) (100.0) (77.8) (87.5) (82.9) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 3 0 1 1 5 
 (33.3) (0.0) (11.1) (12.5) (14.3) 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (11.1) (0.0) (2.9) 

รวม 9 9 9 8 35 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-192 

(2.8) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 33 แหง สวนใหญ รอยละ 69.7 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพยให
ลูกจางได และรอยละ 39.4 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-199) 
 
ตารางที่ 5-199 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามลักษณะการจัดตั้งสหกรณ

ที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 8 3 4 8 23 
 (80.0) (60.0) (80.0) (61.5) (69.7) 
สหกรณรานคา 3 3 1 6 13 
 (30.0) (60.0) (20.0) (46.2) (39.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 10 5 5 13 33 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-193 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงาน

ดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 117 แหง สวนใหญรอยละ 75.2 สามารถจัดโบนัสใหลูกจางได รองลงมา 3 
อันดับคือ เบี้ยขยัน รอยละ 63.2 เบี้ยเล้ียง รอยละ 56.4 และเงินรางวัลประจําป รอยละ 46.2 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-200) 
 
ตารางที่ 5-200 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานโบนัสและเงินสวัสดกิารที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 21 21 25 21 88 
 (50.0) (91.3) (92.6) (84.0) (75.2) 
เบี้ยขยัน 30 11 20 13 74 

 (71.4) (47.8) (74.1) (52.0) (63.2) 
เบี้ยเลี้ยง 16 16 14 20 66 
 (38.1) (69.6) (51.9) (80.0) (56.4) 
เงินรางวลัประจําป 13 11 16 14 54 
 (31.0) (47.8) (59.3) (56.0) (46.2) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 4 8 11 15 38 
 (9.5) (34.8) (40.7) (60.0) (32.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 42 23 27 25 117 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-194 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 106 แหง สวนใหญ รอยละ 93.4 สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรคให
ลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว รอยละ 48.1 การจัดกิจกรรมพักผอน/
กิจกรรมคลายเครียด รอยละ 36.8 และการจัดหองพักผอน รอยละ 33.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-201) 
 
ตารางที่ 5-201 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานนันทนาการที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  31 22 26 20 99 
 (88.6) (100.0) (100.0) (87.0) (93.4) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 14 10 12 15 51 
 (40.0) (45.5) (46.2) (65.2) (48.1) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   7 5 13 14 39 
คลายเครียด (20.0) (22.7) (50.0) (60.9) (36.8) 
การจัดหองพักผอน 4 6 7 18 35 
 (11.4) (27.3) (26.9) (78.3) (33.0) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 2 3 11 15 31 
 (5.7) (13.6) (42.3) (65.2) (29.2) 
การจัดหองอาหนังสือ/หองสมุด 1 3 8 12 24 
 (2.9) (13.6) (30.8) (52.2) (22.6) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 5 3 6 9 23 
 (14.3) (13.6) (23.1) (39.1) (21.7) 
การตั้งชมรมกฬีา 2 1 2 12 17 

 (5.7) (4.5) (7.7) (52.2) (16.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 35 22 26 23 106 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-195 

(5) สวัสดิการการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 103 แหง สวนใหญ รอยละ 79.6 สามารถชวยเหลือคารักษาพยาบาลได 
รองลงมาคือการบริการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 68.9 และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค 
การสงเสริมสุขภาพ รอยละ 52.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-202) 
 
ตารางที่ 5-202 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานสุขภาพทีส่ามารถจัดใหลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 28 11 20 23 82 
 (87.5) (55.0) (76.9) (92.0) (79.6) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 15 17 21 18 71 
 (46.9) (85.0) (80.8) (72.0) (68.9) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  15 10 19 10 54 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (46.9) (50.0) (73.1) (40.0) (52.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 32 20 26 25 103 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-196 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 96 แหง สวนใหญ รอยละ 77.1 สามารถจัดใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และความปลอดภัยแกลูกจางได รองลงมาคือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
รอยละ 62.5 และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 60.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-203) 
 
ตารางที่ 5-203 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานความปลอดภัยที่สามารถจัดใหลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 22 11 20 21 74 
และความปลอดภัย (68.8) (64.7) (83.3) (91.3) (77.1) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 12 14 22 12 60 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (37.5) (82.4) (91.7) (52.2) (62.5) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 21 11 17 9 58 
ปลอดภัย (65.6) (64.7) (70.8) (39.1) (60.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 32 17 24 23 96 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-197 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 86 แหง สวนใหญ รอยละ 65.1 สามารถทําประกันชีวิตใหลูกจางได 
รองลงมา 3 อันดับ คือ เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รอยละ 52.3 ใหเงิน/ของรางวัลการทํางาน รอยละ 50.0 
และใหเงินบําเหน็จ/บํานาญ รอยละ 22.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-204) 
 
ตารางที่ 5-204 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานความมัน่คงที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)                             

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 15 11 14 16 56 
 (55.6) (78.6) (66.7) (66.7) (65.1) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 9 6 13 17 45 
 (33.3) (42.9) (61.9) (70.8) (52.3) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 15 4 13 11 43 
 (55.6) (28.6) (61.9) (45.8) (50.0) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 3 4 6 6 19 
 (11.1) (28.6) (28.6) (25.0) (22.1) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 5 1 6 5 17 
  (18.5) (7.1) (28.6) (20.8) (19.8) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 1 0 2 11 14 
 (3.7) (0.0) (9.5) (45.8) (16.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 27 14 21 24 86 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-198 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 67 แหง สวนใหญ รอยละ 62.7 สามารถจัดตารางเวลาการทํางาน 
ใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รองลงมาคือ การใหลูกจางลาศึกษาตอ รอยละ 43.3 การใหทุนการศึกษา 
รอยละ 29.9 และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ รอยละ 20.9 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-205) 
 
ตารางที่ 5-205 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานการศึกษาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 13 9 12 8 42 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (59.1) (81.8) (70.6) (47.1) (62.7) 
การใหลาศึกษาตอ 5 4 9 11 29 
 (22.7) (36.4) (52.9) (64.7) (43.3) 
การใหทุนการศึกษา 5 1 7 7 20 
 (22.7) (9.1) (41.2) (41.2) (29.9) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 2 2 5 5 14 
ภายในสถานประกอบการ (9.1) (18.2) (29.4) (29.4) (20.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 22 11 17 17 67 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-199 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 64 แหง สวนใหญ รอยละ 70.3 สามารถจัดใหคําปรึกษาในการใช
ชีวิตครอบครัวแกลูกจางได รองลงมาคือ การใหคําปรึกษาดานอาชีพ รอยละ 60.9 และการใหคําปรึกษา
ดานกฎหมายรอยละ 43.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-206) 

 
ตารางที่ 5-206 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานการใหคําปรึกษาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 20 5 10 10 45 
ครอบครัว (74.1) (62.5) (55.6) (90.9) (70.3) 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 14 4 13 8 39 

 (51.9) (50.0) (72.2) (72.7) (60.9) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 7 5 10 6 28 

 (25.9) (62.5) (55.6) (54.5) (43.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 27 8 18 11 64 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-200 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 56 แหง สวนใหญ รอยละ 55.4 สามารถชวยเหลือคารักษาพยาบาล
บุคคลในครอบครัวของลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง รอยละ 
37.5 กิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว รอยละ 35.7 และจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง รอยละ 
30.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-207) 

 
ตารางที่ 5-207 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจางที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 11 4 10 6 31 
บุคคลในครอบครัว (64.7) (40.0) (66.7) (42.9) (55.4) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 3 4 8 6 21 
ของลูกจาง (17.6) (40.0) (53.3) (42.9) (37.5) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 6 2 4 8 20 
ในครอบครัว (35.3) (20.0) (26.7) (57.1) (35.7) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 6 3 5 3 17 
ลูกจาง (35.3) (30.0) (33.3) (21.4) (30.4) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 2 4 6 2 14 
ของลูกจาง (11.8) (40.0) (40.0) (14.3) (25.0) 
การจัดสนามเด็กเลน 2 2 2 1 7 
 (11.8) (20.0) (13.3) (7.1) (12.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 17 10 15 14 56 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-201 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สามารถจัดสวัสดิการ

แรงงานดานอื่นๆใหลูกจางได จํานวน 38 แหง สวนใหญ รอยละ 86.8 สามารถใหอุปกรณส่ือสารแก
ลูกจางได รองลงมาคือ รถยนตประจําตําแหนง รอยละ 39.5 และบานพักตากอากาศ รอยละ 10.5 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-208) 
 
ตารางที่ 5-208 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามสวัสดกิารแรงงาน 

 ดานอื่นๆ ที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 8 6 5 14 33 
 (88.9) (100.0) (62.5) (93.3) (86.8) 
รถยนตประจําตําแหนง 0 2 4 9 15 
 (0.0) (33.3) (50.0) (60.0) (39.5) 
บานพักตากอากาศ 0 0 2 2 4 
 (0.0) (0.0) (25.0) (13.3) (10.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 9 6 8 15 38 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-202 

3.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มอยางนอย 5 กอก 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญรอยละ 84.5 เห็นดวย 

เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกจาง  ทําใหไมตองรอนานและเพื่อสุขอนามัยที่ดี 
ของลูกจาง มีเพียงสวนนอย รอยละ 15.5 ที่ไมเห็นดวย เพราะมีจํานวนลูกจางนอย และควรพิจารณาความ
เหมาะสมของสถานประกอบกิจการเปนแหงๆ ไป (ตารางที่ 5-209) 

 
ตารางที่ 5-209 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับการ

ใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกีย่วกบัน้ําสะอาดสําหรับดื่มในแตละ
ที่ใหมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 40 20 24 25 109 
 (80.0) (80.0) (85.7) (96.2) (84.5) 
  ไมเห็นดวย 10 5 4 1 20 

 (20.0) (20.0) (14.3) (3.8) (15.5) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-203 

3.4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวมชัก
โครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญรอยละ 78.3 เห็นดวย

เพราะเพื่อความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของลูกจางหญิงมีครรภ สวนอีกรอยละ 21.7 ไมเห็นดวย 
เพราะเห็นวายังไมจําเปน และลูกจางหญิงมีครรภมีจํานวนนอย (ตารางที่ 5-210) 

 
ตารางที่ 5-210 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับการ

ใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกีย่วกบัหองสวมชักโครกสําหรับ
ลูกจางหญิงมคีรรภแยกไวโดยเฉพาะ 

                                                                                                                    หนวย:แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 36 18 22 25 101 
 (72.0) (72.0) (78.6) (96.2) (78.3) 
  ไมเห็นดวย 14 7 6 1 28 

 (28.0) (28.0) (21.4) (3.8) (21.7) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-204 

3.5) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน 
ขึ้นไป ตองจัดใหมีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญ รอยละ 88.0 เห็นดวย

เพราะ ไดดูแลพนักงานขณะเจ็บปวย และเปนการรักษาพยาบาลในเบื้องตน รวมถึงการรักษาพยาบาล 
ในกรณีฉุกเฉิน มีเพียงสวนนอย รอยละ 12.0 ที่ไมเห็นดวย เพราะอาจเกินความจําเปนและใชเนื้อที่มาก  
(ตารางที่ 5-211) 

 
ตารางที่ 5-211 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับการ

ใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกีย่วกบัการจัดใหมหีองพยาบาลพรอม
เตียงคนไขอยางนอย 4 เตยีง สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจางตั้งแต 1,000  คนขึ้นไป 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 38 20 22 26 106 
 (76.0) (80.0) (78.6) (100.0) (82.2) 
  ไมเห็นดวย 12 5 6 0 23 
 (24.0) (20.0) (21.4) (0.0) (17.8) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-205 

3.6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คน 
ขึ้นไป ตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญ รอยละ 62.8 เห็นดวย

เพราะ เพื่อความสะดวกและสุขอนามัยของลูกจางหญิง สวนอีกรอยละ 37.2 ไมเห็นดวย เพราะเหมือน
เปนการทําธุรกิจกับลูกจางและบางกิจการลูกจางสวนใหญเปนเพศชาย  (ตารางที่ 5-212) 
 
ตารางที่ 5-212 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับ 

การใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดกิารแรงงานเกีย่วกับการติดตัง้ตูผาอนามัย   
แบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู สําหรับสถานที่ทํางานที่มลูีกจางหญิง      
ตั้งแต 100 คนขึ้นไป 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 29 11 17 24 81 
 (58.0) (44.0) (60.7) (92.3) (62.8) 
  ไมเห็นดวย 21 14 11 2 48 

 (42.0) (56.0) (39.3) (7.7) (37.2) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-206 

3.7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เคร่ืองสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตาม
สัดสวนของลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม สวนใหญ รอยละ 77.5 เห็นดวย

เพราะ เพื่อความสะดวกในการสื่อสารและใชงานในยามฉุกเฉิน มีเพียง รอยละ 22.5 ที่ไมเห็นดวย เพราะเห็น
วาลูกจางสวนใหญมีโทรศัพทมือถือใช อีกทั้งบริเวณสถานประกอบกิจการมีตูโทรศัพทสาธารณะอยูแลว 
(ตารางที่ 5-213) 
 
ตารางที่ 5-213 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับการ

ใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกีย่วกบัการตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เครื่อง สําหรับสถานที่ทํางานทีม่ีลูกจางไมเกนิ 100 คน และเพิ่มขึ้นให
เพียงพอตามสดัสวน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 42 19 20 19 100 
 (84.0) (76.0) (71.4) (73.1) (77.5) 
  ไมเห็นดวย 8 6 8 7 29 

 (16.0) (24.0) (28.6) (26.9) (22.5) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.8) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร ตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และจัดใหมี
โทรทัศนท่ีใชงานไดอยางนอย1 เคร่ือง 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 82.2 เห็นดวย 

เพราะเพื่อใหลูกจางไดอานขาวทราบความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ และไดผอนคลายในเวลา
พักผอน มีเพียงสวนนอย รอยละ 17.8 ที่ไมเห็นดวย เพราะยังไมมีความจําเปน ปริมาณหนังสือพิมพ 
อาจไมเพียงพอกับจํานวนลูกจาง และอาจทําใหลูกจางสนใจทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-214) 
 
ตารางที่ 5-214 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม จําแนกตามความคดิเห็นเกีย่วกับ   

การใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดสวัสดกิารแรงงานเกีย่วกับจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบบัและโทรทัศนที่ใชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง ภายใน       
โรงอาหารสําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจางไมเกิน 100 คน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 41 19 23 23 106 
 (82.0) (76.0) (82.1) (88.5) (82.2) 
  ไมเห็นดวย 9 6 5 3 23 
 (18.0) (24.0) (17.9) (11.5) (17.8) 

รวม 50 25 28 26 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.4 สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ 
 

ผลการสํารวจสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จํานวน 126 แหง 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 

 
1.1) ภูมิภาคที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ 

สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจสวนมาก 
รอยละ 33.3 อยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รองลงมาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 24.6 
อยูในภาคกลางและภาคใตในสัดสวนเทากัน รอยละ 15.1 และอยูในภาคเหนือ รอยละ 11.9 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-215) โดยจังหวัดที่ทําการสํารวจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 
29.4 จังหวัดขอนแกน รอยละ 12.7 และจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 11.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-216)  
 
ตารางที่ 5-215 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง

สถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ที่ต้ังสถาน 
ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 6 8 14 14 42 
 (15.0) (32.0) (40.0) (53.8) (33.3) 
ภาคกลาง 3 4 4 8 19 
 (7.5) (16.0) (11.4) (30.8) (15.1) 
ภาคเหนือ 6 3 6 0 15 
 (15.0) (12.0) (17.1) (0.0) (11.9) 
ภาคใต 9 4 3 3 19 
 (22.5) (16.0) (8.6) (11.5) (15.1) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 6 8 1 31 

 (40.0) (24.0) (22.9) (3.8) (24.6) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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ตารางที่ 5-216 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามจังหวดัที่ตั้ง 
สถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ังสถาน 

ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพมหานคร 4 7 12 14 37 
 (10.0) (28.0) (34.3) (53.8) (29.4) 
สมุทรปราการ 2 1 2 0 5 
 (5.0) (4.0) (5.7) (0.0) (4.0) 
พระนครศรีอยธุยา 1 2 2 1 6 
 (2.5) (8.0) (5.7) (3.8) (4.8) 
ชลบุรี 2 2 2 7 13 
 (5.0) (8.0) (5.7) (26.9) (10.3) 
นครราชสีมา 6 3 6 0 15 
 (15.0) (12.0) (17.1) (0.0) (11.9) 
ขอนแกน 10 3 2 1 16 
 (25.0) (12.0) (5.7) (3.8) (12.7) 
เชียงใหม 3 0 4 0 7 
 (7.5) (0.0) (11.4) (0.0) (5.6) 
นครสวรรค 3 3 2 0 8 
 (7.5) (12.0) (5.7) (0.0) (6.3) 
สุราษฎรธานี 3 2 0 0 5 
 (7.5) (8.0) (0.0) (0.0) (4.0) 
สงขลา 6 2 3 3 14 
 (15.0) (8.0) (8.6) (11.5) (11.1) 

รวม 40 25 35 26 126 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.2) รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนมาก รอยละ 48.4 

ดําเนินธุรกิจในรูปบริษัทจํากัด รองลงมาคือ บริษัทจํากัด (มหาชน) รอยละ 15.1 จดทะเบียนพาณิชย 
รอยละ 13.5 บุคคลธรรมดา รอยละ 12.7 หางหุนสวนจํากัด รอยละ 9.5 และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
รอยละ 0.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-217) 
 
ตารางที่ 5-217 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจ                                                                                                  
                           หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ     

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

บริษัทจํากัด(มหาชน) 0 0 6 13 19 
 (0.0) (0.0) (17.1) (50.0) (15.1) 
บริษัทจํากัด 11 11 26 13 61 
 (27.5) (44.0) (74.3) (50.0) (48.4) 
หางหุนสวนจํากัด 8 1 3 0 12 
 (20.0) (4.0) (8.6) (0.0) (9.5) 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 0 1 0 0 1 
 (0.0) (4.0) (0.0) (0.0) (0.8) 
จดทะเบียนพาณิชย 7 10 0 0 17 
 (17.5) (40.0) (0.0) (0.0) (13.5) 
บุคคลธรรมดา 14 2 0 0 16 
 (35.0) (8.0) (0.0) (0.0) (12.7) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.3) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ สวนใหญ 

รอยละ 88.1 เปนกิจการของคนไทย และอีกรอยละ 11.9 ถือหุนรวมกับตางชาติ (ตารางที่ 5-218) 
โดยสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่รวมทุนกับตางชาติสวนมาก รอยละ 46.7 
ตางชาติถือหุนไมเกินรอยละ 25 รองลงมาคือ รอยละ 40.0 ตางชาติถือหุนรอยละ 25 ขึ้นไปแตไมเกิน 
รอยละ 50 และอีกรอยละ 13.3 ตางชาติถือหุนเกินรอยละ 50 ตามลําดับ  (ตารางที่ 5-219) 
 

ตารางที่ 5-218 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ                                 
                             หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กิจการของคนไทย 40 25 28 18 111 
 (100.0) (100.0) (80.0) (69.2) (88.1) 
รวมทุนกับตางชาติ 0 0 7 8 15 

 (0.0) (0.0) (20.0) (30.8) (11.9) 
รวม 40 25 35 26 126 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
 

ตารางที่ 5-219 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะ 
การรวมทุนกบัตางชาติ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การถือหุนของตางชาติ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ถือหุนโดยตางชาติไมเกิน 0 0 2 5 7 
รอยละ 25 (0.0) (0.0) (28.6) (62.5) (46.7) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 25 0 0 3 3 6 
ข้ึนไป แตไมเกินรอยละ 50 (0.0) (0.0) (42.9) (37.5) (40.0) 
ถือหุนโดยตางชาติรอยละ 50 0 0 2 0 2 
ข้ึนไป (0.0) (0.0) (28.6) (0.0) (13.3) 

รวม 0 0 7 8 15 
 (0.0) (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.4) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจสวนมาก 

รอยละ 41.3 ดําเนินธุรกิจมาแลวเปนระยะเวลามากกวา 15 ปขึ้นไป รองลงมาคือ ดําเนินธุรกิจมาแลวเปน
ระยะเวลา 3 – 5 ป รอยละ 25.4 ระยะเวลา 6 – 10 ป รอยละ 17.5 ระยะเวลา 1 – 2 ป รอยละ 9.5 และ
ระยะเวลา 11 – 15 ป รอยละ 6.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-220) 
 
ตารางที่ 5-220 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามระยะเวลาการ

ดําเนินธุรกจิ 
                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ระยะเวลา 1-2 ป 7 3 1 1 12 
 (17.5) (12.0) (2.9) (3.8) (9.5) 
ระยะเวลา 3-5 ป 14 7 7 4 32 
 (35.0) (28.0) (20.0) (15.4) (25.4) 
ระยะเวลา 6-10 ป 12 5 4 1 22 
 (30.0) (20.0) (11.4) (3.8) (17.5) 
ระยะเวลา 11-15 ป 2 3 2 1 8 
 (5.0) (12.0) (5.7) (3.8) (6.3) 
มากวา 15 ปข้ึนไป 5 7 21 19 52 

 (12.5) (28.0) (60.0) (73.1) (41.3) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.5) ประเภทธุรกิจหลักท่ีทํา 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจสวนมาก 

รอยละ 24.6 เปนธุรกิจรับเหมากอสราง/ติดตั้งระบบ/ตกแตงภายใน รองลงมา 3 อันดับ คือ ธุรกิจโรงแรม/
หอพัก/อพารทเมนท  รอยละ  15.9 สถาบันการเงิน/ประกันภัย/ประกันชีวิต  รอยละ  11.9 และ
สถานพยาบาล รอยละ 9.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-221) 
 

ตารางที่ 5-221 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามประเภทธุรกิจหลักที่ทํา 
                                                                                                                   หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ประเภทธุรกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

10 6 8 7 31 รับเหมากอสราง/ติดตั้งระบบ/
ตกแตงภายใน (25.0) (24.0) (22.9) (26.9) (24.6) 
โรงแรม/หอพัก/อพารทเมนท 4 4 8 4 20 
  (10.0) (16.0) (22.9) (15.4) (15.9) 
สถาบันการเงิน/ประกันภัย/ 1 0 6 8 15 
 ประกันชีวิต (2.5) (0.0) (17.1) (30.8) (11.9) 
สถานพยาบาล 
  

2 
(5.0) 

3 
(12.0) 

3 
(8.6) 

4 
(15.4) 

12 
(9.5) 

รานอาหาร/ภัตตาคาร 5 5 0 0 10 
  (12.5) (20.0) (0.0) (0.0) (7.9) 
โทรคมนาคม 3 0 3 2 8 
  (7.5) (0.0) (8.6) (7.7) (6.3) 
ขนสงผูโดยสาร/ใหเชารถ 1 1 2 0 4 
  (2.5) (4.0) (5.7) (0.0) (3.2) 
คลังสินคา 2 0 1 0 3 
  (5.0) (0.0) (2.9) (0.0) (2.4) 
อสังหาริมทรัพย 1 0 0 1 2 
  (2.5) (0.0) (0.0) (3.8) (1.6) 
ขนสงสินคา 1 0 1 0 2 
  (2.5) (0.0) (2.9) (0.0) (1.6) 
อื่นๆ เชน สปอรตคลับ นวด 10 6 3 0 19 
 แผนโบราณ ซักรีด เปนตน (25.0) (24.0) (8.6) (0.0) (15.1) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-214 

1.6)  การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจสวนใหญ 

รอยละ 59.5 ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง และอีกรอยละ 40.5  
มีคณะกรรมการฯ เมื่อพิจารณาตามขนาดกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คน
ขึ้นไปสวนใหญ รอยละ 84.6 มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง สวนสถานประกอบ
กิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน ทุกแหง (รอยละ 100.0) ไมมีคณะกรรมการฯ (ตารางที่ 5-222) 
 
ตารางที่ 5-222 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามการมีคณะกรรมการ

หรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 0 7 22 22 51 
 (0.0) (28.0) (62.9) (84.6) (40.5) 
  ไมมี 40 18 13 4 75 
 (100.0) (72.0) (37.1) (15.4) (59.5) 

รวม 40 25 35 26 126 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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หนาที่ 5-215 

1.7) รูปแบบของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีคณะกรรมการฯ 

จํานวน 51 แหง สวนใหญ รอยละ 80.4 มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ รองลงมา 
มีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  รอยละ  62.7 
คณะกรรมการลูกจาง รอยละ 21.6 และสหภาพแรงงาน รอยละ 13.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-223) 
 
ตารางที่ 5-223 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีคณะกรรมการฯ 

จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางที่มี 
ในสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ประเภทของคณะกรรมการ 
หรือองคกรลูกจาง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คน
ขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการสวัสดิการ 0 6 20 15 41 
ในสถานประกอบกิจการ (0.0) (85.7) (90.9) (68.2) (80.4) 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 0 3 13 16 32 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (0.0) (42.9) (59.1) (72.7) (62.7) 
คณะกรรมการลูกจาง 0 1 4 6 11 

 (0.0) (14.3) (18.2) (27.3) (21.6) 
สหภาพแรงงาน 0 0 1 6 7 

 (0.0) (0.0) (4.5) (27.3) (13.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 7 22 22 51 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-216 

1.8) การมีบทบาทของคณะกรรมการฯ ตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีคณะกรรมการฯ 

เกือบทั้งหมด รอยละ 94.1 เห็นวาคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการ
สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 5.9 ที่เห็นวาไมมีบทบาท 
(ตารางที่ 5-224) 
 
ตารางที่ 5-224 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามความคดิเห็น

เกีย่วกบัการมบีทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานของคณะกรรมการ
หรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 0 0 1 2 3 
 (0.0) (0.0) (4.5) (9.1) (5.9) 
มี 0 7 21 20 48 
 (0.0) (100.0) (95.5) (90.9) (94.1) 

รวม 0 7 22 22 51 

 (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-217 

1.9) ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่เห็นวาคณะกรรมการฯ 

มีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน จํานวน 48 แหง คร่ึงหนึ่ง รอยละ 50.0 เห็นวา
คณะกรรมการฯดังกลาวมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง  รองลงมาเห็นวามีบทบาทอยูในระดับ
คอนขางมาก รอยละ 25.0 เห็นวามีบทบาทมาก รอยละ 10.4 เห็นวามีบทบาทคอนขางนอย รอยละ 8.3 
และเห็นวามีบทบาทนอย เพียงรอยละ 6.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-225) 
 
ตารางที่ 5-225 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามความคดิเห็น

เกีย่วกบัระดับบทบาทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลกูจาง ในการ
สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ

องคกรหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอย 0 1 2 0 3 
 (0.0) (14.3) (9.5) (0.0) (6.3) 
คอนขางนอย 0 0 2 2 4 
 (0.0) (0.0) (9.5) (10.0) (8.3) 
ปานกลาง 0 4 12 8 24 
 (0.0) (57.1) (57.1) (40.0) (50.0) 
คอนขางมาก 0 2 3 7 12 
 (0.0) (28.6) (14.3) (35.0) (25.0) 
มาก 0 0 2 3 5 

 (0.0) (0.0) (9.5) (15.0) (10.4) 

รวม 0 7 21 20 48 
 (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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หนาที่ 5-218 

2) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ 
 

2.1)  การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
 สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ รอยละ 75.4 

ทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน มีเพียงรอยละ 24.6 ที่ไมทราบความหมาย (ตารางที่ 5-226) 
 
ตารางที่ 5-226 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามการทราบ

ความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การทราบความหมายของ
สวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  ไมทราบ 17 6 4 4 31 
  (42.5) (24.0) (11.4) (15.4) (24.6) 
  ทราบ 23 19 31 22 95 
 (57.5) (76.0) (88.6) (84.6) (75.4) 

รวม 40 25 35 26 126 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

2.2) สวัสดิการแรงงานที่จัดใหแกลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการเกือบทั้ งหมด 

รอยละ 98.4 จัดใหมีสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลามากเปนอันดับแรก รองลงมา 5 อันดับ คือ 
สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 95.2 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 
85.7 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 82.5 และสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 79.4 
และสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 69.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-227) 
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ตารางที่ 5-227 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ
แรงงานที่จัดใหแกลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  39 25 34 26 124 
  (97.5) (100.0) (97.1) (100.0) (98.4) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  37 23 34 26 120 
 (92.5) (92.0) (97.1) (100.0) (95.2) 
สวัสดิการดานโบนัสและ 29 23 31 25 108 
เงินสวัสดิการ (72.5) (92.0) (88.6) (96.2) (85.7) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 26 20 33 25 104 
 (65.0) (80.0) (94.3) (96.2) (82.5) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  26 21 30 23 100 
  (65.0) (84.0) (85.7) (88.5) (79.4) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 18 19 26 25 88 
ในการทํางาน (45.0) (76.0) (74.3) (96.2) (69.8) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  13 14 27 26 80 
  (32.5) (56.0) (77.1) (100.0) (63.5) 
สวัสดิการดานการให 15 10 15 18 58 
คําปรึกษา (37.5) (40.0) (42.9) (69.2) (46.0) 
สวัสดิการดานการศึกษา  10 7 14 22 53 
  (25.0) (28.0) (40.0) (84.6) (42.1) 
สวัสดิการดานการพัฒนา 8 2 6 17 33 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (20.0) (8.0) (17.1) (65.4) (26.2) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 6 5 15 17 43 
ประจําตําแหนง อุปกรณสื่อสาร 
เปนตน 

(15.0) (20.0) (42.9) (65.4) (34.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 25 35 26 126 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-220 

2.3) รายละเอียดสวัสดิการแรงงานแตละประเภท 
 

(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 124 แหง เกือบทั้งหมด รอยละ 99.2 ใหมีวันลาปวย รองลงมาคือ วันลากิจ รอยละ 
93.5วันลาคลอดบุตร รอยละ 72.6 วันลาบวช รอยละ 65.3 และวันลาอื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไปศึกษาตอ 
เปนตน รอยละ 21.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-228) 
 
ตารางที่ 5-228 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดั

สวัสดกิารแรงงานดานวนัหยดุวนัลาทีจ่ัดใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 39 24 34 26 123 
 (100.0) (96.0) (100.0) (100.0) (99.2) 
ลากิจ 34 23 33 26 116 
 (87.2) (92.0) (97.1) (100.0) (93.5) 
ลาคลอดบุตร 18 17 31 24 90 
 (46.2) (68.0) (91.2) (92.3) (72.6) 
ลาบวช 18 14 29 20 81 
 (46.2) (56.0) (85.3) (76.9) (65.3) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 2 2 13 10 27 
ศึกษาตอ เปนตน (5.1) (8.0) (38.2) (38.5) (21.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 39 25 34 26 124 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-221 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 120 แหง สวนใหญ รอยละ 78.8 มีการจัดหาอาหารกลางวันใหแกลูกจาง รองลงมา 
3 อันดับ คือ ใหชุดทํางาน/เครื่องแบบ รอยละ 72.3 การจัดหาที่พักอาศัย รอยละ 48.2 และใหเงิน
สงเคราะหตางๆ รอยละ 43.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-229) 
 
ตารางที่ 5-229 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจใหแกลูกจาง 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  14 16 26 23 79 
  (37.8) (69.6) (76.5) (88.5) (65.8) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 22 17 20 12 71 
  (59.5) (73.9) (58.8) (46.2) (59.2) 
การจัดหาที่พักอาศัย  15 14 16 15 60 
  (40.5) (60.9) (47.1) (57.7) (50.0) 
เงินสงเคราะหตางๆ 10 6 15 20 51 
  (27.0) (26.1) (44.1) (76.9) (42.5) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน  17 8 11 14 50 
ครอบครัว (45.9) (34.8) (32.4) (53.8) (41.7) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย  7 2 8 14 31 
  (18.9) (8.7) (23.5) (53.8) (25.8) 
รถรับสง  4 5 8 9 26 
  (10.8) (21.7) (23.5) (34.6) (21.7) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 2 6 7 15 
  (0.0) (8.7) (17.6) (26.9) (12.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 37 23 34 26 120 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-222 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 79 แหง สวนใหญ รอยละ 81.0 มีการจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบ 
ใหแกลูกจางโดยไมคิดคาใชจาย รองลงมาจัดจําหนายในราคาถูก รอยละ 16.5 และใหผาผืนแลวนําไป 
ตัดเย็บเอง รอยละ 2.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-230) 
 
ตารางที่ 5-230 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดัหา

ชุดทํางาน/เครื่องแบบใหแกลูกจาง 
                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 11 14 21 18 64 
 (78.6) (87.5) (80.8) (78.3) (81.0) 
จําหนายราคาถูก 3 2 4 4 13 
 (21.4) (12.5) (15.4) (17.4) (16.5) 
ใหผาผืนแลวนาํไปตัดเย็บเอง 0 0 1 1 2 
 (0.0) (0.0) (3.8) (4.3) (2.5) 

รวม 14 16 26 23 79 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-223 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 71 แหง สวนใหญ รอยละ 83.1 จัดหาอาหารกลางวันใหลูกจางโดยไม
คิดคาใชจาย และอีกรอยละ 16.9 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-231) 
 
ตารางที่ 5-231 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจดัหา

อาหารกลางวนัใหแกลูกจาง 
                                                                                                                            หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 22 14 17 6 59 
 (100.0) (82.4) (85.0) (50.0) (83.1) 
จําหนายราคาถูก 0 3 3 6 12 
 (0.0) (17.6) (15.0) (50.0) (16.9) 

รวม 22 17 20 12 71 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-224 

(2.3) การจัดหาที่พักอาศัย  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ ที่มีการ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 60 แหง สวนใหญ รอยละ 65.0 จัดหาที่พักอาศัยใหลูกจางอยูโดยไม
เสียคาใชจาย และอีกรอยละ 35.0 คิดคาเชาในราคาถูก (ตารางที่ 5-232) 
 
ตารางที่ 5-232 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดัหา

ที่พักอาศยัใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 10 10 12 7 39 
 (66.7) (71.4) (75.0) (46.7) (65.0) 
คิดคาเชาในราคาถูก 5 4 4 8 21 
 (33.3) (28.6) (25.0) (53.3) (35.0) 

รวม 15 14 16 15 60 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-225 

(2.4) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน  51 แหง สวนใหญ รอยละ 82.4 มีเงินสงเคราะหคาทําศพคน 
ในครอบครัวของลูกจาง และ เงินสงเคราะหบุตร รอยละ 45.1 (ตารางที่ 5-233) 
 
ตารางที่ 5-233 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการใหเงนิ

สงเคราะหตางๆที่ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 7 6 14 15 42 
 (70.0) (100.0) (93.3) (75.0) (82.4) 
  สงเคราะหบุตร 4 1 7 11 23 
 (40.0) (16.7) (46.7) (55.0) (45.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 10 6 15 20 51 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-226 

(2.5) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 50 แหง สวนใหญ รอยละ 54.0 จัดใหมีการกูยืมเงินโดยไมคิด
ดอกเบี้ยและรอยละ 46.0 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย  (ตารางที่ 5-234) 
 
ตารางที่ 5-234 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการให

กูยืมเงนิเพื่อใชจายในครอบครัวใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 14 7 2 4 27 
  (82.4) (87.5) (18.2) (28.6) (54.0) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 3 1 9 10 23 
พาณิชย (17.6) (12.5) (81.8) (71.4) (46.0) 

รวม 17 8 11 14 50 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-227 

(2.6) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 31 แหง สวนใหญ รอยละ 74.2 คิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
และรอยละ 25.8 ไมคิดดอกเบี้ย  (ตารางที่ 5-235) 
 
ตารางที่ 5-235 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะ 

 การใหกูยืมเงนิเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 3 1 8 11 23 
พาณิชย (42.9) (50.0) (100.0) (78.6) (74.2) 
ไมคิดดอกเบี้ย 4 1 0 3 8 
  (57.1) (50.0) (0.0) (21.4) (25.8) 

รวม 7 2 8 14 31 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-228 

(2.7) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 26 แหง สวนใหญ รอยละ 88.5 มีการจัดรถรับสงใหแกลูกจางโดยไมคิด
คาใชจาย และคิดคาโดยสารราคาถูก รอยละ 11.5 (ตารางที่ 5-236) 
 
ตารางที่ 5-236 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดัรถ

รับสงใหแกลูกจาง 
                                                                                                                        หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 4 5 6 8 23 
  (100.0) (100.0) (75.0) (88.9) (88.5) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 0 0 2 1 3 
 (0.0) (0.0) (25.0) (11.1) (11.5) 

รวม 4 5 8 9 26 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-229 

(2.8) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 15 แหง สวนใหญรอยละ 86.7 มีการจัดตั้งสหกรณรานคาและสหกรณ
ออมทรัพย รอยละ 46.7 (ตารางที่ 5-237) 
 
ตารางที่ 5-237 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะ 

การจัดตั้งสหกรณใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณรานคา 0 2 5 6 13 
 (0.0) (100.0) (83.3) (85.7) (86.7) 
สหกรณออมทรัพย 0 0 4 3 7 
 (0.0) (0.0) (66.7) (42.9) (46.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 2 6 7 15 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-230 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 123 แหง สวนใหญ รอยละ 72.2 มีเงินโบนัส รองลงมา 3 อันดับ คือ เบี้ยเล้ียง    
เบี้ยขยัน และเงินรางวัลประจําปในสัดสวน รอยละ 56.5, 47.2 และ 24.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-238) 
 
ตารางที่ 5-238 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 16 12 26 24 78 
 (55.2) (52.2) (83.9) (96.0) (72.2) 
เบี้ยเลี้ยง 12 12 20 17 61 
 (41.4) (52.2) (64.5) (68.0) (56.5) 
เบี้ยขยัน 16 16 11 8 51 

 (55.2) (69.6) (35.5) (32.0) (47.2) 
เงินรางวลัประจําป 6 4 6 10 26 
 (20.7) (17.4) (19.4) (40.0) (24.1) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 1 3 7 13 24 
 (3.4) (13.0) (22.6) (52.0) (22.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 29 23 31 25 108 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-231 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 104 แหง สวนใหญ รอยละ 93.3 มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค รองลงมา 3 อันดับ คือ มี
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียดและการจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 
ในสัดสวน รอยละ 31.7, 26.0 และ 23.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-239) 
 
ตารางที่ 5-239 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดั

สวัสดกิารแรงงานดานนนัทนาการใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  24 20 31 22 97 
 (92.3) (100.0) (93.9) (88.0) (93.3) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 0 2 16 15 33 
 (0.0) (10.0) (48.5) (60.0) (31.7) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   3 4 10 10 27 
คลายเครียด (11.5) (20.0) (30.3) (40.0) (26.0) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 2 2 10 10 24 
 (7.7) (10.0) (30.3) (40.0) (23.1) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 0 1 9 10 20 
 (0.0) (5.0) (27.3) (40.0) (19.2) 
การตั้งชมรมกฬีา 0 1 7 11 19 

 (0.0) (5.0) (21.2) (44.0) (18.3) 
การจัดหองพักผอน 2 0 3 10 15 
 (7.7) (0.0) (9.1) (40.0) (14.4) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 0 1 4 9 14 
 (0.0) (5.0) (12.1) (36.0) (13.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 26 20 33 25 104 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-232 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 100 แหง สวนใหญ รอยละ 82.0 เปนการชวยเหลือคารักษาพยาบาล รองลงมาเปนการ
บริการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 51.0 และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ รอยละ 40.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-240) 
 
ตารางที่ 5-240 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 21 18 25 18 82 
 (80.8) (85.7) (83.3) (78.3) (82.0) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 5 5 20 21 51 
 (19.2) (23.8) (66.7) (91.3) (51.0) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  5 6 14 15 40 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (19.2) (28.6) (46.7) (65.2) (40.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 26 21 30 23 100 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-233 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้จํานวน 88 แหง สวนใหญ รอยละ 86.4 มีการใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย
แกลูกจาง รองลงมาคือ การสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 59.1 และมีการฝกอบรม และเตรียม 
ความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย รอยละ 56.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-241) 
 
ตารางที่ 5-241 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 16 15 22 23 76 
และความปลอดภัย (88.9) (78.9) (84.6) (92.0) (86.4) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 8 10 17 17 52 
ปลอดภัย (44.4) (52.6) (65.4) (68.0) (59.1) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 3 9 18 20 50 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (16.7) (47.4) (69.2) (80.0) (56.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 18 19 26 25 88 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-234 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 80 แหง สวนมาก รอยละ 47.5 มีการทําประกันชีวิต รองลงมา 3 อันดับ คือ ใหเปน
เงิน/ของรางวัลการทํางาน รอยละ 43.8 มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รอยละ 42.5 และ กองทุนฌาปนกิจศพ 
รอยละ 22.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-242) 
 
ตารางที่ 5-242 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดั

สวัสดกิารแรงงานดานความมั่นคงใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 4 7 16 11 38 
 (30.8) (50.0) (59.3) (42.3) (47.5) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 8 10 7 10 35 
 (61.5) (71.4) (25.9) (38.5) (43.8) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 0 1 16 17 34 
 (0.0) (7.1) (59.3) (65.4) (42.5) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 1 2 4 11 18 
  (7.7) (14.3) (14.8) (42.3) (22.5) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 0 1 2 8 11 
 (0.0) (7.1) (7.4) (30.8) (13.8) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 0 2 2 4 
 (0.0) (0.0) (7.4) (7.7) (5.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 13 14 27 26 80 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-235 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน 58 แหง สวนใหญ รอยละ 67.2 มีการใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัว 
แกลูกจาง รองลงมาคือ มีการใหคําปรึกษาดานอาชีพ รอยละ 48.3 และการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 
รอยละ 46.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-243) 
 
ตารางที่ 5-243 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดั

สวัสดกิารแรงงานดานการใหคําปรกึษาใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 9 8 10 12 39 
ครอบครัว (60.0) (80.0) (66.7) (66.7) (67.2) 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 6 4 8 10 28 

 (40.0) (40.0) (53.3) (55.6) (48.3) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 4 3 8 12 27 

 (26.7) (30.0) (53.3) (66.7) (46.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 15 10 15 18 58 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-236 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานดานนี้ จํานวน  53 แหง ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ  50.9 มีการจัดตารางเวลาการทํางาน 
ใหเหมาะสมกับเวลาเรียนของลูกจาง รองลงมาคือ การใหลาศึกษาตอ รอยละ 47.2 ใหทุนการศึกษา 
รอยละ 39.6 และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ รอยละ 13.2 ตามลําดับ 
(ตารางที่  5-244) 
 
ตารางที่ 5-244 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดั

สวัสดกิารแรงงานดานการศกึษาใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 7 3 8 9 27 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (70.0) (42.9) (57.1) (40.9) (50.9) 
การใหลาศึกษาตอ 2 4 7 12 25 
 (20.0) (57.1) (50.0) (54.5) (47.2) 
การใหทุนการศึกษา 2 1 7 11 21 
 (20.0) (14.3) (50.0) (50.0) (39.6) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 0 1 4 2 7 
ภายในสถานประกอบการ (0.0) (14.3) (28.6) (9.1) (13.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 10 7 14 22 53 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-237 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
 สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 33 แหง สวนใหญ รอยละ 69.7 มีการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคล 
ในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับคือ การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง กิจกรรมสรางความอบอุน 
ในครอบครัว และการชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตรของลูกจางในสัดสวน รอยละ 45.5, 12.1 และ 12.1 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-245) 
 
ตารางที่ 5-245 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจัด

สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบันครอบครัวของลูกจางใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 4 1 4 14 23 
บุคคลในครอบครัว (50.0) (50.0) (66.7) (82.4) (69.7) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 3 0 4 8 15 
ของลูกจาง (37.5) (0.0) (66.7) (47.1) (45.5) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 0 0 1 3 4 
ในครอบครัว (0.0) (0.0) (16.7) (17.6) (12.1) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 0 1 1 2 4 
ของลูกจาง (0.0) (50.0) (16.7) (11.8) (12.1) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 0 1 1 1 3 
ลูกจาง (0.0) (50.0) (16.7) (5.9) (9.1) 
การจัดสนามเด็กเลน 1 1 0 0 2 
 (12.5) (50.0) (0.0) (0.0) (6.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 8 2 6 17 33 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-238 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
 สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีการจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 43 แหง สวนใหญ รอยละ 81.4 จัดใหมีอุปกรณส่ือสาร รองลงมาจัดให
มีรถยนตประจําตําแหนง รอยละ 69.8 และบานพักตากอากาศ รอยละ 18.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-246) 

 
ตารางที่ 5-246 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามลักษณะการจดั

สวัสดกิารแรงงานดานอื่นๆ ใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 5 4 13 13 35 
 (83.3) (80.0) (86.7) (76.5) (81.4) 
รถยนตประจําตําแหนง 2 3 11 14 30 
 (33.3) (60.0) (73.3) (82.4) (69.8) 
บานพักตากอากาศ 0 0 4 4 8 
 (0.0) (0.0) (26.7) (23.5) (18.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 6 5 15 17 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-239 

2.4) ความพึงพอใจตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการประเภทการ
กอสรางและบริการ จัดใหแกลูกจางโดยการใหผูบริหารสถานประกอบกิจการ ใหคะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนสูงที่สุด แลวนํา
คะแนนที่ไดไปหาคาเฉลี่ยผลที่ไดจะเปนคะแนนเฉลี่ย ตามระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจในภาพรวมสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและ

บริการมีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่จัดใหกับลูกจางในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.15) 
แตเมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป 
ผูบริหารสถานประกอบกิจการมีความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.73) แสดงให
เห็นวาสถานประกอบกิจการขนาดใหญมีการจัดสวัสดิการแรงงานไดดีกวาสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและเล็ก (ตารางที่ 5-247) 
 
ตารางที่ 5-247 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการตอการจัด

สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

2.80 ปานกลาง 2.92 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 3.73 คอนขางมาก 3.15 ปานกลาง 

 
 

 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-240 

2.5) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
ปจจัยที่มีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของสถานประกอบ

กิจการประเภทการกอสรางและบริการมากที่สุดอันดับแรก คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
ลูกจาง รอยละ 57.9 รองลงมา 3 อันดับ คือ ผลประกอบการของกิจการ เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัคร
งานกับกิจการ และลดอัตราการลาออกของลูกจาง ในสัดสวน รอยละ 57.1, 54.0 และ 52.4 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-248) 
 
ตารางที่ 5-248 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามปจจัยที่มีผลตอ

การจัดสวัสดกิารแรงงานใหแกลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ปจจัยที่มีผล 
ตอการจัดสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 20 11 21 21 73 
ของลูกจาง (50.0) (44.0) (60.0) (80.8) (57.9) 
ผลประกอบการของกิจการ 19 16 18 19 72 
 (47.5) (64.0) (51.4) (73.1) (57.1) 
เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัครงาน 17 13 24 14 68 
กับกิจการ (42.5) (52.0) (68.6) (53.8) (54.0) 
เพื่อลดอัตราการลาออกของลกูจาง 16 14 23 13 66 
 (40.0) (56.0) (65.7) (50.0) (52.4) 
ความมั่นคงของกิจการ 11 10 17 17 55 
 (27.5) (40.0) (48.6) (65.4) (43.7) 
ลูกจาง(พนักงาน,คนงาน)เรียกรอง 2 2 5 2 11 
 (5.0) (8.0) (14.3) (7.7) (8.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 25 35 26 126 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-241 

2.6) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางรายเดือนกับลูกจางรายวัน 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ รอยละ 54.0 

จัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางรายเดือนกับรายวันแตกตางกัน สวนอีกรอยละ 46.0 จัดสวัสดิการแรงงาน
เหมือนกันโดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 62.5 
(ตารางที่ 5-249) 

 
ตารางที่ 5-249 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามความแตกตางของ

การจัดสวัสดกิารแรงงานใหแกลูกจางรายเดอืนกบัลูกจางรายวนั 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 
การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เหมือนกัน 25 10 16 7 58 
 (62.5) (40.0) (45.7) (26.9) (46.0) 
แตกตางกัน 15 15 19 19 68 
 (37.5) (60.0) (54.3) (73.1) (54.0) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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หนาที่ 5-242 

2.7) สวัสดิการแรงงานระหวางลูกจางระดับตางๆ  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ รอยละ 54.0 

จัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางแตละระดับเหมือนกัน โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวน
ลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 75.0 สวนอีกรอยละ 46.0 จัดสวัสดิการแรงงานแตกตางกัน 
(ตารางที่ 5-250) 
 
ตารางที่ 5-250 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามความแตกตาง

ของการจัดสวสัดิการแรงงานใหกับลูกจางแตละระดับ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความแตกตางของ 
การจัดสวัสดิการ  1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เหมือนกัน 30 15 15 8 68 
 (75.0) (60.0) (42.9) (30.8) (54.0) 
แตกตางกัน 10 10 20 18 58 
 (25.0) (40.0) (57.1) (69.2) (46.0) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.8)  ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ รอยละ 73.0 

นายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานสวนอีกรอยละ 26.2 นายจางและลูกจางรวมกันกําหนดและ 
มีเพียงสวนนอยมาก รอยละ 0.8 ที่ลูกจางเปนผูกําหนด (ตารางที่ 5-251) 

 
ตารางที่ 5-251 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามผูกําหนดสวสัดิการ

แรงงานในสถานประกอบกจิการ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ผูกําหนดสวัสดกิารแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 

นายจาง 38 18 22 14 92 
 (95.0) (72.0) (62.9) (53.8) (73.0) 
นายจางและลูกจาง 2 7 13 12 34 
รวมกันกําหนด (5.0) (28.0) (37.1) (46.2) (27.0) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.9) การไดรับประโยชนจากการจัดใหมีสวัสดิการแรงงาน 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ รอยละ 86.5 

ไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอย รอยละ 13.5 ที่คิดวาไมไดรับประโยชน 
โดยสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนที่เห็นวาไมไดประโยชน
สูงสุด คือ รอยละ 30.0 (ตารางที่ 5-252) 

 
ตารางที่ 5-252 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามการไดรับ

ประโยชนจากการจัดสวัสดกิารแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การไดรับประโยชนจาก 
การจัดสวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไดรับ 28 24 32 25 109 
  (70.0) (96.0) (91.4) (96.2) (86.5) 
ไมไดรับ 12 1 3 1 17 
 (30.0) (4.0) (8.6) (3.8) (13.5) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.10) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับจากการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ประโยชนที่สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการไดรับจาก

การจัดสวัสดิการแรงงานมากเปนอันดับแรก คือ ทําใหลูกจางมีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความ
จงรักภักดีตอองคกร รอยละ 80.7 รองลงมา 3 อันดับคือ กอใหเกิดภาพลักษณทางบวกสําหรับองคกร 
อัตราการเขา-ออกงานและการขาดงานลดต่ําลง และประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางดีขึ้นในสัดสวน 
รอยละ 67.0, 59.6 และ 45.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-253) 
 
ตารางที่ 5-253 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่เห็นวาไดรับประโยชน 

จากการจดัสวสัดิการแรงงาน จําแนกตามประโยชนที่สถานประกอบกิจการไดรับ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 
ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 19 21 27 21 88 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร (67.9) (87.5) (84.4) (84.0) (80.7) 
กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 17 14 22 20 73 
สําหรับองคกร (60.7) (58.3) (68.8) (80.0) (67.0) 
อัตราการเขา-ออกงาน และ 13 15 20 17 65 
การขาดงานลดต่ําลง (46.4) (62.5) (62.5) (68.0) (59.6) 
ประสิทธิภาพการทํางาน 12 15 11 12 50 
ของลูกจางดีข้ึน (42.9) (62.5) (34.4) (48.0) (45.9) 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 8 9 13 16 46 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (28.6) (37.5) (40.6) (64.0) (42.2) 
ลดอิทธิพลและบทบาทของ 2 5 9 3 19 
สหภาพแรงงาน (7.1) (20.8) (28.1) (12.0) (17.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 28 24 32 25 109 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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2.11) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการ
แรงงงานนอกเหนือกฎหมาย  
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ รอยละ 57.1 

ไมทราบความแตกตาง สวนอีกรอยละ 42.9 ทราบความแตกตาง (ตารางที่ 5-254) 
 

ตารางที่ 5-254 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามการทราบความ
แตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การทราบ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมทราบ 30 16 14 12 72 
 (75.0) (64.0) (40.0) (46.2) (57.1) 
ทราบ 10 9 21 14 54 
 (25.0) (36.0) (60.0) (53.8) (42.9) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.12) การประสบปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 
 

สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ รอยละ 88.9 
ไมมีปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน มีเพียงรอยละ 11.1 ที่มีปญหา (ตารางที่ 5-255) โดยลักษณะปญหา
ที่ประสบมากคือ ลูกจางเรียกรองสวัสดิการแรงงานมากเกินไป รอยละ 57.1 รองลงมาเปนปญหาการไม
ทราบวาจะตองจัดสวัสดิการแรงงานอะไรใหกับลูกจาง รอยละ 50.0 (ตารางที่ 5-256) 

 
ตารางที่ 5-255 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามการประสบปญหา

ดานสวัสดกิารแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การประสบปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมีปญหา 36 21 32 23 112 
 (90.0) (84.0) (91.4) (88.5) (88.9) 
 มีปญหา 4 4 3 3 14 
 (10.0) (16.0) (8.6) (11.5) (11.1) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-256 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะ 

ปญหาที่ประสบ 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ปญหาที่ประสบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางเรียกรองสวัสดิการ 2 2 2 2 8 
มากเกินไป (50.0) (50.0) (66.7) (66.7) (57.1) 
ไมทราบวามีสวัสดิการ 2 3 1 1 7 
อะไรบาง (50.0) (75.0) (33.3) (33.3) (50.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 4 4 3 3 14 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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2.13) ปญหาขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 
 

(1) การเคยมีปญหา 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการเกือบทั้งหมด 

รอยละ 92.9 ไมเคยมีขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงานกับลูกจาง มีเพียงสวนนอย รอยละ 7.1 ที่เคยมี 
ขอพิพาท (ตารางที่ 5-257) โดยสวนใหญ รอยละ 77.8 แกปญหาดานการประนีประนอมกับลูกจาง 
โดยจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางบางสวนที่เรียกรอง และอีกรอยละ 22.2 ใหลูกจางไปรองเรียนกับ
กระทรวงแรงงานเอง (ตารางที่ 5-258) 
 

ตารางที่ 5-257 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามการเคยประสบ
ปญหาขอพิพาทดานสวัสดกิารแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 

ปญหาขอพิพาท 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ไมเคย 38 25 30 24 117 

 (95.0) (100.0) (85.7) (92.3) (92.9) 
  เคย 2 0 5 2 9 
 (5.0) (0.0) (14.3) (7.7) (7.1) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

ตารางที่ 5-258 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่เคยประสบปญหา 
ขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การแกไขปญหา 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ประนีประนอมกับลูกจาง  2 0 3 2 7 
โดยจัดใหบางสวนที่เรียกรอง (100.0) (0.0) (60.0) (100.0) (77.8) 
ใหรองเรียนกับกระทรวง 0 0 2 0 2 
แรงงาน (0.0) (0.0) (40.0) (0.0) (22.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 2 0 5 2 9 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-249 

2.14) ความตองการใหภาครัฐสนับสนุน 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ รอยละ 

73.8 ตองการใหภาครัฐชวยเผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 70.6  ตองการให
ภาครัฐใหส่ิงจูงใจใหนายจางในการจัดสวัสดิการใหลูกจาง (ตารางที่ 5-259)  

 
ตารางที่ 5-259 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามความตองการ

ใหภาครัฐสนับสนุนในสิ่งทีเ่กี่ยวของกับสวสัดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการให 
ภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ 28 18 28 19 93 
แรงงาน (70.0) (72.0) (80.0) (73.1) (73.8) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัดสวัสดกิาร 25 20 28 16 89 
แรงงานแกลูกจาง (62.5) (80.0) (80.0) (61.5) (70.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 25 35 26 126 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

3.1) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ
สามารถจัดใหลูกจางได 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการเกือบทั้งหมด รอยละ 

98.4 สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลาใหแกลูกจางไดมากเปนอันดับแรก รองลงมา 5 
อันดับคือ สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 96.8 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
รอยละ 88.9 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 86.5 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 84.9 
และสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 75.4 ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางจาก
สวัสดิการแรงงานที่มีอยูในปจจุบันมากนัก(ตารางที่ 5-260) 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-250 

ตารางที่ 5-260 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ
แรงงานที่สามารถจัดใหลูกจางได 

                                                                                                                หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  40 25 35 24 124 
  (100.0) (100.0) (100.0) (92.3) (98.4) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  39 23 35 25 122 
 (97.5) (92.0) (100.0) (96.2) (96.8) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 32 24 32 24 112 
สวัสดิการ (80.0) (96.0) (91.4) (92.3) (88.9) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  31 22 32 24 109 
  (77.5) (88.0) (91.4) (92.3) (86.5) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 31 21 32 23 107 
 (77.5) (84.0) (91.4) (88.5) (84.9) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 24 21 26 24 95 
ในการทํางาน (60.0) (84.0) (74.3) (92.3) (75.4) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  23 17 29 25 94 
  (57.5) (68.0) (82.9) (96.2) (74.6) 
สวัสดิการดานการศึกษา  17 12 18 23 70 
  (42.5) (48.0) (51.4) (88.5) (55.6) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 18 12 14 19 63 
 (45.0) (48.0) (40.0) (73.1) (50.0) 
สวัสดิการดานการพัฒนา 18 6 11 15 50 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (45.0) (24.0) (31.4) (57.7) (39.7) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 10 5 14 16 45 
ประจําตําแหนง อุปกรณสื่อสาร 
เปนตน 

(25.0) (20.0) (40.0) (61.5) (35.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 25 35 26 126 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-251 

3.2) รายละเอียดประเภทสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดให
ลูกจางได 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 

สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถจัด
สวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 124 แหง เกือบทั้งหมด รอยละ 97.6 ใหมีวันลาปวยได 
รองลงมา3 อันดับ คือ วันลากิจ รอยละ 96.0 วันลาคลอดบุตร รอยละ 75.0 และวันลาบวช รอยละ 70.2 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-261) 
 
ตารางที่ 5-261 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานวนัหยดุวนัลาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 40 24 34 23 121 
 (100.0) (96.0) (97.1) (95.8) (97.6) 
ลากิจ 36 25 35 23 119 
 (90.0) (100.0) (100.0) (95.8) (96.0) 
ลาคลอดบุตร 22 18 32 21 93 
 (55.0) (72.0) (91.4) (87.5) (75.0) 
ลาบวช 21 17 29 20 87 
 (52.5) (68.0) (82.9) (83.3) (70.2) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป  2 4 10 10 26 
ศึกษาตอ เปนตน (5.0) (16.0) (28.6) (41.7) (21.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 25 35 24 124 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-252 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางไดจํานวน 122 แหง สวนใหญ รอยละ 72.1 สามารถจัดชุดทํางาน/
เครื่องแบบใหลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ การจัดหาอาหารกลางวัน รอยละ 67.2 การจัดหาที่พัก
อาศัยรอยละ 59.8 และการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว รอยละ 55.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-262) 
 
ตารางที่ 5-262 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ 

แรงงานดานเศรษฐกิจที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)                              

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  22 17 30 19 88 
  (56.4) (73.9) (85.7) (76.0) (72.1) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 26 18 24 14 82 
  (66.7) (78.3) (68.6) (56.0) (67.2) 
การจัดหาที่พักอาศัย  20 19 19 15 73 
  (51.3) (82.6) (54.3) (60.0) (59.8) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน 20 14 18 16 68 
ครอบครัว (51.3) (60.9) (51.4) (64.0) (55.7) 
เงินสงเคราะหตางๆ 12 7 17 18 54 
  (30.8) (30.4) (48.6) (72.0) (44.3) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย  10 9 13 16 48 
  (25.6) (39.1) (37.1) (64.0) (39.3) 
การจัดตั้งสหกรณ  1 8 11 12 32 
  (2.6) (34.8) (31.4) (48.0) (26.2) 
รถรับสง  6 8 12 5 31 
  (15.4) (34.8) (34.3) (20.0) (25.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 39 23 35 25 122 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-253 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้จํานวน 88 แหง สวนใหญ รอยละ 87.5 สามารถจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบ
ใหแกลูกจางไดโดยไมเสียคาใชจาย และรอยละ 12.5 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-263) 
 
ตารางที่ 5-263 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจัด

ชุดทํางาน/เครือ่งแบบที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                 หนวย : แหง (รอยละ)          

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 20 15 27 15 77 
 (90.9) (88.2) (90.0) (78.9) (87.5) 
จําหนายราคาถูก 2 2 3 4 11 
 (9.1) (11.8) (10.0) (21.1) (12.5) 

รวม 22 17 30 19 88 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-254 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้จํานวน 82 แหง สวนใหญ รอยละ 74.4 สามารถจัดหาอาหารกลางวันใหโดย
ไมเสียคาใชจายและ รอยละ 25.6 จัดจําหนายในราคาถูก (ตารางที่ 5-264) 
 
ตารางที่ 5-264 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะ 

การจัดหาอาหารกลางวันที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 24 11 20 6 61 
 (92.3) (61.1) (83.3) (42.9) (74.4) 
จําหนายราคาถูก 2 7 4 8 21 
 (7.7) (38.9) (16.7) (57.1) (25.6) 

รวม 26 18 24 14 82 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-255 

(2.3) การจัดหาที่พักอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 73 แหง สวนใหญ รอยละ 65.8 สามารถจัดหาที่พักอาศัยใหลูกจางอยู
โดยไมเสียคาใชจาย รองลงมาคือ คิดวาเชาในราคาถูก รอยละ 32.9 และใหจายเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 
รอยละ 1.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-265) 
 
ตารางที่ 5-265 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะ 

การจัดหาทีพ่กัอาศัยที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 13 11 17 7 48 
 (65.0) (57.9) (89.5) (46.7) (65.8) 
คิดคาเชาในราคาถูก 7 7 2 8 24 
 (35.0) (36.8) (10.5) (53.3) (32.9) 
ใหจายเฉพาะคา 0 1 0 0 1 
น้ําประปา/ไฟฟา เปนตน (0.0) (5.3) (0.0) (0.0) (1.4) 

รวม 20 19 19 15 73 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-256 

(2.4) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 
สถานประกอบกิ จการประ เภทการกอสร า งและบริการ  

ที่สามารถจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 68 แหง สวนใหญ รอยละ 51.5 สามารถจัดใหลูกจางกูยืม
เงินเพื่อใชจายในครอบครัวโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และรอยละ 48.5 ไมคิดดอกเบี้ย 
(ตารางที่ 5-266) 
 
ตารางที่ 5-266 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการให

กูยืมเงนิเพื่อใชจายในครอบครัวที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 6 4 12 13 35 
พาณิชย (30.0) (28.6) (66.7) (81.3) (51.5) 
ไมคิดดอกเบี้ย 14 10 6 3 33 
  (70.0) (71.4) (33.3) (18.8) (48.5) 

รวม 20 14 18 16 68 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-257 

(2.5) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 54 แหง สวนใหญ รอยละ 75.9 สามารถใหเงินสงเคราะหคาทําศพ
คนในครอบครัวของลูกจางได และรอยละ 61.1 ใหการสงเคราะหบุตรของลูกจาง (ตารางที่ 5-267) 
 
ตารางที่ 5-267 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการให

เงินสงเคราะหตางๆ ที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 9 6 12 14 41 
 (75.0) (85.7) (70.6) (77.8) (75.9) 
  สงเคราะหบุตร 7 5 9 12 33 
 (58.3) (71.4) (52.9) (66.7) (61.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 12 7 17 18 54 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-258 

(2.6) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 48 แหง สวนใหญ รอยละ 66.7 สามารถจัดใหลูกจางกูยืมเงินเพื่อซ้ือ
ที่อยูอาศัยโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และรอยละ 33.3 ไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-268) 
 
ตารางที่ 5-268 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการให

กูยืมเงนิเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยทีส่ามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือ 
ที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 2 7 11 12 32 
พาณิชย (20.0) (77.8) (84.6) (75.0) (66.7) 
ไมคิดดอกเบี้ย 8 2 2 4 16 
  (80.0) (22.2) (15.4) (25.0) (33.3) 

รวม 10 9 13 16 48 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-259 

(2.7) การจัดตั้งสหกรณ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 32 แหง สวนใหญ รอยละ 75.0 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพย
ใหลูกจางได และรอยละ 40.6 สามารถจัดตั้งเปนสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-269) 
 
ตารางที่ 5-269 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะ 

การจัดตั้งสหกรณที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 1 5 9 9 24 
 (100.0) (62.5) (81.8) (75.0) (75.0) 
สหกรณรานคา 1 4 4 4 13 
 (100.0) (50.0) (36.4) (33.3) (40.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 1 8 11 12 32 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-260 

(2.8) การจัดรถรับสง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 31 แหง สวนใหญ รอยละ 83.9 สามารถจัดรถรับสงใหแกลูกจางได
โดยไมเสียคาใชจาย และรอยละ 16.1 สามารถจัดรถรับสงโดยคิดคาโดยสารราคาถูก (ตารางที่ 5-270) 
 
ตารางที่ 5-270 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามลักษณะการจัด

รถรับสงที่สามารถจัดใหลูกจางได  
หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 5 7 10 4 26 
  (83.3) (87.5) (83.3) (80.0) (83.9) 
คาโดยสารราคาถูก 1 1 2 1 5 
 (16.7) (12.5) (16.7) (20.0) (16.1) 

รวม 6 8 12 5 31 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-261 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถจัด

สวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 112 แหง สวนใหญรอยละ 72.3 สามารถจัดเงินโบนัส 
รองลงมา 3 อันดับ คือ เบี้ยขยัน รอยละ 58.9 เบี้ยเล้ียง รอยละ 58.0 และเงินรางวัลประจําป รอยละ 40.2 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-271) 
 
ตารางที่ 5-271 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 20 15 27 19 81 
 (62.5) (62.5) (84.4) (79.2) (72.3) 
เบี้ยขยัน 19 18 20 9 66 

 (59.4) (75.0) (62.5) (37.5) (58.9) 
เบี้ยเลี้ยง 14 14 22 15 65 

 (43.8) (58.3) (68.8) (62.5) (58.0) 
เงินรางวลัประจําป 12 8 11 14 45 
 (37.5) (33.3) (34.4) (58.3) (40.2) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 3 10 12 13 38 
 (9.4) (41.7) (37.5) (54.2) (33.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 32 24 32 24 112 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-262 

(4) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 109 แหง สวนใหญ รอยละ 84.4 สามารถจัดการ
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล รองลงมาคือ การบริการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 65.1 และการใหขอมูล
ขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสรมิสุขภาพ รอยละ 51.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-272) 
 
ตารางที่ 5-272 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานสขุภาพที่สามารถจัดใหลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 28 20 25 19 92 
 (90.3) (90.9) (78.1) (79.2) (84.4) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 16 12 24 19 71 
 (51.6) (54.5) (75.0) (79.2) (65.1) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  10 8 20 18 56 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (32.3) (36.4) (62.5) (75.0) (51.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 31 22 32 24 109 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-263 

(5) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 107 แหง สวนใหญ รอยละ 89.7 สามารถจัดงานเลี้ยง
สังสรรคใหลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ การจัดการแขงขันกีฬาภายใน รอยละ 40.2 การจัด         
ทัศนศึกษา/นําเที่ยว รอยละ 37.4 และการจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียด รอยละ 35.5 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-273) 
 
ตารางที่ 5-273 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ 

แรงงานดานนนัทนาการที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  29 21 28 18 96 
 (93.5) (100.0) (87.5) (78.3) (89.7) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 1 7 19 16 43 
 (3.2) (33.3) (59.4) (69.6) (40.2) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 9 4 12 15 40 
 (29.0) (19.0) (37.5) (65.2) (37.4) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/   7 6 13 12 38 
กิจกรรมคลายเครียด (22.6) (28.6) (40.6) (52.2) (35.5) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 1 3 12 12 28 
 (3.2) (14.3) (37.5) (52.2) (26.2) 
การจัดหองพักผอน 4 2 9 11 26 
 (12.9) (9.5) (28.1) (47.8) (24.3) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 2 1 11 9 23 
 (6.5) (4.8) (34.4) (39.1) (21.5) 
การตั้งชมรมกฬีา 1 3 8 9 21 

 (3.2) (14.3) (25.0) (39.1) (19.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 31 21 32 23 107 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-264 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 95 แหง สวนใหญ รอยละ 88.4 สามารถจัดใหความรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยแกลูกจางได รองลงมาคือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอม
เกี่ยวกับความปลอดภัย รอยละ 64.2 และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 60.0 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-274) 
 
ตารางที่ 5-274 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานความปลอดภยัที่สามารถจัดใหลูกจางได 
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 22 17 25 20 84 
และความปลอดภัย (91.7) (81.0) (96.2) (83.3) (88.4) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 11 12 17 21 61 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (45.8) (57.1) (65.4) (87.5) (64.2) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 11 11 16 19 57 
ปลอดภัย (45.8) (52.4) (61.5) (79.2) (60.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 24 21 26 24 95 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-265 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 94 แหง สวนใหญ รอยละ 60.6 สามารถทําประกันชีวิต
ใหลูกจางได รองลงมา 3 อันดับ คือ ใหเงิน/ของรางวัลการทํางาน รอยละ 47.9 เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
รอยละ 46.8 และกองทุนฌาปนกิจศพ รอยละ 27.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-275) 
 
ตารางที่ 5-275 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานความมั่นคงที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                                  หนวย : แหง (รอยละ)                              

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 11 9 20 17 57 
 (47.8) (52.9) (69.0) (68.0) (60.6) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 12 13 8 12 45 
 (52.2) (76.5) (27.6) (48.0) (47.9) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4 7 16 17 44 
 (17.4) (41.2) (55.2) (68.0) (46.8) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 6 2 8 10 26 
  (26.1) (11.8) (27.6) (40.0) (27.7) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 3 3 7 9 22 
 (13.0) (17.6) (24.1) (36.0) (23.4) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 1 1 1 3 6 
 (4.3) (5.9) (3.4) (12.0) (6.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 23 17 29 25 94 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-266 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 70 แหง สวนใหญ รอยละ 52.9 ใหลูกจางลาศึกษาตอ 
รองลงมาคือ สามารถจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รอยละ 51.4 การใหทนุการศกึษา 
รอยละ 40.0 และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ รอยละ 15.7 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-276) 
 
ตารางที่ 5-276 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานการศึกษาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหลาศึกษาตอ 6 8 10 13 37 
 (35.3) (66.7) (55.6) (56.5) (52.9) 
การจัดตารางเวลาการทํางานให 11 5 10 10 36 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (64.7) (41.7) (55.6) (43.5) (51.4) 
การใหทุนการศึกษา 1 4 12 11 28 
 (5.9) (33.3) (66.7) (47.8) (40.0) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 4 1 3 3 11 
ภายในสถานประกอบการ (23.5) (8.3) (16.7) (13.0) (15.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 17 12 18 23 70 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-267 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 63 แหง สวนใหญ รอยละ 71.4 สามารถจัดใหคําปรึกษา
ในการใชชีวิตครอบครัวแกลูกจางได รองลงมาคือ การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย รอยละ 61.9 และการ
ใหคําปรึกษาดานอาชีพ รอยละ 54.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-277) 

 
ตารางที่ 5-277 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานการใหคําปรึกษาที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 14 8 11 12 45 
ครอบครัว (77.8) (66.7) (78.6) (63.2) (71.4) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 7 7 10 15 39 

 (38.9) (58.3) (71.4) (78.9) (61.9) 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 9 7 8 10 34 

 (50.0) (58.3) (57.1) (52.6) (54.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 18 12 14 19 63 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-268 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหลูกจางได จํานวน 50 แหง สวนใหญ รอยละ 52.0 สามารถชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ คือ การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง 
รอยละ 46.0 กิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว รอยละ 30.0 และการจัดสนามเด็กเลน รอยละ 20.0 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-278) 

 
ตารางที่ 5-278 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ

แรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจางที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 7 3 6 10 26 
บุคคลในครอบครัว (38.9) (50.0) (54.5) (66.7) (52.0) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 8 1 6 8 23 
ของลูกจาง (44.4) (16.7) (54.5) (53.3) (46.0) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 5 0 5 5 15 
ในครอบครัว (27.8) (0.0) (45.5) (33.3) (30.0) 
การจัดสนามเด็กเลน 3 2 2 3 10 
 (16.7) (33.3) (18.2) (20.0) (20.0) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 2 2 2 3 9 
ลูกจาง (11.1) (33.3) (18.2) (20.0) (18.0) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 1 2 5 0 8 
ของลูกจาง (5.6) (33.3) (45.5) (0.0) (16.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 18 6 11 15 50 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-269 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สามารถ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 45 แหง สวนใหญ รอยละ 82.2 สามารถใหอุปกรณส่ือสาร 
แกลูกจางได รองลงมาคือ รถยนตประจําตําแหนง รอยละ 53.3 และบานพักตากอากาศ รอยละ 20.0 
ตามลําดับ(ตารางที่ 5-279) 
 
ตารางที่ 5-279 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามสวัสดิการ 

แรงงานดานอืน่ๆที่สามารถจัดใหลูกจางได  
                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 9 5 11 12 37 
 (90.0) (100.0) (78.6) (75.0) (82.2) 
รถยนตประจําตําแหนง 5 2 6 11 24 
 (50.0) (40.0) (42.9) (68.8) (53.3) 
บานพักตากอากาศ 1 1 2 5 9 
 (10.0) (20.0) (14.3) (31.3) (20.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 10 5 14 16 45 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-270 

3.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับ
ดื่มอยางนอย 5 กอก 
ผูบริหารสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ 

รอยละ 92.1 เห็นดวย เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกจาง ทําใหไมตองรอนานและ 
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกจาง มีเพียงสวนนอย รอยละ 7.9 ที่ไมเห็นดวย เพราะมีจํานวนลูกจางนอย และ
ควรพิจารณาความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการเปนแหงๆ ไป เชน พื้นที่งานกอสราง เปนตน 
(ตารางที่ 5-280) 
 
ตารางที่ 5-280 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับน้ําสะอาดสําหรับ
ดื่มในแตละทีใ่หมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 34 23 34 25 116 
 (85.0) (92.0) (97.1) (96.2) (92.1) 
  ไมเห็นดวย 6 2 1 1 10 

 (15.0) (8.0) (2.9) (3.8) (7.9) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-271 

3.4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวมชัก
โครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญรอยละ 76.2 

เห็นดวยเพราะเพื่อความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของลูกจางหญิงมีครรภ สวนอีกรอยละ 23.8 
ไมเห็นดวย เพราะเห็นวายังไมจําเปน และลูกจางหญิงมีครรภมีจํานวนนอย (ตารางที่ 5-281) 
 
ตารางที่ 5-281 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับหองสวมชักโครก
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 28 23 28 17 96 
 (70.0) (92.0) (80.0) (65.4) (76.2) 
  ไมเห็นดวย 12 2 7 9 30 

 (30.0) (8.0) (20.0) (34.6) (23.8) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-272 

3.5) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน 
ขึ้นไป ตองจัดใหมีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ รอยละ 

92.9 เห็นดวยเพราะ ไดดูแลพนักงานขณะเจ็บปวย และเปนการรักษาพยาบาลในเบื้องตน รวมถึง 
การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน มีเพียงสวนนอย รอยละ 7.1 ที่ไมเห็นดวย เพราะอาจเกินความจําเปน
และใชเนื้อที่มาก  (ตารางที่ 5-282) 
 
ตารางที่ 5-282 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการจัดใหมีหอง
พยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง สําหรับสถานที่ทํางานที่มลูีกจางตั้งแต 1,000 
คนขึ้นไป 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 36 24 33 24 117 
 (90.0) (96.0) (94.3) (92.3) (92.9) 
  ไมเห็นดวย 4 1 2 2 9 
 (10.0) (4.0) (5.7) (7.7) (7.1) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-273 

3.6)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่ มีลูกจางหญิงตั้งแต 
100 คน ขึ้นไป ตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ รอยละ 63.5 

เห็นดวยเพราะ เพื่อความสะดวกและสุขอนามัยของลูกจางหญิง สวนอีกรอยละ 36.5 ไมเห็นดวย 
เพราะเหมือนเปนการทําธุรกิจกับลูกจางและบางกิจการลูกจางสวนใหญเปนเพศชาย  (ตารางที่ 5-283) 
 
ตารางที่ 5-283 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการ จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการติดตั้งตู
ผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจาง
หญิงตั้งแต 100 คนขึ้นไป 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 24 21 20 15 80 
 (60.0) (84.0) (57.1) (57.7) (63.5) 
  ไมเห็นดวย 16 4 15 11 46 

 (40.0) (16.0) (42.9) (42.3) (36.5) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

หนาที่ 5-274 

3.7)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เคร่ืองสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตาม
สัดสวนของลูกจาง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ สวนใหญ รอยละ 81.7 

เห็นดวยเพราะ เพื่อความสะดวกในการสื่อสารและใชงานในยามฉุกเฉิน มีเพียง รอยละ 18.3 ที่ไมเห็นดวย 
เพราะเห็นวาลูกจางสวนใหญมีโทรศัพทมือถือใช อีกทั้งบริเวณสถานประกอบกิจการมีตูโทรศัพทสาธารณะ 
อยูแลว และการขอโทรศัพทสาธารณะคอนขางยุงยาก (ตารางที่ 5-284) 
 
ตารางที่ 5-284 จํานวนสถานประกอบกจิการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามความคดิเห็น

เกีย่วกบัการใหสถานประกอบกิจการตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกับการตั้งตูโทรศัพท
สาธารณะอยางนอย 1 เครื่อง สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจางไมเกนิ 100 คน และเพิม่ขึ้น 
ใหเพยีงพอตามสัดสวน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 32 20 28 23 103 
 (80.0) (80.0) (80.0) (88.5) (81.7) 
  ไมเห็นดวย 8 5 7 3 23 

 (20.0) (20.0) (20.0) (11.5) (18.3) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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3.8) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร ตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และจัดใหมี
โทรทัศนท่ีใชงานไดอยางนอย 1 เคร่ือง 
สถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ รอยละ 88.9 

เห็นดวย เพราะเพื่อใหลูกจางไดอานขาวทราบความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ และไดผอนคลาย
ในเวลาพักผอน มีเพียงสวนนอย รอยละ 11.1 ที่ไมเห็นดวย เพราะยังไมมีความจําเปน ปริมาณ
หนังสือพิมพอาจไมเพียงพอกับจํานวนลูกจาง และอาจทําใหลูกจางสนใจทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-285) 
 
ตารางที่ 5-285 จํานวนสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบรกิาร จําแนกตามความคดิเห็น

เกีย่วกบัการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกับ 
จัดใหมหีนงัสือพิมพอยางนอย 2 ฉบบัและโทรทัศนทีใ่ชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง 
ภายในโรงอาหารสําหรับสถานที่ทํางานทีม่ลูีกจางไมเกนิ 100 คน 

                                                                                                                    หนวย : แหง (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 34 21 32 25 112 
 (85.0) (84.0) (91.4) (96.2) (88.9) 
  ไมเห็นดวย 6 4 3 1 14 
 (15.0) (16.0) (8.6) (3.8) (11.1) 

รวม 40 25 35 26 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
                                                                                                                                                                                                    



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
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2.  กลุมลูกจาง 
 

2.1 กลุมลูกจางในภาพรวมทุกประเภทธุรกิจ 
 

 ผลการสํารวจกลุมลูกจางในทุกประเภทธุรกิจ จํานวน 610 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมลูกจาง 

 
1.1) เพศ 

ลูกจางที่ สํารวจโดยรวมแลวเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  ในสัดสวน 
รอยละ 59.3 และ 40.7 (ตารางที่ 5-286) 
 
ตารางที่ 5-286 จํานวนลูกจาง จําแนกตามเพศ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เพศ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชาย 90 46 60 52 248 
 (42.7) (43.4) (38.5) (38.0) (40.7) 
หญิง 121 60 96 85 362 
 (57.3) (56.6) (61.5) (62.0) (59.3) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

1.2) อายุ 
ลูกจางที่สํารวจมากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 54.3 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป 

ซ่ึงกําลังเปนวัยทํางาน รองลงมา คือ อายุระหวาง 31 – 40 ป, 41 – 50 ป, 18 – 20 ป และ 51 – 60 ป 
โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 27.0, 11.8, 3.8 และ 3.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-287) 
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ตารางที่ 5-287 จํานวนลูกจาง จําแนกตามชวงอาย ุ
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ชวงอาย ุ

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

18-20 ป 15 5 1 2 23 
  (7.1) (4.7) (0.6) (1.5) (3.8) 
21-30 ป 114 67 78 72 331 
  (54.0) (63.2) (50.0) (52.6) (54.3) 
31-40 ป 60 20 53 32 165 
  (28.4) (18.9) (34.0) (23.4) (27.0) 
41-50 ป 16 13 17 26 72 
  (7.6) (12.3) (10.9) (19.0) (11.8) 
51-60 ป 6 1 7 5 19 
 (2.8) (0.9) (4.4) (3.6) (3.2) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
1.3) ระดับการศึกษา 

ลูกจางสวนมาก รอยละ 36.1 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ 
ระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตนและประถมศึกษา โดยมีสัดสวนเทากับ
รอยละ 23.1, 13.4, 12.8 และ 12.1 ตามลําดับ สวนอีกรอยละ 2.5 มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
(ตารางที่ 5-288) 
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ตารางที่ 5-288 จํานวนลูกจาง จําแนกตามระดับการศกึษา                                                                                                      
                           หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระดับการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ประถมศึกษา(ป.4-6) 46 13 9 6 74 
 (21.8) (12.2) (5.7) (4.4) (12.1) 
มัธยมศึกษาตอนตน 44 17 10 7 78 
(ม.1-3) (20.9) (16.0) (6.4) (5.1) (12.8) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 31 12 21 18 82 
(ม.4-6) (14.7) (11.3) (13.5) (13.1) (13.4) 
อาชีวศึษา (ปวช. ปวส.  40 21 45 35 141 
อนุปริญญา) (19.0) (19.8) (28.8) (25.5) (23.1) 
ปริญญาตรี 46 41 65 68 220 
 (21.8) (38.7) (41.7) (49.6) (36.1) 
สูงกวาปริญญาตรี 4 2 6 3 15 

 (1.9) (1.9) (3.8) (2.2) (2.5) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

1.4) สถานภาพสมรส 
ลูกจางที่สํารวจประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 51.3 เปนโสด รองลงมา สมรสแลว

และมีบุตร รอยละ  38.4 สวนที่ เหลืออีกรอยละ 8.4 สมรสแลวแตยังไมมีบุตร และหยา/มาย 
อีกรอยละ 2.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-289) 
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ตารางที่ 5-289 จํานวนลูกจาง จําแนกตามสถานภาพสมรส                                                                                                    
                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สถานภาพสมรส 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

โสด 107 64 77 65 313 
  (50.7) (60.4) (49.4) (47.4) (51.3) 
สมรสแตยังไมมีบุตร 16 9 9 17 51 
  (7.6) (8.5) (5.8) (12.4) (8.4) 
สมรสและมีบุตร 84 31 68 51 234 
  (39.8) (29.2) (43.6) (37.2) (38.4) 
หยา/หมาย 4 2 2 4 12 
 (1.9) (1.9) (1.3) (2.9) (2.0) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
1.5) ลักษณะการจางงาน 

ลูกจางที่สํารวจสวนใหญ รอยละ 85.7 เปนลูกจางรายเดือน และมีเพียง 
รอยละ 14.3 ที่เปนลูกจางรายวัน (ตารางที่ 5-290) 
 
ตารางที่ 5-290 จํานวนลูกจาง จําแนกตามลักษณะการจางงาน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ลักษณะการจางงาน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางรายเดอืน 169 82 146 126 523 
 (80.1) (77.4) (93.6) (92.0) (85.7) 
ลูกจางรายวัน 42 24 10 11 87 
 (19.9) (22.6) (6.4) (8.0) (14.3) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.6) ระยะเวลาการทํางานกับสถานประกอบกิจการปจจุบัน 
ลูกจางที่สํารวจสวนมาก รอยละ 27.5 ทํางานกับสถานประกอบกิจการมานาน

1 – 2 ป รองลงมา คือ 3 – 5 ป 6 – 10 ป นอยกวา 1 ป มากกวา 15 ป และ 11 – 15 ป โดยมีสัดสวน
เทากับ รอยละ 24.8, 16.9, 12.3, 9.7 และ 8.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-291) 
 
ตารางที่ 5-291 จํานวนลูกจาง จําแนกตามระยะเวลาทํางานกับสถานประกอบกจิการปจจุบัน 

                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ระยะเวลาทํางาน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

นอยกวา 1 ป 29 14 18 14 75 
  (13.7) (13.2) (11.5) (10.2) (12.3) 
1 - 2 ป 69 31 33 35 168 
  (32.7) (29.2) (21.2) (25.5) (27.5) 
3 - 5 ป 59 26 40 26 151 
  (28.0) (24.5) (25.6) (19.0) (24.8) 
6 - 10 ป 36 23 29 15 103 
  (17.1) (21.7) (18.6) (10.9) (16.9) 
11 - 15 ป 5 9 20 20 54 
  (2.4) (8.5) (12.8) (14.6) (8.9) 
มากกวา 15 ป 13 3 16 27 59 

 (6.2) (2.8) (10.3) (19.7) (9.7) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2) ขอมูลท่ัวไปของกิจการที่ลูกจางทํางานอยู 
 

2.1) ประเภทธุรกิจ 
ลูกจางที่ สํารวจในแตละประเภทธุรกิจมี สัดสวนไมแตกตางกันมาก 

กลาวคือ รอยละ 36.9 ทํางานในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต สวนที่เหลือทํางานในประเภท
พาณิชยกรรม และการกอสรางและบริการ โดยมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 31.5 และ 31.6 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-292) 
 
ตารางที่ 5-292 จํานวนลูกจาง จําแนกตามประเภทธุรกิจของสถานประกอบกิจการที่ทํางานอยู 

                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ประเภทธุรกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

อุตสาหกรรมการผลิต 62 42 59 62 225 
 (29.4) (39.6) (37.8) (45.3) (36.9) 
พาณิชยกรรม 82 33 44 33 192 
 (38.9) (31.1) (28.2) (24.1) (31.5) 
การกอสรางและบริการ 67 31 53 42 193 
 (31.8) (29.2) (34.0) (30.7) (31.6) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.2) ภูมิภาคท่ีตัง้ของสถานประกอบกิจการ 
ลูกจางที่สํารวจสวนมากรอยละ  34.6 อยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต โดยมีสัดสวนเทากับ 
รอยละ 26.2, 15.6, 12.8 และ 10.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-293) และเมื่อพิจารณาถึงจังหวัดที่ตั้งของ 
สถานประกอบกิจการ พบวา จังหวัดที่มีสัดสวนของลูกจางที่ สํารวจสูงสุด  3 อันดับแรก คือ 
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และชลบุรี โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 27.4, 16.4 และ 10.5 ตามลําดบั 
หรือคิดเปนรอยละ 54.3 ของกลุมลูกจางที่สํารวจทั้งหมด (ตารางที่ 5-294) 
 
ตารางที่ 5-293 จํานวนลูกจาง จําแนกตามภมูิภาคที่ตั้งสถานประกอบกจิการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ที่ต้ังสถานประกอบกิจการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 38 41 63 69 211 
  (18.0) (38.7) (40.4) (50.4) (34.6) 
ภาคกลาง 25 13 18 39 95 
  (11.8) (12.3) (11.5) (28.5) (15.6) 
ภาคเหนือ 34 15 20 9 78 
  (16.1) (14.2) (12.8) (6.6) (12.8) 
ภาคใต 43 11 8 4 66 
  (20.4) (10.4) (5.1) (2.9) (10.8) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71 26 47 16 160 
 (33.6) (24.5) (30.1) (11.7) (26.2) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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หนาที่ 5-80 

ตารางที่ 5-294 จํานวนลูกจาง จําแนกตามจังหวัดทีต่ั้งสถานประกอบกจิการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ังสถาน 
ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

กรุงเทพมหานคร 24 31 49 63 167 
 (11.4) (29.2) (31.4) (46.0) (27.4) 
สมุทรปราการ 14 10 14 6 44 
 (6.6) (9.4) (9.0) (4.4) (7.2) 
พระนครศรีอยธุยา 13 6 7 5 31 
 (6.2) (5.7) (4.5) (3.6) (5.1) 
ชลบุรี 12 7 11 34 64 
 (5.7) (6.6) (7.1) (24.8) (10.5) 
นครราชสีมา 36 15 38 11 100 
 (17.1) (14.2) (24.4) (8.0) (16.4) 
ขอนแกน 35 11 9 5 60 
 (16.6) (10.4) (5.8) (3.6) (9.8) 
เชียงใหม 14 6 13 5 38 
 (6.6) (5.7) (8.3) (3.6) (6.2) 
นครสวรรค 20 9 7 4 40 
 (9.5) (8.5) (4.5) (2.9) (6.6) 
สุราษฎรธานี 16 6 0 0 22 
 (7.6) (5.7) (0.0) (0.0) (3.6) 
สงขลา 27 5 8 4 44 
 (12.8) (4.7) (5.1) (2.9) (7.2) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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2.3) การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางที่สํารวจมากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 53.8 ทํางานในสถานประกอบกิจการ

ที่ไมมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง สวนอีกรอยละ 46.2 มีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวน
ของการมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางสูงสุด คือ รอยละ 89.8 ในขณะที่ 
สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คนเปนกลุมที่มีสัดสวนของการมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางต่ําสุด คือ รอยละ 5.7 (ตารางที่ 5-295) 
 
ตารางที่ 5-295 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการทาํงานในสถานประกอบกจิการที่มีคณะกรรมการหรือ

องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 12 40 107 123 282 
 (5.7) (37.7) (68.6) (89.8) (46.2) 
  ไมมี 199 66 49 14 328 
 (94.3) (62.3) (31.4) (10.2) (53.8) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-82 

(1) ประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกร

ลูกจางหรือผูแทนลูกจาง จํานวน 282 คน สวนใหญ รอยละ 72.3 มีคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการ  รองลงมา  คือ  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และคณะกรรมการลูกจาง โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 64.0 และ 23.8 
ตามลําดับ สวนอีกรอยละ 16.0 มีสหภาพแรงงาน (ตารางที่ 5-296) 
 
ตารางที่ 5-296 จํานวนลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการฯ จาํแนกตามประเภท

ของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประเภทของคณะกรรมการ 
หรือองคกรลูกจาง หรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการสวัสดิการ 0 36 86 82 204 
ในสถานประกอบการ (0.0) (90.0) (80.4) (66.7) (72.3) 
คณะกรรมการความปลอดภัย  9 22 60 92 183 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน 

(56.3) (55.0) (56.1) (74.8) (64.0) 

คณะกรรมการลูกจาง 4 6 25 33 68 
 (25.0) (15.0) (23.4) (26.8) (23.8) 

สหภาพแรงงาน 0 0 13 32 45 
 (0.0) (0.0) (12.1) (26.0) (16.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 12 40 107 123 282 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-83 

(2) การมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการฯ สวนใหญ 

รอยละ 92.2 มีความเห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการ
สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 7.8 ที่เห็นวาไมมีบทบาท 
(ตารางที่ 5-297) 

 
ตารางที่ 5-297 จํานวนลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการฯ จาํแนกตาม 

การมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานของคณะกรรมการ 
หรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 0 1 10 11 22 
 (0.0) (2.5) (9.3) (8.9) (7.8) 
มี 12 39 97 112 260 
 (100.0) (97.5) (90.7) (91.1) (92.2) 

รวม 12 40 107 123 282 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-84 

(3) ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
ลูกจางที่เห็นวาคณะกรรมการฯมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับ

สวัสดิการแรงงาน จํานวน 260 คน สวนใหญ รอยละ 56.2 เห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง
หรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน อยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาเห็นวามีบทบาทอยูในระดับคอนขางมาก  รอยละ 25.8 คอนขางนอย  รอยละ  12.3 
มาก รอยละ 4.6 และเห็นวามีบทบาทนอยเพียงรอยละ 1.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-298) 

 
ตารางที่ 5-298 จํานวนลูกจางที่เห็นวาคณะกรรมการฯ มบีทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับ

สวัสดิการแรงงาน จําแนกตามระดับบทบาทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง 
หรือผูแทนลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ

องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอย 0 0 2 1 3 
 (0.0) (0.0) (2.1) (0.9) (1.2) 
คอนขางนอย 1 6 12 13 32 
 (8.3) (15.4) (12.4) (11.6) (12.3) 
ปานกลาง 7 24 58 57 146 
 (58.3) (61.5) (59.8) (50.9) (56.2) 
คอนขางมาก 4 9 22 32 67 
 (33.3) (23.1) (22.7) (28.6) (25.8) 
มาก 0 0 3 9 12 

 (0.0) (0.0) (3.1) (8.0) (4.6) 

รวม 12 39 97 112 260 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-85 

3) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
 

3.1) การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางที่ทราบและไมทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน มีสัดสวน

ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 49.3 และ 50.7 โดยในสวนที่ทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
สวนใหญ ยังอธิบายความหมายของสวัสดิการแรงงานไมถูกตอง (ตารางที่ 5-299) 
 
ตารางที่ 5-299 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการทราบความหมายของสวัสดกิารแรงงาน 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การทราบความหมาย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  ไมทราบ 136 52 62 59 309 
  (64.5) (49.1) (39.7) (43.1) (50.7) 
  ทราบ 75 54 94 78 301 
 (35.5) (50.9) (60.3) (56.9) (49.3) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-86 

3.2) การรับทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 81.0 ทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหเพียง

บางสวน มีทราบทั้งหมด รอยละ 13.9 และไมทราบเลย รอยละ 5.1 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาลูกจาง
สวนใหญไดรับขอมูลดานสวัสดิการแรงงานจากนายจางคอนขางนอย (ตารางที่ 5-300) 
 
ตารางที่ 5-300 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการรับทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 

                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การรับทราบเกี่ยวกับ 

สวัสดิการที่นายจางจัดให 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ทราบทั้งหมด 16 14 27 28 85 
 (7.6) (13.2) (17.3) (20.4) (13.9) 
  ทราบบางสวน 170 90 126 108 494 
 (80.6) (84.9) (80.8) (78.8) (81.0) 
  ไมทราบ 25 2 3 1 31 
 (11.8) (1.9) (1.9) (0.7) (5.1) 

รวม 211 106 156 137 610 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

3.3) ประเภทของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับ 
ลูกจางที่ทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให (ทราบทั้งหมดและบางสวน)

จํานวน 579 คน เกือบทั้งหมด รอยละ 98.6 ไดรับสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา รองลงมา คือ 
สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 92.7 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 
91.7 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 83.6 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 82.6 
สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 74.3 สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
รอยละ 61.5 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษารอยละ 38.5 สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
รอยละ 36.3 สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวรอยละ 28.5 และสวัสดิการแรงงาน
ดานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณส่ือสาร เปนตน รอยละ 23.1 ตามลําดับ (ตารางที่        
5-301) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-87 

ตารางที่ 5-301 จํานวนลูกจาง จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานตาง ๆ ที่ไดรับจากนายจาง 
                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ประเภทสวัสดกิาร 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  182 103 152 134 571 
  (97.8) (99.0) (99.3) (98.5) (98.6) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  165 

(88.7) 
100 

(96.2) 
142 

(92.8) 
130 

(95.6) 
537 

(92.7) 

สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 154 97 145 135 531 
สวัสดิการ (82.8) (93.3) (94.8) (99.3) (91.7) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 132 87 137 128 484 
 (71.0) (83.7) (89.5) (94.1) (83.6) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  128 77 143 130 478 
  (68.8) (74.0) (93.5) (95.6) (82.6) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 112 70 127 121 430 
ในการทํางาน (60.2) (67.3) (83.0) (89.0) (74.3) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  77 57 106 116 356 
  (41.4) (54.8) (69.3) (85.3) (61.5) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 69 31 52 71 223 
 (37.1) (29.8) (34.0) (52.2) (38.5) 
สวัสดิการดานการศึกษา  35 30 62 83 210 
  (18.8) (28.8) (40.5) (61.0) (36.3) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  27 18 48 72 165 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (14.5) (17.3) (31.4) (52.9) (28.5) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถประจํา 17 22 46 49 134 
ตําแหนง อุปกรณสื่อสาร เปนตน (9.1) (21.2) (30.1) (36.0) (23.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 211 106 156 137 610 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-88 

3.4) รายละเอียดของสวัสดิการแรงงานประเภทตางๆ ท่ีลูกจางไดรับ  
รูปแบบของสวัสดิการแรงงานประเภทตางๆ ที่ลูกจางไดรับแตกตางกันไป

ขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจที่ทําและความสามารถของสถานประกอบกิจการแตละแหงที่จะจัดให 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สวัสดิการแรงงานดานวนัหยุดวันลา   
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 571 คน เกือบ

ทั้งหมด รอยละ 98.8 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา คือ วันลากิจ วันลา
คลอดบุตรวันลาบวช และอื่นๆ เชน วันลาพักรอน วันลาไปศึกษาตอ เปนตน โดยมีสัดสวนเทากับ 
รอยละ 89.1, 76.9, 63.9 และ 18.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-302) 
 
ตารางที่ 5-302 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ

แรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

วันลาปวย 177 103 151 133 564 
 (97.3) (100.0) (99.3) (99.3) (98.8) 
วันลากิจ 147 91 146 125 509 
 (80.8) (88.3) (96.1) (93.3) (89.1) 
วันลาคลอดบุตร 104 83 138 114 439 
 (57.1) (80.6) (90.8) (85.1) (76.9) 
วันลาบวช 84 74 126 81 365 
 (46.2) (71.8) (82.9) (60.4) (63.9) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 10 19 41 35 105 
ศึกษาตอ เปนตน (5.5) (18.4) (27.0) (26.1) (18.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 182 103 152 134 571 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-89 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 537 คน สวนใหญ 

รอยละ 72.6 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปของชุดทํางาน/เครื่องแบบ รองลงมา คือ การจัดหาอาหาร
กลางวันเงินสงเคราะหตางๆ ที่พักอาศัย การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว รถรับสง การใหกูยืม
เงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย และการจัดตั้งสหกรณ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 59.2, 46.2, 42.5, 35.6, 25.9, 
21.2 และ 13.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-303) 
 
ตารางที่ 5-303 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานเศรษฐกจิ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ

แรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  99 76 109 106 390 
  (60.0) (76.0) (76.8) (81.5) (72.6) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 94 52 79 93 318 
  (57.0) (52.0) (55.6) (71.5) (59.2) 
เงินสงเคราะหตางๆ 45 36 82 85 248 
  (27.3) (36.0) (57.7) (65.4) (46.2) 
การจัดหาที่พักอาศัย  72 48 48 60 228 
  (43.6) (48.0) (33.8) (46.2) (42.5) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจาย  55 36 52 48 191 
ในครอบครัว (33.3) (36.0) (36.6) (36.9) (35.6) 
รถรับสง  19 21 36 63 139 
  (11.5) (21.0) (25.4) (48.5) (25.9) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อ 24 11 31 48 114 
ท่ีอยูอาศัย (14.5) (11.0) (21.8) (36.9) (21.2) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 14 21 38 73 
  (0.0) (14.0) (14.8) (29.2) (13.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 165 100 142 130 537 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-90 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 390 คน สวนใหญ 

รอยละ 83.3 ไดรับชุดทํางาน/เครื่องแบบโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา ไดแก จําหนวยใหในราคาถูก 
รอยละ 15.9 และใหผาผืนเพื่อนําไปตัดเย็บเอง รอยละ 0.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-304) 
 
ตารางที่ 5-304 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ จําแนกตามวิธีการ

ที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 79 64 93 89 325 
 (79.8) (84.2) (85.3) (84.0) (83.3) 
จําหนายราคาถูก 19 10 16 17 62 
 (19.2) (13.2) (14.7) (16.0) (15.9) 
ใหผาผืนเพื่อนําไปตัดเย็บเอง 1 2 0 0 3 

 (1.0) (2.6) (0.0) (0.0) (0.8) 

รวม 99 76 109 106 390 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-91 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 318 คน คร่ึงหนึ่ง 

รอยละ 50.0 ไมเสียคาใชจาย รอยละ 48.4 เปนการจัดหาอาหารและจําหนายใหลูกจางในราคาถูก และ
รอยละ 1.6 ใหเงินคาอาหารกลางวันเปนรายเดือน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน
ประกอบกิจการ จะเห็นวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คนมีสัดสวนของการไดรับ
สวัสดิการอาหารกลางวันโดยไมเสียคาใชจายสูงสุด คือ รอยละ 73.4 ในขณะที่สถานประกอบกิจการ
ที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของรูปแบบการจัดหาอาหารกลางวันจําหนายในราคาถูก
สูงสุด คือ รอยละ 77.4 เนื่องจากสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานจํานวนมาก การจัดหาอาหารโดยไม
เสียคาใชจายจะเปนภาระของสถานประกอบกิจการคอนขางมาก (ตารางที่ 5-305) 
 
ตารางที่ 5-305 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการ           

ที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 69 31 39 20 159 
 (73.4) (59.6) (49.4) (21.5) (50.0) 
จําหนายราคาถูก 23 20 39 72 154 
 (24.5) (38.5) (49.4) (77.4) (48.4) 
ใหเงินคาอาหารรายเดอืน 2 1 1 1 5 
 (2.1) (1.9) (1.3) (1.1) (1.6) 

รวม 94 52 79 93 318 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-92 

(2.3) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 248 คน สวนใหญ 

รอยละ 75.0 ไดรับในรูปแบบของคาทําศพคนในครอบครัว และอีกรอยละ 52.8 เปนการใหเงิน
สงเคราะหบุตร (ตารางที่ 5-306) 
 
ตารางที่ 5-306 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานเงินสงเคราะหตางๆ จําแนกตามวิธีการ          

ที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 30 
(66.7) 

28 
(77.8) 

67 
(81.7) 

61 
(71.8) 

186 
(75.0) 

  สงเคราะหบุตร 22 19 36 54 131 
 (48.9) (52.8) (43.9) (63.5) (52.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 45 36 82 85 248 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-93 

(2.4) การจัดหาที่พักอาศัย  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 228 คน สวนมาก 

รอยละ 59.2 ไมเสียคาใชจาย รอยละ 38.6 เสียคาเชาในราคาถูก และจายเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 
รอยละ 2.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-307) 
 
ตารางที่ 5-307 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานที่พักอาศยั จาํแนกตามวิธีการที่นายจาง 

จัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 52 30 29 24 135 
 (72.2) (62.5) (60.4) (40.0) (59.2) 
เสียคาเชาในราคาถูก 19 17 17 35 88 
 (26.4) (35.4) (35.4) (58.3) (38.6) 
เสียเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 1 1 2 1 5 
 (1.4) (2.1) (4.2) (1.7) (2.2) 

รวม 72 48 48 60 228 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-94 

(2.5) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 191 คน ประมาณ

คร่ึงหนึ่ง คือ รอยละ 53.9 เปนการใหกูแบบไมคิดดอกเบี้ย และอีกรอยละ 46.1 เปนการใหกูโดยคิด
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย (ตารางที่ 5-308) 
 
ตารางที่ 5-308 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว 

จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 28 25 28 22 103 
  (50.9) (69.4) (53.8) (45.8) (53.9) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 27 11 24 26 88 
พาณิชย (49.1) (30.6) (46.2) (54.2) (46.1) 

รวม 55 36 52 48 191 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-95 

(2.6) การจัดรถรับสง  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 139 คน สวนใหญ 

รอยละ 82.7 ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการจัดรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย สวนอีกรอยละ 14.4 
มีการจัดรถรับสงคิดคาโดยสารในราคาถูก และรอยละ 2.9 ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-309) 
 
ตารางที่ 5-309 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการที่นายจาง     

จัดให 
                                                                                                                        หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 14 16 28 57 115 
  (73.7) (76.2) (77.8) (90.5) (82.7) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 3 5 7 5 20 
 (15.8) (23.8) (19.4) (7.9) (14.4) 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง 2 0 1 1 4 
 (10.5) (0.0) (2.8) (1.6) (2.9) 

รวม 19 21 36 63 139 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-96 

(2.7) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 114 คน สวนใหญ 

รอยละ 67.5 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปของการใหกูยืมเงินที่มีดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
ในขณะที่รอยละ 32.5 นายจางใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-310) 
 
ตารางที่ 5-310 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย  

จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือ 
ที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 12 3 11 11 37 
  (50.0) (27.3) (35.5) (22.9) (32.5) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 12 8 20 37 77 
พาณิชย (50.0) (72.7) (64.5) (77.1) (67.5) 

รวม 24 11 31 48 114 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-97 

(2.8) การจัดตั้งดานสหกรณ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 73 คน สวนมาก 

รอยละ 58.9 จัดใหมีสหกรณออมทรัพย และอีกรอยละ 47.9 จัดใหมีสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-311) 
 
ตารางที่ 5-311 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการจัดตั้งสหกรณ จําแนกตามวิธีการ       

ที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 0 6 12 25 43 
 (0.0) (42.9) (57.1) (65.8) (58.9) 
สหกรณรานคา 0 10 11 14 35 
 (0.0) (71.4) (52.4) (36.8) (47.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 14 21 38 73 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-98 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดกิาร  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จํานวน 

531 คน สวนใหญ รอยละ 76.8 ไดในรูปแบบของเงินโบนัส รองลงมา คือ เบี้ยขยัน เบี้ยเล้ียง 
เงินรางวัลประจําป และเงินรางวัลพนักงานดีเดน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 59.7, 43.5, 29.8 และ 
23.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-312) 
 
ตารางที่ 5-312 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานโบนัสและเงนิสวัสดิการ จาํแนกตาม

รูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีน่ายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 92 
(59.7) 

67 
(69.1) 

125 
(86.2) 

124 
(91.9) 

408 
(76.8) 

เบี้ยขยัน 90 
(58.4) 

60 
(61.9) 

84 
(57.9) 

83 
(61.5) 

317 
(59.7) 

เบี้ยเลี้ยง 62 36 76 57 231 
 (40.3) (37.1) (52.4) (42.2) (43.5) 
เงินรางวลัประจําป 36 25 54 43 158 
 (23.4) (25.8) (37.2) (31.9) (29.8) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 14 18 48 43 123 
 (9.1) (18.6) (33.1) (31.9) (23.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 154 97 145 135 531 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-99 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน  484 คน 

สวนใหญรอยละ 92.6 ไดรับในรูปแบบของการจัดงานเลี้ยงสังสรรคลูกจาง รองลงมา 3 ลําดับแรก คือ 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครยีด 
รอยละ 33.1, 25.6 และ 21.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-313) 
 
ตารางที่ 5-313 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานนันทนาการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ 

ที่นายจางจัดให  
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  123 76 129 120 448 
 (93.2) (87.4) (94.2) (93.8) (92.6) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 18 18 62 62 160 
 (13.6) (20.7) (45.3) (48.4) (33.1) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 20 24 48 32 124 
 (15.2) (27.6) (35.0) (25.0) (25.6) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   17 16 35 36 104 
คลายเครียด (12.9) (18.4) (25.5) (28.1) (21.5) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 4 6 27 40 77 
 (3.0) (6.9) (19.7) (31.3) (15.9) 
การตั้งชมรมกฬีา 4 7 29 34 74 

 (3.0) (8.0) (21.2) (26.6) (15.3) 
การจัดหองพักผอน 9 11 14 32 66 
 (6.8) (12.6) (10.2) (25.0) (13.6) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 5 2 12 17 36 
 (3.8) (2.3) (8.8) (13.3) (7.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 132 87 137 128 484 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-100 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสขุภาพ 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จํานวน 478 คน สวนใหญ 

รอยละ 72.0 เปนการใหความชวยเหลือคารักษาพยาบาล รองลงมา คือ การใหบริการตรวจสุขภาพ
ประจําป และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ โดยมีสัดสวนเทากับ
รอยละ 60.9 และ 33.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-314) 
 
ตารางที่ 5-314 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานสุขภาพ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ  

แรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 97 52 105 90 344 
 (75.8) (67.5) (73.4) (69.2) (72.0) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 34 40 114 103 291 
 (26.6) (51.9) (79.7) (79.2) (60.9) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  28 23 51 57 159 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (21.9) (29.9) (35.7) (43.8) (33.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 128 77 143 130 478 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-101 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภยัในการทํางาน  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 

430 คน สวนใหญ รอยละ 81.9 เปนการใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย รองลงมา คือ 
การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย  
รอยละ 61.6 และ 52.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-315) 
 
ตารางที่ 5-315 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตาม

รูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีน่ายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 87 54 107 104 352 
และความปลอดภัย (77.7) (77.1) (84.3) (86.0) (81.9) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 48 43 95 79 265 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (42.9) (61.4) (74.8) (65.3) (61.6) 
การสงเสริมกิจกรรมดาน 49 35 69 74 227 
ความปลอดภัย (43.8) (50.0) (54.3) (61.2) (52.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 112 70 127 121 430 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-102 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง   
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จํานวน 356 คน ประมาณ

คร่ึงหนึ่ง รอยละ 49.7 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปแบบของการประกันชีวิต รองลงมา คือ 
เงิน/ของรางวัลการทํางาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนฌาปนกิจศพ โดยมีสัดสวนเทากับ 
รอยละ 46.1, 35.1 และ 26.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-316) 
 
ตารางที่ 5-316 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานความมั่นคง จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ 

ที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 29 34 68 46 177 
 (37.7) (59.6) (64.2) (39.7) (49.7) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 44 22 49 49 164 
 (57.1) (38.6) (46.2) (42.2) (46.1) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 0 22 43 60 125 
 (0.0) (38.6) (40.6) (51.7) (35.1) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 11 11 34 37 93 
  (14.3) (19.3) (32.1) (31.9) (26.1) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 3 5 14 44 66 
 (3.9) (8.8) (13.2) (37.9) (18.5) 
ใหลูกจางซื้อหุนของ 0 3 4 6 13 
กิจการ (0.0) (5.3) (3.8) (5.2) (3.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 77 57 106 116 356 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-103 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 223 คน   

รอยละ 59.6 ไดรับคําปรึกษาดานอาชีพ รองลงมาไดรับคําปรึกษาดานการใชชีวิตครอบครัว รอยละ 56.5 
และไดรับคําปรึกษาดานกฎหมาย รอยละ 43.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-317) 
 
ตารางที่ 5-317 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการใหคําปรกึษา จําแนกตามรูปแบบ

สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 36 19 34 44 133 
 (52.2) (61.3) (65.4) (62.0) (59.6) 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 44 18 22 42 126 
ครอบครัว (63.8) (58.1) (42.3) (59.2) (56.5) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 27 

(39.1) 
13 

(41.9) 
24 

(46.2) 
32 

(45.1) 
96 

(43.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 69 31 52 71 223 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(9) สวัสดิการแรงงานดานการศกึษา  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จํานวน 210 คน ประมาณ

คร่ึงหนึ่ง รอยละ 51.4 ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการศึกษาในรูปแบบของการจัดตารางเวลาการทํางาน
ใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รองลงมา คือ การใหลาศึกษาตอ การใหทุนการศึกษา และการจัดการศึกษา 
นอกโรงเรียนภายในสถานประกอบการ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 36.2, 30.5 และ 20.0 ตามลําดับ 
(ตารางที่  5-318) 
 
ตารางที่ 5-318 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ

แรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 21 19 36 32 108 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (60.0) (63.3) (58.1) (38.6) (51.4) 
การใหลาศึกษาตอ 9 8 22 37 76 
 (25.7) (26.7) (35.5) (44.6) (36.2) 
การใหทุนการศึกษา 6 5 19 34 64 
 (17.1) (16.7) (30.6) (41.0) (30.5) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 8 3 13 18 42 
ภายในสถานประกอบการ (22.9) (10.0) (21.0) (21.7) (20.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 35 30 62 83 210 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(10) สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบนัครอบครัว  
 ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

จํานวน 165 คน รอยละ 46.1 ไดรับในรูปแบบของการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 
รองลงมาไดแก  การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง 
การจัดกิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว การชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง และการจัดสนาม
เด็กเลน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 45.5, 15.8, 14.5, 12.7 และ 10.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-319) 
 
ตารางที่ 5-319 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว จําแนกตาม

รูปแบบสวัสดกิารที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 
สถาบันครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 12 5 23 36 76 
บุคคลในครอบครัว (44.4) (27.8) (47.9) (50.0) (46.1) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 6 9 18 42 75 
ของลูกจาง (22.2) (50.0) (37.5) (58.3) (45.5) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 3 5 12 6 26 
ลูกจาง (11.1) (27.8) (25.0) (8.3) (15.8) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 7 1 6 10 24 
ในครอบครัว (25.9) (5.6) (12.5) (13.9) (14.5) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 4 1 6 10 21 
ของลูกจาง (14.8) (5.6) (12.5) (13.9) (12.7) 
การจัดสนามเด็กเลน 5 6 4 2 17 
 (18.5) (33.3) (8.3) ((2.8) (10.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 27 18 48 72 165 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(11) สวัสดิการแรงงานดานอืน่ๆ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 134 คน รอยละ 82.8 

ไดรับเปนอุปกรณส่ือสาร รองลงมา คือ รถยนตประจําตําแหนง และบานพักตากอากาศ โดยมีสัดสวน
เทากับรอยละ 55.2 และ 9.0 ตามลําดับ ซ่ึงสิทธิในการไดรับสวัสดิการอื่นๆ ดังกลาวจะขึ้นอยูกับ 
ปจจัยตางๆ หลายปจจัย เชน ตําแหนงงาน หรือระยะเวลาการทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนตน 
(ตารางที่ 5-320) 
 
ตารางที่ 5-320 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ            

แรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 13 22 40 36 111 
 (76.5) (100.0) (87.0) (73.5) (82.8) 
รถยนตประจําตําแหนง 8 9 27 30 74 
 (47.1) (40.9) (58.7) (61.2) (55.2) 
บานพักตากอากาศ 1 1 4 6 12 
 (5.9) (4.5) (8.7) (12.2) (9.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 17 22 46 49 134 

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.5) ความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับ 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับ ดําเนินการโดยใหลูกจาง
ใหคะแนนตามระดับความพึงพอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปน
คะแนนสูงที่สุด แลวนําคะแนนที่ไดไปหาคาเฉล่ียผลที่ไดจะเปนคะแนนเฉลี่ย ตามระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจในภาพรวมลูกจางมีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับ 

ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.92) แตเมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ พบวา สถานประกอบ
กิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางนอย (คะแนน 2.58) นอกนั้น 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวากิจการขนาดเล็กไดรับสวัสดิการนอยกวากิจการ
ขนาดกลางและขนาดใหญ และโดยภาพรวมลูกจางยังไมพึงพอใจตอสวัสดิการที่ไดรับ (ตารางที่ 5-321) 

 
ตารางที่ 5-321 ระดับความพงึพอใจของลูกจางตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจาง 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

2.58 คอนขางนอย 2.75 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 2.92 ปานกลาง 
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3.6) ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
โดยรวมแลวลูกจางสวนใหญ รอยละ 72.3 เห็นวานายจางเปนผูกําหนด

สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ และรอยละ 27.4 เห็นวานายจางและลูกจางรวมกนักาํหนด
สวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอยมากรอยละ 0.3 เทานั้นที่เห็นวา ลูกจางเปนผูมีบทบาทในการ
กําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบาทดังกลาว 
จําแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน 
มีสัดสวนของลูกจางที่เห็นวานายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานสูงที่สุด คือ รอยละ 82.9 ในขณะที่
สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 100 – 499 คน มีสัดสวนของลูกจางที่ เห็นวานายจาง 
และลูกจางรวมกันกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการสูงสุด คือ รอยละ 37.8 
(ตารางที่ 5-322) 
 
ตารางที่ 5-322 จํานวนลูกจาง จําแนกตามผูกําหนดสวัสดกิารแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ผูกําหนดสวัสดกิารแรงงาน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

นายจาง 175 84 96 86 441 
 (82.9) (79.2) (61.5) (62.8) (72.3) 
นายจางและลูกจางรวมกัน 36 21 59 51 167 
กําหนด (17.1) (19.8) (37.8) (37.2) (27.4) 
ลูกจาง 0 1 1 0 2 
 (0.0) (0.9) (0.6) (0.0) (0.3) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.7) การไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 76.9 เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชน

จากการจัดสวัสดิการแรงงาน สวนอีกรอยละ 23.1 เห็นวาไมไดรับประโยชน โดยสถานประกอบ-
กิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของลูกจางที่เห็นวาไดรับประโยชนสูงสุด คือ 
รอยละ 83.9 และสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คนมีสัดสวนต่ําสุด คือ รอยละ 68.2 
(ตารางที่ 5-323) 
 
ตารางที่ 5-323 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการไดรับประโยชนจากการจัด 
  สวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกจิการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น  
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไดรับ 144 82 128 115 469 
 (68.2) (77.4) (82.1) (83.9) (76.9) 
ไมไดรับ 67 24 28 22 141 
 (31.8) (22.6) (17.9) (16.1) (23.1) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.8) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับ 
ลูกจางที่เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการ

แรงงาน จํานวน 469 คน สวนใหญ รอยละ 81.7 เห็นวาทําใหลูกจางมีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้ง 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกรเปนอันดับแรก รองลงมา 3 อันดับ คือ อัตราการเขา-ออกงานและ 
การขาดงานลดต่ําลง ประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางดีขึ้น และสามารถคัดเลือกลูกจางที่มี
ความสามารถมากยิ่งขึ้น มีสัดสวนเทากับรอยละ 55.0, 52.7 และ 49.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-324) 
 
ตารางที่ 5-324 จํานวนลูกจางที่คิดวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการ 
  แรงงานจําแนกตามประโยชนที่คิดวาไดรับ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 

ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 112 65 112 94 383 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร (77.8) (79.3) (87.5) (81.7) (81.7) 
อัตราการเขา-ออกงาน และ 67 49 73 69 258 
การขาดงานลดต่ําลง (46.5) (59.8) (57.0) (60.0) (55.0) 
ประสิทธิภาพการทํางานของ 77 41 66 63 247 
ลูกจางดีข้ึน (53.5) (50.0) (51.6) (54.8) (52.7) 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 58 35 72 65 230 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (40.3) (42.7) (56.3) (56.5) (49.0) 
กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 51 39 59 64 213 
สําหรับองคกร (35.4) (47.6) (46.1) (55.7) (45.4) 
ลดอิทธิพลและบทบาทของ 11 14 21 22 68 
สหภาพแรงงาน (7.6) (17.1) (16.4) (19.1) (14.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 144 82 128 115 469 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.9) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวสัดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 88.0 ไมทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการ

แรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย มีเพียงรอยละ 12.0 เทานั้นที่ทราบ 
โดยลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของลูกจาง 
ที่ทราบสูงที่สุด รอยละ 16.8 (ตารางที่ 5-325) 
 
ตารางที่ 5-325 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตาม 
  กฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การทราบความแตกตาง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมทราบ 203 90 130 114 537 
 (96.2) (84.9) (83.3) (83.2) (88.0) 
ทราบ 8 16 26 23 73 
 (3.8) (15.1) (16.7) (16.8) (12.0) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.10) ปญหาดานสวสัดิการแรงงาน 
 

(1) การประสบปญหา  
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 74.3 ไมเคยประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงาน

สวนอีกรอยละ 25.7 เคยประสบปญหา โดยลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 
50 – 99 คน มีสัดสวนของลูกจางที่ประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงานสูงสุด รอยละ 29.2 (ตารางที่ 
5-326) 
 
ตารางที่ 5-326 จํานวนลูกจาง  จําแนกตามการประสบปญหาดานสวัสดกิารแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การประสบปญหา 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมมีปญหา 156 75 117 105 453 
 (73.9) (70.8) (75.0) (76.6) (74.3) 
 มีปญหา 55 31 39 32 157 
 (26.1) (29.2) (25.0) (23.4) (25.7) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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(2) ปญหาที่ประสบของลูกจาง 
ปญหาดานสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางประสบในจํานวน 157 คน พบวา 

ปญหาอันดับหนึ่ง คือ ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยางเหมาะสม รอยละ 61.1 รองลงมา คือ 
ไมทราบวามีสวัสดิการอะไรบาง ลูกจางไมไดรับสวัสดิการอยางเสมอภาค และไมไดรับสวัสดิการเลย 
โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 55.4, 45.2 และ 0.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-327) 
 
ตารางที่ 5-327 จํานวนลูกจางที่ประสบปญหาดานสวัสดกิารแรงงาน จาํแนกตามลักษณะปญหา 

 ที่ประสบอยู 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ปญหาที่ประสบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงาน 34 18 28 16 96 
อยาง เหมาะสม (61.8) (58.1) (71.8) (50.0) (61.1) 
ไมทราบวามีสวัสดิการอะไรบาง 32 18 22 15 87 
 (58.2) (58.1) (56.4) (46.9) (55.4) 
ลูกจางไมไดรับสวัสดิการอยาง 17 17 21 16 71 
เสมอภาค (30.9) (54.8) (53.8) (50.0) (45.2) 
ไมไดรับสวัสดกิารเลย 1 0 0 0 1 
 (1.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 55 31 39 32 157 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.11) ปญหาขอพิพาทแรงงาน 
ลูกจางสวนใหญ  รอยละ  92.0 ไมเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงาน 

มีเพียงสวนนอยรอยละ 8.0 เทานั้นที่เคยประสบปญหา (ตารางที่ 5-328) โดยรอยละ 77.6 ของลูกจาง 
ที่เคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานเปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอเรียกรองดานสวัสดิการแรงงาน 
(ตารางที่ 5-329) 
 
ตารางที่ 5-328 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบ   
  กิจการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 

ปญหาขอพิพาทแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  เคย 9 7 18 15 49 
 (4.3) (6.6) (11.5) (10.9) (8.0) 
  ไมเคย 202 99 138 122 561 
 (95.7) (93.4) (88.5) (89.1) (92.0) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-329 จํานวนลูกจางที่เคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงาน จําแนกตามการเกดิขอพิพาท  
  จากขอเรียกรองดานสวัสดกิารแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ขอพิพาทดานสวัสดิการ

แรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ใช 8 5 14 11 38 
 (88.9) (71.4) (77.8) (73.3) (77.6) 
ไมใช 1 2 4 4 11 
 (11.1) (28.6) (22.2) (26.7) (22.4) 

รวม 9 7 18 15 49 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.12) ความตองการใหภาครัฐสนบัสนุน 
ความตองการของลูกจางในการใหภาครัฐสนับสนุน  พบวา สวนใหญ 

รอยละ 74.4 ตองการใหภาครัฐเขามาเผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 63.1 
ตองการใหภาครัฐใหส่ิงจูงใจแกนายจางในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 1.0 
ตองการใหภาครัฐเขาไปตรวจสอบนายจางที่ไมจัดสวัสดิการแรงงานให (ตารางที่ 5-330) 
 
ตารางที่ 5-330 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความตองการใหภาครัฐสนับสนุนในสิ่งที่เกี่ยวของกับ 
  สวัสดิการแรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการ 

ใหภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ 162 70 122 100 454 
แรงงาน (76.8) (66.0) (78.2) (73.0) (74.4) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัด 126 76 100 83 385 
สวัสดิการแรงงานแกลูกจาง (59.7) (71.7) (64.1) (60.6) (63.1) 
ตรวจสอบนายจางที่ไมจัด 0 2 3 1 6 
สวัสดิการให (0.0) (1.9) (1.9) (0.7) (1.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 211 106 156 137 610 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

4.1) สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ 
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการมากที่สุดอันดับแรก คือ สวัสดิการ

แรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 98.9 ซ่ึงแตกตางจากสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจางมากที่สุด
อันดับแรก  คือ  สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา  รองลงมาไดแก  สวัสดิการแรงงาน 
ดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 98.5 สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา รอยละ 97.9 
สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 96.2 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 90.7 
สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง รอยละ 89.3 สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
รอยละ 82.8 สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว รอยละ 67.9 สวัสดิการแรงงาน 
ดานการศึกษา รอยละ 62.5 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา รอยละ 58.4 และสวัสดิการ
แรงงานดานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณส่ือสาร เปนตน รอยละ 34.6 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-331) แสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจมีผลตอความตองการสวัสดิการแรงงานของลูกจาง 
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา ความตองการสวัสดิการแรงงานระหวางเพศชายกับเพศหญิงมีสัดสวน
ใกลเคียงกัน  (ตารางที่  5-332) และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรส  พบวา  ความตองการ 
สวัสดิการแรงงานระหวางคนที่ เปนโสด  กับคนที่สมรสแลวก็มีสัดสวนใกลเคียงกันเชนกัน  
(ตารางที่ 5-333) 
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ตารางที่ 5-331 จํานวนลูกจาง จําแนกตามสวสัดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ 
                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการที่ตองการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  208 106 153 136 603 
 (98.6) (100.0) (98.1) (99.3) (98.9) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 210 105 152 134 601 
สวัสดิการ (99.5) (99.1) (97.4) (97.8) (98.5) 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  209 106 155 127 597 
  (99.1) (100.0) (99.4) (92.7) (97.9) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  198 103 150 136 587 
  (93.8) (97.2) (96.2) (99.3) (96.2) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 177 100 148 128 553 
 (83.9) (94.3) (94.9) (93.4) (90.7) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  181 91 144 129 545 
  (85.8) (85.8) (92.3) (94.2) (89.3) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 152 88 143 122 505 
ในการทํางาน (72.0) (83.0) (91.7) (89.1) (82.8) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  125 66 116 107 414 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (59.2) (62.3) (74.4) (78.1) (67.9) 
สวัสดิการดานการศึกษา  95 63 102 121 381 
  (45.0) (59.4) (65.4) (88.3) (62.5) 
สวัสดิการดานการให 99 57 102 98 356 
คําปรึกษา (46.9) (53.8) (65.4) (71.5) (58.4) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 59 33 60 59 211 
ประจําตําแหนง อุปกรณ
สื่อสาร เปนตน 

(28.0) (31.1) (38.5) (43.1) (34.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 211 106 156 137 610 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-118 

ตารางที่ 5-332 จํานวนลูกจาง จําแนกตามเพศและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
เพศ 

สวัสดิการที่ตองการ 
ชาย หญิง 

รวม 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  245 358 603 
 (98.8) (98.9) (98.9) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 244 357 601 
 (98.4) (98.6) (98.5) 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  242 355 597 
  (97.6) (98.1) (97.9) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  238 349 587 
  (96.0) (96.4) (96.2) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 220 333 553 
 (88.7) (92.0) (90.7) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  222 323 545 
  (89.5) (89.2) (89.3) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 199 306 505 
ในการทํางาน (80.2) (84.5) (82.8) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  167 247 414 
สถาบันครอบครัว (67.3) (68.2) (67.9) 
สวัสดิการดานการศึกษา  147 234 381 
  (59.3) (64.6) (62.5) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 142 214 356 
 (57.3) (59.1) (58.4) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง 82 129 211 
อุปกรณสื่อสาร เปนตน (33.1) (35.6) (34.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 248 362 610 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-119 

ตารางที่ 5-333 จํานวนลูกจาง จําแนกตามสถานภาพสมรสและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความ
ตองการ 

                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 
สถานภาพสมรส 

สวัสดิการที่ตองการ 
โสด สมรส 

รวม 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  310 293 603 
 (99.0) (98.7) (98.9) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 309 292 601 
 (98.7) (98.3) (98.5) 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  308 289 597 
  (98.4) (97.3) (97.9) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  299 288 587 
  (95.5) (97.0) (96.2) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 286 267 553 
 (91.4) (89.9) (90.7) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  279 266 545 
  (89.1) (89.6) (89.3) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 258 247 505 
ในการทํางาน (82.4) (83.2) (82.8) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  196 218 414 
สถาบันครอบครัว (62.6) (73.4) (67.9) 
สวัสดิการดานการศึกษา  193 188 381 
  (61.7) (63.3) (62.5) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 181 175 356 
 (57.8) (58.9) (58.4) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง 113 98 211 
อุปกรณสื่อสาร เปนตน (36.1) (33.0) (34.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 313 297 610 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-120 

4.2) รายละเอียดของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ 
 

รูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ เรียงตามลําดับความ
ตองการ ไดดังนี้  

(1) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 603 คน 

สวนใหญ รอยละ 78.1 ตองการสวัสดิการแรงงานในรูปแบบการจัดหาอาหารกลางวัน รองลงมาไดแก 
การใหชุดทํางาน/เครื่องแบบ รอยละ 75.1 การใหเงินกูยืมเพื่อใชจายในครอบครัว รอยละ 73.1 
การจัดหาที่พักอาศัย รอยละ 69.5 การใหกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย รอยละ 61.0 ใหเงินสงเคราะหตางๆ      
รอยละ 58.4 มีรถรับสง รอยละ 44.9 และการจัดตั้งสหกรณ รอยละ 44.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-334) 
 

ตารางที่ 5-334 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกจิ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ
แรงงานที่ตองการ                     หนวย : คน (รอยละ)                                

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 
ท่ีตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนข้ึนไป 

รวม 

การจัดหาอาหารกลางวัน 173 83 122 93 471 
  (83.2) (78.3) (79.7) (68.4) (78.1) 
ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  146 88 123 96 453 
  (70.2) (83.0) (80.4) (70.6) (75.1) 
การใหกูยมืเงินเพื่อใชจาย  145 88 108 100 441 
ในครอบครัว (69.7) (83.0) (70.6) (73.5) (73.1) 
การจัดหาที่พักอาศัย  156 84 99 80 419 
  (75.0) (79.2) (64.7) (58.8) (69.5) 
การใหกูยมืเงินเพื่อซ้ือ  112 63 93 100 368 
ที่อยูอาศัย (53.8) (59.4) (60.8) (73.5) (61.0) 
เงินสงเคราะหตางๆ 97 53 102 100 352 
  (46.6) (50.0) (66.7) (73.5) (58.4) 
รถรับสง  82 44 81 64 271 
  (39.4) (41.5) (52.9) (47.1) (44.9) 
การจัดตั้งสหกรณ  46 34 56 72 208 
  (22.1) (32.1) (36.6) (52.9) (34.5) 

จํานวนผูมีสิทธิต์อบ 208 106 153 136 603 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-121 

(1.1) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 471 คน 

สวนใหญรอยละ 67.0 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน โดยไมเสียคาใชจาย 
และอีกรอยละ 33.0 ตองการใหจัดหาอาหารมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-335) 
 

ตารางที่ 5-335 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการ       
ที่ตองการ 

                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการจัดหาอาหาร

กลางวัน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 135 63 73 44 315 
 (78.0) (75.9) (59.8) (47.3) (66.9) 
จําหนายราคาถูก 37 20 49 49 155 
 (21.4) (24.1) (40.2) (52.7) (32.9) 

รวม 173 83 122 93 471 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

(1.2) การจัดหาชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 453 คน 

สวนใหญ รอยละ 87.6 ตองการใหมีการจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบ โดยไมเสียคาใชจาย และอีก   
รอยละ 12.4 ตองการใหจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-336) 
 

ตารางที่ 5-336 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ จาํแนกตาม
วิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ)          
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดชุดทาํงาน/เคร่ืองแบบ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 125 80 106 86 397 
 (85.6) (90.9) (86.2) (89.6) (87.6) 
จําหนายราคาถูก 21 8 17 10 56 
 (14.4) (9.1) (13.8) (10.4) (12.4) 

รวม 146 88 123 96 453 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-122 

(1.3) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 441 คน 

สวนมากรอยละ 66.4 ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหเงินกูยืมเพื่อใชจายในครอบครัว โดยไม
คิดดอกเบี้ย และอีกรอยละ 33.6 ตองการใหจัดหาเงินกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
(ตารางที่ 5-337) 
 
ตารางที่ 5-337 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหกูยมืเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  

จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 

เพ่ือใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 107 66 60 60 293 
  (73.8) (75.0) (55.6) (60.0) (66.4) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 38 22 48 40 148 
พาณิชย (26.2) (25.0) (44.4) (40.0) (33.6) 

รวม 145 88 108 100 441 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-123 

(1.4) การจัดหาที่พักอาศัย 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 419 คน 

สวนใหญ รอยละ 71.4 ตองการจัดหาที่พักใหอยูโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 27.9 ตองการ
ใหจัดหาที่พักใหโดยคิดคาเชาในราคาถูก และรอยละ 0.7 ตองการใหจัดหาที่พักใหโดยจะจาย 
คาน้ําประปา/ไฟฟาเอง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-338) 
 
ตารางที่ 5-338 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานที่พักอาศยั จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดหาที่พักอาศัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 125 63 65 46 299 
 (80.1) (75.0) (65.7) (57.5) (71.4) 
คิดคาเชาในราคาถูก 30 21 32 34 117 
 (19.2) (25.0) (32.3) (42.5) (27.9) 
จายเฉพาะคาน้ําประปา/ 1 0 2 0 3 
ไฟฟา (0.6) (0.0) (2.0) (0.0) (0.7) 

รวม 156 84 99 80 419 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-124 

(1.5) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 368 คน 

มากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 57.9 ตองการสวัสดิการแรงงานในรูปเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิด
ดอกเบี้ย และอีกรอยละ 42.1 ตองการใหมีเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
(ตารางที่ 5-339) 
 
ตารางที่ 5-339 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหกูยมืเงินเพื่อซ้ือทีอ่ยูอาศัย 

จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 81 38 43 51 213 
  (72.3) (60.3) (46.2) (51.0) (57.9) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 31 25 50 49 155 
พาณิชย (27.7) (39.7) (53.8) (49.0) (42.1) 

รวม 112 63 93 100 368 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
(1.6) การใหเงินสงเคราะหตางๆ  

ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 352 คน 
สวนใหญ รอยละ 71.6  ตองการในรูปของเงินสงเคราะหบุตรและอีกรอยละ 67.3 ตองการในรูปของ
คาทําศพคนในครอบครัว  (ตารางที่ 5-340) 
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ตารางที่ 5-340 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานเงินสงเคราะหตางๆ จําแนกตาม            
วิธีที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เงินสงเคราะหตางๆ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สงเคราะหบุตร 77 40 63 72 252 
 (79.4) (75.5) (61.8) (72.0) (71.6) 
คาทําศพคนในครอบครัว 58 35 77 67 237 
 (59.8) (66.0) (75.5) (67.0) (67.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 97 53 102 100 352 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

(1.7) การจัดรถรับสง 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 271 คน 

สวนใหญ รอยละ 82.3 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย 
รองลงมา รอยละ 16.6 ตองการใหมีการจัดรถรับสงโดยคิดคาโดยสารราคาถูก และรอยละ 1.1 
ตองการไดเปนคาน้ํามัน หรือคาเดินทาง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-341) 
 
ตารางที่ 5-341 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดรถรับสง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 64 36 63 60 223 
  (78.0) (81.8) (77.8) (93.8) (82.3) 
คาโดยสารราคาถูก 18 7 16 4 45 
 (22.0) (15.9) (19.8) (6.3) (16.6) 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง 0 1 2 0 3 
 (0.0) (2.3) (2.5) (0.0) (1.1) 

รวม 82 44 81 64 271 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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(1.8) การจัดตั้งสหกรณ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 208 คน 

สวนใหญ รอยละ 76.9 ตองการใหมี คือ จัดตั้งสหกรณออมทรัพย สวนอีกรอยละ 39.4 ตองการใหมี
การจัดตั้งสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-342) 
 
ตารางที่ 5-342 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการจดัตั้งสหกรณ จําแนกตามรูปแบบ  

ที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดต้ังสหกรณ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สหกรณออมทรัพย 33 27 45 55 160 
 (71.7) (79.4) (80.4) (76.4) (76.9) 
สหกรณรานคา 19 12 26 25 82 
 (41.3) (35.3) (46.4) (34.7) (39.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 46 34 56 72 208 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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(2) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 

จํานวน 601 คน สวนใหญ รอยละ 85.0 ตองการในรูปของเงินโบนัส รองลงมา ไดแก เบี้ยขยัน 
รอยละ 77.9 เบี้ยเล้ียง รอยละ 61.1 เงินรางวัลประจําป รอยละ 56.2 และเงินรางวัลพนักงานดีเดน 
รอยละ 39.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-343) 
 
ตารางที่ 5-343 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดกิาร จําแนกตาม

รูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีต่องการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 
และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงินโบนัส 171 92 142 106 511 
 (81.4) (87.6) (93.4) (79.1) (85.0) 
เบี้ยขยัน 170 86 123 89 468 

 (81.0) (81.9) (80.9) (66.4) (77.9) 
เบี้ยเลี้ยง 125 65 104 73 367 
 (59.5) (61.9) (68.4) (54.5) (61.1) 
เงินรางวลัประจําป 108 63 90 77 338 
 (51.4) (60.0) (59.2) (57.5) (56.2) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 51 43 78 65 237 
 (24.3) (41.0) (51.3) (48.5) (39.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 210 105 152 134 601 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(3) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 597 

คนเกือบทั้งหมด รอยละ 98.2 ตองการไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา 
3 อันดับ ไดแก วันลากิจ วันลาคลอดบุตร และวันลาบวช โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 96.3, 78.2 และ 
72.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-344) 
 
ตารางที่ 5-344 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานวนัหยุดวนัลา จําแนกตามรูปแบบ

สวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 209 106 152 119 586 
 (100.0) (100.0) (98.1) (93.7) (98.2) 
ลากิจ 200 104 151 120 575 
 (95.7) (98.1) (97.4) (94.5) (96.3) 
ลาบวช 116 84 132 100 432 
 (55.5) (79.2) (85.2) (78.7) (72.4) 
ลาคลอดบุตร 141 90 137 99 467 
 (67.5) (84.9) (88.4) (78.0) (78.2) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 18 21 45 43 127 
ศึกษาตอ เปนตน (8.6) (19.8) (29.0) (33.9) (21.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 209 106 155 127 597 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(4) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จํานวน 587 คน 

สวนใหญ รอยละ 87.6 ตองการสวัสดิการแรงงานในรูปของความชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
รองลงมาตองการบริการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 82.8 และอีกรอยละ 45.7 ตองการไดขอมูล
ขาวสารดานการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ (ตารางที่ 5-345) 
 
ตารางที่ 5-345 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการ

แรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานสุขภาพที่ตองการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 177 88 128 121 514 
 (89.4) (85.4) (85.3) (89.0) (87.6) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 159 90 135 102 486 
 (80.3) (87.4) (90.0) (75.0) (82.8) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  73 47 71 77 268 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (36.9) (45.6) (47.3) (56.6) (45.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 198 103 150 136 587 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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(5) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน 553 

คนสวนใหญ รอยละ 88.8 ตองการจัดเลี้ยงสังสรรคลูกจาง รองลงมา 3 อันดับ ไดแก การจัด           
ทัศนศึกษา/นําเที่ยว การจัดการแขงขันกีฬาภายใน และการจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียด 
โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 53.9, 40.9 และ 38.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-346) 
 
ตารางที่ 5-346 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จําแนกตามรูปแบบ

สวัสดิการแรงงานที่ตองการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการนันทนาการที่ตองการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค 162 89 135 105 491 
 (91.5) (89.0) (91.2) (82.0) (88.8) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 85 52 88 73 298 
 (48.0) (52.0) (59.5) (57.0) (53.9) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 42 42 79 63 226 
 (23.7) (42.0) (53.4) (49.2) (40.9) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   57 39 60 58 214 
คลายเครียด (32.2) (39.0) (40.5) (45.3) (38.7) 
การจัดหองพักผอน 40 32 48 42 162 
 (22.6) (32.0) (32.4) (32.8) (29.3) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 17 26 51 48 142 
 (9.6) (26.0) (34.5) (37.5) (25.7) 
การตั้งชมรมกฬีา 23 19 46 41 129 

 (13.0) (19.0) (31.1) (32.0) (23.3) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 25 18 39 33 115 
 (14.1) (18.0) (26.4) (25.8) (20.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 177 100 148 128 553 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(6) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จํานวน 545 

คนสวนใหญ รอยละ 73.9 ตองการไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปแบบของการประกันชีวิต รองลงมา 
3 อันดับ ไดแก เงิน/ของรางวัลการทํางาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินบําเหน็จ/บํานาญ โดยมี
สัดสวนเทากับรอยละ 57.2, 56.5 และ 41.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-347) 
 
ตารางที่ 5-347  จํานวนลูกจางที่ตองการสวสัดิการแรงงานดานความมัน่คง จําแนกตามรูปแบบ

สวัสดิการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานความมั่นคง 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 131 72 111 89 403 
 (72.4) (79.1) (77.1) (69.0) (73.9) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 106 54 79 73 312 
 (58.6) (59.3) (54.9) (56.6) (57.2) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 87 52 87 82 308 
 (48.1) (57.1) (60.4) (63.6) (56.5) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 61 46 64 53 224 
 (33.7) (50.5) (44.4) (41.1) (41.1) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 50 32 59 46 187 
  (27.6) (35.2) (41.0) (35.7) (34.3) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 12 11 20 19 62 
 (6.6) (12.1) (13.9) (14.7) (11.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 181 91 144 129 545 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(7) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการ

ทํางาน จํานวน 505 คน สวนใหญ รอยละ 83.0 ตองการไดความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย 
รองลงมา คือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสงเสริมกิจกรรม
ดานความปลอดภัย โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 71.1 และ 67.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-348) 
 
ตารางที่ 5-348 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนก

ตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานความปลอดภัย 
ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 124 68 124 103 419 
และความปลอดภัย (81.6) (77.3) (86.7) (84.4) (83.0) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 84 64 117 94 359 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (55.3) (72.7) (81.8) (77.0) (71.1) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 86 71 99 87 343 
ปลอดภัย (56.6) (80.7) (69.2) (71.3) (67.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 152 88 143 122 505 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(8) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว  จํานวน  414 คน  สวนใหญ  รอยละ  69.3 ตองการในรูปแบบของการชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ  ไดแก การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของ
ลูกจาง การชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง และการจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง โดยมีสัดสวน
เทากับรอยละ 49.8, 28.5 และ 28.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-349) 
 
ตารางที่ 5-349 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว จําแนก

ตามรูปแบบสวัสดิการที่ตองการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 100 43 75 69 287 
บุคคลในครอบครัว (80.0) (65.2) (64.7) (64.5) (69.3) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 52 31 65 58 206 
ของลูกจาง (41.6) (47.0) (56.0) (54.2) (49.8) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 30 19 34 35 118 
ของลูกจาง (24.0) (28.8) (29.3) (32.7) (28.5) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 31 22 34 30 117 
ลูกจาง (24.8) (33.3) (29.3) (28.0) (28.3) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 23 14 27 22 86 
ในครอบครัว (18.4) (21.2) (23.3) (20.6) (20.8) 
การจัดสนามเด็กเลน 22 17 13 13 65 
 (17.6) (25.8) (11.2) (12.1) (15.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 125 66 116 107 414 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จํานวน 381 คน 

สวนใหญ รอยละ 62.2 ตองการไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปของการใหทุนการศึกษา รองลงมา คือ 
การใหลาศึกษาตอ การจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน และการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนภายในสถานประกอบการโดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 50.4, 47.8 และ 26.0 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-350) 
 
ตารางที่ 5-350 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรปูแบบสวัสดิการ

แรงงานที่ตองการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการศึกษา 
ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหทุนการศึกษา 54 37 67 79 237 
 (56.8) (58.7) (65.7) (65.3) (62.2) 
การใหลาศึกษาตอ 43 26 55 68 192 
 (45.3) (41.3) (53.9) (56.2) (50.4) 
การจัดตารางเวลาการทํางานให 46 34 46 56 182 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (48.4) (54.0) (45.1) (46.3) (47.8) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 31 16 25 27 99 
ภายในสถานประกอบการ (32.6) (25.4) (24.5) (22.3) (26.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 95 63 102 121 381 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-135 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 

356 คน สวนมาก รอยละ 67.7 ตองการใหมีการใหคําปรึกษาดานอาชีพ รองลงมา คือ การให
คําปรึกษาดานกฎหมาย และการใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัว โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 
59.3 และ 51.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-351) 
 
ตารางที่ 5-351 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จําแนกตามรูปแบบ

สวัสดิการแรงงานที่ตองการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการใหคําปรึกษาที่ตองการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 74 39 69 59 241 
 (74.7) (68.4) (67.6) (60.2) (67.7) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 56 31 67 57 211 
 (56.6) (54.4) (65.7) (58.2) (59.3) 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 52 29 50 53 184 
ครอบครัว (52.5) (50.9) (49.0) (54.1) (51.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 99 57 102 98 356 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ   
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 211 คน 

สวนใหญ รอยละ 87.7 ตองการอุปกรณส่ือสาร รองลงมา คือ รถยนตประจําตําแหนง และบานพัก 
ตากอากาศ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 45.5 และ 24.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-352) 
 
ตารางที่ 5-352 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ     

ที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการอื่นๆ  
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

อุปกรณสื่อสาร 54 29 56 46 185 
 (91.5) (87.9) (93.3) (78.0) (87.7) 
รถยนตประจําตําแหนง 24 16 32 24 96 
 (40.7) (48.5) (53.3) (40.7) (45.5) 
บานพักตากอากาศ 13 4 17 18 52 
 (22.0) (12.1) (28.3) (30.5) (24.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 59 33 60 59 211 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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4.3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับ
ดื่มอยางนอย 5 กอกน้ํา 
ลูกจางที่สํารวจสวนใหญ รอยละ 84.4 เห็นดวย เพราะเพื่อความสะดวกและ

ถูกสุขลักษณะ และอีกรอยละ 15.6 ไมเห็นดวย เพราะสถานประกอบกิจการบางแหงมีจํานวนลูกจาง
นอยและไมมีพื้นที่เพียงพอ (ตารางที่ 5-353) 
 
ตารางที่ 5-353 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการใหสถานประกอบกิจการ 

จัดสวัสดิการแรงงานดานน้ําสะอาดสําหรับดื่ม ในแตละสถานประกอบกิจการ 
ใหมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 174 92 127 122 515 
 (82.5) (86.8) (81.4) (89.1) (84.4) 
  ไมเห็นดวย 37 14 29 15 95 

 (17.5) (13.2) (18.6) (10.9) (15.6) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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4.4) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวมชักโครก
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 
ลูกจางสวนใหญ  รอยละ  76.7 เห็นดวยเพราะสวนใหญทําอยูแลวและ 

เปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกลูกจางหญิง แตอีกรอยละ 23.3 ไมเห็นดวยเนื่องจากเห็นวาจํานวน
หองน้ําที่มีอยูก็มีจํานวนเพียงพออยูแลวและหญิงมีครรภก็สามารถใชไดโดยสะดวก (ตารางที่ 5-354) 
 
ตารางที่ 5-354 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการใหสถานประกอบกิจการตองจดัให

มีสวมชักโครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ความคิดเห็น 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  เห็นดวย 162 82 105 119 468 
 (76.8) (77.4) (67.3) (86.9) (76.7) 
  ไมเห็นดวย 49 24 51 18 142 

 (23.2) (22.6) (32.7) (13.1) (23.3) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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4.5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน
ขึ้นไปตองจัดใหมีหองพยาบาล พรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 89.0 เห็นดวย เพราะเปนการเพิ่มความปลอดภยัใหแก

ลูกจางโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการบางแหงที่ตั้งอยูหางไกลจากโรงพยาบาล มีเพียงรอยละ 11.0 
เทานั้นที่ไมเห็นดวย เนื่องจากมีโรงพยาบาลตั้งอยูไมไกลจากสถานประกอบกิจการมากนักและ 
มีความสะดวกในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่มีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น (ตารางที่ 5-355) 
 
ตารางที่ 5-355 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับในสถานที่ทํางานที่มลูีกจางตั้งแต  
  1,000 คนขึ้นไป สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองรักษาพยาบาลพรอมเตียง   
  คนไขอยางนอย 4 เตียง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 187 96 130 130 543 
 (88.6) (90.6) (83.3) (94.9) (89.0) 
  ไมเห็นดวย 24 10 26 7 67 

 (11.4) (9.4) (16.7) (5.1) (11.0) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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4.6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 
คนขึ้นไปตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 78.5 เห็นดวยเพราะเปนการอํานวยความสะดวก

ใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 21.5 ไมเห็นดวย เพราะเปนการทําการคากับลูกจาง และเห็นวาไมจําเปน
เพราะสามารถหาซื้อไดสะดวก (ตารางที่ 5-356) 
 
ตารางที่ 5-356 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับในสถานที่ทํางานที่มลูีกจางหญิงตั้งแต  

100 คนขึ้นไป ใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูก
อยางนอย 1 ตู 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 162 83 116 118 479 
 (76.8) (78.3) (74.4) (86.1) (78.5) 
  ไมเห็นดวย 49 23 40 19 131 

 (23.2) (21.7) (25.6) (13.9) (21.5) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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4.7) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เคร่ือง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตาม
สัดสวนของลูกจาง 
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 81.5 เห็นดวยเพราะลูกจางบางคนไมมีเงินซื้อ

โทรศัพทมือถือ มีเพียง รอยละ  18.5 ที่ไมเห็นดวย เพราะสวนใหญมีโทรศัพทมือถืออยูแลว 
(ตารางที่ 5-357) 
 
ตารางที่ 5-357 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตู

โทรศัพทสาธารณะในสถานที่ทํางาน อยางนอย 1 เครื่อง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน  
 และเพิ่มขึ้นตามสัดสวน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 172 82 124 119 497 
 (81.5) (77.4) (79.5) (86.9) (81.5) 
  ไมเห็นดวย 39 24 32 18 113 

 (18.5) (22.6) (20.5) (13.1) (18.5) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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4.8) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คนและจัดใหมี
โทรทัศนท่ีใชงานไดอยางนอย 1 เคร่ือง 
ลูกจางสวนใหญ รอยละ 85.7 เห็นดวยเพราะ เพื่อใหลูกจางไดรับทราบขาวสาร 

ความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ มีเพียงรอยละ 14.3 ที่ไมเห็นดวย เพราะอาจทําใหลูกจางสนใจ
ทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-358) 
 
ตารางที่ 5-358 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร 

ตองจัดใหมีหนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และใหมี
โทรทัศนที่ใชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 172 95 131 125 523 
 (81.5) (89.6) (84.0) (91.2) (85.7) 
  ไมเห็นดวย 39 11 25 12 87 

 (18.5) (10.4) (16.0) (8.8) (14.3) 

รวม 211 106 156 137 610 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหการจัดสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับ จําแนกตามประเภท
ธุรกิจ (ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม และการกอสราง
และบริการ) สามารถศึกษาไดจากขอมูลในแผน CD ซ่ึงแนบมาพรอมรายงานการศึกษาฉบับนี้ 
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2.2 กลุมลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
 

 ผลการสํารวจกลุมลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
จํานวน 225 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมลูกจาง 

 
1.1) เพศ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ
โดยรวมแลวเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในสัดสวน รอยละ 59.1 และ 40.9 (ตารางที่ 5-359) 
 
ตารางที่ 5-359 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามเพศ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เพศ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชาย 28 17 20 27 92 
 (45.2) (40.5) (33.9) (43.5) (40.9) 
หญิง 34 25 39 35 133 
 (54.8) (59.5) (66.1) (56.5) (59.1) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.2) อายุ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ

มากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 52.0 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ซ่ึงกําลังเปนวัยทํางาน รองลงมา คือ 
อายุระหวาง 31 – 40 ป, 41 – 50 ป, 51 – 60 ป และ 18 – 20 ป โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 28.0, 13.8, 
4.4 และ 1.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-360) 
 
ตารางที่ 5-360 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม 

ชวงอาย ุ
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ชวงอาย ุ

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

18-20 ป 2 2 0 0 4 
  (3.2) (4.8) (0.0) (0.0) (1.8) 
21-30 ป 31 24 31 31 117 
  (50.0) (57.1) (52.5) (50.0) (52.0) 
31-40 ป 22 11 16 14 63 
  (35.5) (26.2) (27.1) (22.6) (28.0) 
41-50 ป 5 4 8 14 31 
  (8.1) (9.5) (13.6) (22.6) (13.8) 
51-60 ป 2 1 4 3 10 
 (3.2) (2.4) (6.8) (4.8) (4.4) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.3) ระดับการศึกษา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนมาก 

รอยละ 36.0 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนตนและประถมศึกษา โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 23.1, 13.3, 13.3 และ 13.3 
ตามลําดับ สวนอีกรอยละ 0.9 มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (ตารางที่ 5-361) 
 
ตารางที่ 5-361 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ระดับการศึกษา                                                                                                          
                                 หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระดับการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

12 7 6 5 30 ประถมศึกษา (ป.4-6) 
 (19.3) (16.7) (10.2) (8.1) (13.3) 

16 8 4 2 30 มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) 
(25.8) (19.0) (6.8) (3.2) (13.3) 

7 7 6 10 30 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
(11.3) (16.7) (10.2) (16.1) (13.3) 

อาชีวศึษา  13 5 19 15 52 
(ปวช. ปวส. อนุปริญญา) (21.0) (11.9) (32.2) (24.2) (23.1) 
ปริญญาตรี 14 14 24 29 81 
 (22.6) (33.3) (40.7) (46.8) (36.0) 
สูงกวาปริญญาตรี 0 1 0 1 2 
 (0.0) (2.4) (0.0) (1.6) (0.9) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-349 

1.4) สถานภาพสมรส 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ

สวนมาก รอยละ 44.0 เปนโสด รองลงมา สมรสแลวและมีบุตร รอยละ 43.6 สวนที่เหลืออีกรอยละ 
10.2 สมรสแลวแตยังไมมีบุตร และหยา/มายอีกรอยละ 2.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-362) 
 
ตารางที่ 5-362 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

สถานภาพสมรส                                                                                                                   
                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สถานภาพสมรส 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

โสด 21 26 24 28 99 
  (33.9) (61.9) (40.7) (45.2) (44.0) 
สมรสแลวยงัไมมีบุตร 5 3 4 11 23 
  (8.1) (7.1) (6.8) (17.7) (10.2) 
สมรสและมีบุตร 34 12 30 22 98 
  (54.8) (28.6) (50.8) (35.5) (43.6) 
หยา/หมาย 2 1 1 1 5 
 (3.2) (2.4) (1.7) (1.6) (2.2) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-350 

1.5) ลักษณะการจางงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ

สวนมาก รอยละ 81.8 เปนลูกจางรายเดือน และมีเพียงรอยละ 18.2 ที่เปนลูกจางรายวัน (ตารางที่ 5-363) 
 
ตารางที่ 5-363 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ลักษณะการจางงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ลักษณะการจางงาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางรายเดอืน 48 31 53 52 184 
 (77.4) (73.8) (89.8) (83.9) (81.8) 
ลูกจางรายวัน 14 11 6 10 41 
 (22.6) (26.2) (10.2) (16.1) (18.2) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-351 

1.6) ระยะเวลาการทํางานกับสถานประกอบกิจการปจจุบัน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ

สวนมาก รอยละ 24.0 ทํางานกับสถานประกอบกิจการมานาน 3 – 5 ป รองลงมา คือ 6 – 10 ป, 
1 – 2 ป มากกวา 15 ป นอยกวา 1 ป และ 11 – 15 ป โดยมีสัดสวนเทากับ รอยละ 21.8, 20.4, 13.3, 
10.7 และ 9.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-364) 
 
ตารางที่ 5-364 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ระยะเวลาทํางานกับสถานประกอบกิจการปจจุบัน 
                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลาทํางาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอยกวา 1 ป 6 7 5 6 24 
  (9.7) (16.7) (8.5) (9.7) (10.7) 
1 - 2 ป 14 8 10 14 46 
  (22.6) (19.0) (16.9) (22.6) (20.4) 
3 - 5 ป 20 8 14 12 54 
  (32.3) (19.0) (23.7) (19.4) (24.0) 
6 - 10 ป 14 13 14 8 49 
  (22.6) (31.0) (23.7) (12.9) (21.8) 
11 - 15 ป 2 6 7 7 22 
  (3.2) (14.3) (11.9) (11.3) (9.8) 
มากกวา 15 ป 6 0 9 15 30 

 (9.7) (0.0) (15.3) (24.2) (13.3) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-352 

2) ขอมูลท่ัวไปของในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีลูกจาง
ทํางานอยู 

 

2.1) ประเภทผลิตภัณฑท่ีผลิต 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ

สวนมาก รอยละ 21.3 อยูในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา 3 อันดับ คือ ส่ิงทอ/
เครื่องนุงหม รอยละ 16.9 เคมีภัณฑและพลาสติก รอยละ 14.7 และเฟอรนิเจอร รอยละ 10.7 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-365) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-353 

ตารางที่ 5-365 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม
ผลิตภัณฑหลักที่ผลิต 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ผลิตภัณฑหลักที่ผลิต 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

อาหารและเครื่องดื่ม 17 8 11 12 48 
 (27.4) (19.0) (18.6) (19.4) (21.3) 
สิ่งทอ/เครื่องนุมหม 15 6 4 19 44 
 (24.2) (14.3) (6.8) (30.6) (19.6) 
เคมีภัณฑและพลาสติก 3 2 12 16 33 
 (4.8) (4.8) (20.3) (25.8) (14.7) 
เฟอรนิเจอร 5 9 9 1 24 
 (8.1) (21.4) (15.3) (1.6) (10.7) 
กระดาษและสิ่งพิมพ 6 5 10 2 23 
 (9.7) (11.9) (16.9) (3.2) (10.2) 
เครื่องจักรและอุปกรณ 8 3 4 8 23 
 (12.9) (7.1) (6.8) (12.9) (10.2) 
โลหะตางๆ 5 3 1 2 11 
 (8.1) (7.1) (1.7) (3.2) (4.9) 
ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 3 3 3 0 9 
 (4.8) (7.1) (5.1) (0.0) (4.0) 
ยานยนต รถพวง 0 1 1 1 3 
 (0.0) (2.4) (1.7) (1.6) (1.3) 
อื่นๆ เชน เครื่องใชไฟฟา 0 2 4 1 7 
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
เปนตน 

(0.0) (4.8) (6.8) (1.6) (3.1) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-354 

2.2) ภูมิภาคท่ีตัง้ของสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ

สวนมากรอยละ 33.3 อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 29.3, 16.0, 12.9 และ 8.4 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-366) และเมื่อพิจารณาถึงจังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ พบวา จังหวัดที่มีสัดสวน
ของลูกจางที่สํารวจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และชลบุรี โดยมีสัดสวน
เทากับรอยละ 25.8, 19.1 และ 11.1 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 56.0 ของกลุมลูกจางที่สํารวจ
ทั้งหมด (ตารางที่ 5-367) 
 
ตารางที่ 5-366 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ภูมิภาคที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ที่ต้ังสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 8 18 21 28 75 
  (12.9) (42.9) (35.6) (45.2) (33.3) 
ภาคกลาง 8 5 5 18 36 
  (12.9) (11.9) (8.5) (29.0) (16.0) 
ภาคเหนือ 9 6 10 4 29 
  (14.5) (14.3) (16.9) (6.5) (12.9) 
ภาคใต 13 3 2 1 19 
  (21.0) (7.1) (3.4) (1.6) (8.4) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 10 21 11 66 
 (38.7) (23.8) (35.6) (17.7) (29.3) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-355 

ตารางที่ 5-367 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม
จังหวดัที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ังสถาน 

ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพมหานคร 4 14 14 26 58 
 (6.5) (33.3) (23.7) (41.9) (25.8) 
สมุทรปราการ 4 4 7 2 17 
 (6.5) (9.5) (11.9) (3.2) (7.6) 
พระนครศรีอยธุยา 4 2 2 3 11 
 (6.5) (4.8) (3.4) (4.8) (4.9) 
ชลบุรี 4 3 3 15 25 
 (6.5) (7.1) (5.1) (24.2) (11.1) 
นครราชสีมา 13 5 18 7 43 
 (21.0) (11.9) (30.5) (11.3) (19.1) 
ขอนแกน 11 5 3 4 23 
 (17.7) (11.9) (5.1) (6.5) (10.2) 
เชียงใหม 4 4 7 2 17 
 6.5) (9.5) (11.9) (3.2) (7.6) 
นครสวรรค 5 2 3 2 12 
 (8.1) (4.8) (5.1) (3.2) (5.3) 
สุราษฎรธานี 6 2 0 0 8 
 (9.7) (4.8) (0.0) (0.0) (3.6) 
สงขลา 7 1 2 1 11 

 (11.3) (2.4) (3.4) (1.6) (4.9) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-356 

2.3) การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ

มากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 58.7 ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง
หรือผูแทนลูกจาง สวนอีกรอยละ 41.3 ไมมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของการมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางสูงสุด คือ รอยละ 93.5 ในขณะที่สถานประกอบกิจการที่มีจํานวน
ลูกจาง 1 – 49 คนเปนกลุมที่มีสัดสวนของการมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง
ต่ําสุด คือ รอยละ 12.9 (ตารางที่ 5-368) 
 
ตารางที่ 5-368 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม 

การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 8 20 46 58 132 
 (12.9) (47.6) (78.0) (93.5) (58.7) 
  ไมมี 54 22 13 4 93 
 (87.1) (52.4) (22.0) (6.5) (41.3) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-357 

(1) ประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกร

ลูกจางหรือผูแทนลูกจาง จํานวน 132 คน สวนใหญ รอยละ 77.3 มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รองลงมามีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ และคณะกรรมการลูกจาง โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 70.5 และ 23.5 ตามลําดับ สวนอีก 
รอยละ 18.2 มีสหภาพแรงงาน (ตารางที่ 5-369) 
 
ตารางที่ 5-369 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทอตุสาหกรรมการผลิตที่มีคณะกรรมการฯ 

จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลกูจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประเภทของคณะกรรมการ 
หรือองคกรลูกจาง หรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 7 16 29 50 102 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (87.5) (80.0) (63.0) (86.2) (77.3) 
คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน 0 16 37 40 93 
ประกอบกิจการ (0.0) (80.0) (80.4) (69.0) (70.5) 
คณะกรรมการลูกจาง 2 3 11 15 31 

 (25.0) (15.0) (23.9) (25.9) (23.5) 
สหภาพแรงงาน 0 0 7 17 24 

 (0.0) (0.0) (15.2) (29.3) (18.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 8 20 46 58 132 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-358 

(2) การมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 93.2 มีความเห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการ
สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 6.8 ที่เห็นวาไมมีบทบาท 
(ตารางที่ 5-370) 

 
ตารางที่ 5-370 จํานวนลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการฯ จาํแนกตาม

ความเหน็ตอการมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานของ
คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 0 1 4 4 9 
 (0.0) (5.0) (8.7) (6.9) (6.8) 
มี 8 19 42 54 123 
 (100.0) (95.0) (91.3) (93.1) (93.2) 

รวม 8 20 46 58 132 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-359 

(3) ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
ลูกจางที่เห็นวาคณะกรรมการมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับ

สวัสดิการแรงงาน จํานวน 123 คน สวนใหญ รอยละ 61.8 เห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง
หรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน อยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาเห็นวามีบทบาทอยูในระดับคอนขางมาก  รอยละ  27.6 คอนขางนอย  รอยละ  7.3 
และมาก รอยละ 4.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-371) 

 
ตารางที่ 5-371 จํานวนลูกจางที่เหน็วาคณะกรรมการฯมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดกิาร

แรงงาน จาํแนกตามระดบับทบาทของคณะกรรมการหรอืองคกรหรือผูแทนลูกจาง  
                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ
องคกรหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

นอย 0 0 0 0 0 
 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
คอนขางนอย 0 1 3 5 9 
 (0.0) (5.3) (7.1) (9.3) (7.3) 
ปานกลาง 5 13 29 29 76 
 (62.5) (68.4) (69.0) (53.7) (61.8) 
คอนขางมาก 3 5 8 18 34 
 (37.5) (26.3) (19.0) (33.3) (27.6) 
มาก 0 0 2 2 4 

 (0.0) (0.0) (4.8) (3.7) (3.3) 

รวม 8 19 42 54 123 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-360 

3) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 
 

3.1) การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ทราบและ 

ไมทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 51.6 และ 48.4 โดยใน
สวนที่ทราบความหมายของสวัสดิการแรงงานสวนใหญ ยังอธิบายความหมายของสวัสดิการแรงงาน
ไมถูกตอง (ตารางที่ 5-372) 
 
ตารางที่ 5-372 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม 

 การทราบความหมายของสวสัดิการแรงงาน 
                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การทราบความหมาย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ไมทราบ 40 22 23 24 109 
  (64.5) (52.4) (39.0) (38.7) (48.4) 
  ทราบ 22 20 36 38 116 
 (35.5) (47.6) (61.0) (61.3) (51.6) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

3.2) การรับทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 82.7 ทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหเพียงบางสวน มีทราบทั้งหมด รอยละ 14.7 และ
ไมทราบเลย รอยละ 2.7 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาลูกจางสวนใหญไดรับขอมูลดานสวัสดิการ
แรงงานจากนายจางคอนขางนอย (ตารางที่ 5-373) 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-361 

ตารางที่ 5-373 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตามการ
รับทราบเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 

                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การรับทราบเกี่ยวกับ 

สวัสดิการแรงงานที่นายจาง
จัดให 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 

  ทราบทั้งหมด 3 8 9 13 33 
 (4.8) (19.0) (15.3) (21.0) (14.7) 
  ทราบบางสวน 54 33 50 49 186 
 (87.1) (78.6) (84.7) (79.0) (82.7) 
  ไมทราบ 5 1 0 0 6 
 (8.1) (2.4) (0.0) (0.0) (2.7) 

รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
3.3) ประเภทของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ทราบ
สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให (ทราบทั้งหมดและบางสวน) จํานวน 219 คน เกือบทั้งหมด 
รอยละ 98.6 ไดรับสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา รองลงมา คือ สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
รอยละ 92.7 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการแรงงาน รอยละ 91.8 สวัสดิการแรงงาน
ดานสุขภาพ รอยละ 88.1 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 84.0 สวัสดิการแรงงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 82.2 สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง รอยละ 62.6 สวัสดิการ
แรงงานดานการศึกษา รอยละ 38.8 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา รอยละ 37.9 สวัสดิการ
แรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวรอยละ 32.4 และสวัสดิการแรงงานอื่นๆ เชน รถยนตประจํา
ตําแหนง อุปกรณส่ือสาร เปนตน รอยละ 22.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-374) 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-362 

ตารางที่ 5-374 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม
สวัสดิการแรงงานดานตางๆที่ไดรับจากนายจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการแรงงาน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  55 40 59 62 216 
  (96.5) (97.6) (100.0) (100.0) (98.6) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  52 38 54 59 203 
 (91.2) (92.7) (91.5) (95.2) (92.7) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 46 36 57 62 201 
สวัสดิการ (80.7) (87.8) (96.6) (100.0) (91.8) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  40 36 56 61 193 
  (70.2) (87.8) (94.9) (98.4) (88.1) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 39 34 50 61 184 
 (68.4) (82.9) (84.7) (98.4) (84.0) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 39 33 50 58 180 
ในการทํางาน (68.4) (80.5) (84.7) (93.5) (82.2) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  27 24 38 48 137 
  (47.4) (58.5) (64.4) (77.4) (62.6) 
สวัสดิการดานการศึกษา  11 12 21 41 85 
  (19.3) (29.3) (35.6) (66.1) (38.8) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 13 14 21 35 83 
 (22.8) (34.1) (35.6) (56.5) (37.9) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  9 9 20 33 71 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (15.8) (22.0) (33.9) (53.2) (32.4) 
อื่นๆ เชน รถยนตประจํา 8 7 14 21 50 
ตําแหนง อุปกรณสื่อสาร เปนตน (14.0) (17.1) (23.7) (33.9) (22.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 42 59 62 225 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-363 

3.4) รายละเอียดของสวัสดิการแรงงานประเภทตางๆ ท่ีลูกจางไดรับ  
รูปแบบของสวัสดิการแรงงานตางๆ ที่ลูกจางไดรับแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

ลักษณะของธุรกิจที่ทําและความสามารถของสถานประกอบกิจการแตละแหงที่จะจัดให โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวนัหยุดวันลา   

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ
สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 216 คน เกือบทั้งหมด รอยละ 97.7 ไดรับสวัสดิการ
แรงงานในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา คือ วันลากิจ วันลาคลอดบุตร วันลาบวช และอื่นๆ เชน 
วันลาพักรอนวันลาไปศึกษาตอ เปนตน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 88.9, 84.3, 67.1 และ 17.1 
ตามลําดับ(ตารางที่ 5-375) 
 
ตารางที่ 5-375 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานวันหยุดวันลา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 51 40 58 62 211 
 (92.7) (100.0) (98.3) (100.0) (97.7) 
ลากิจ 43 35 55 59 192 
 (78.2) (87.5) (93.2) (95.2) (88.9) 
ลาคลอดบุตร 38 36 54 54 182 
 (69.1) (90.0) (91.5) (87.1) (84.3) 
ลาบวช 29 29 48 39 145 
 (52.7) (72.5) (81.4) (62.9) (67.1) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 0 9 13 15 37 
ศึกษาตอ เปนตน (0.0) (22.5) (22.0) (24.2) (17.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 55 40 59 62 216 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-364 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 203 คน สวนใหญ รอยละ 72.4 ไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ในรูปของชุดทํางาน/เครื่องแบบ รองลงมา คือ การจัดหาอาหารกลางวัน เงินสงเคราะหตางๆ ที่พัก
อาศัย การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว รถรับสง การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย และการจัดตั้ง
สหกรณ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 66.0, 50.2, 50.2, 39.9, 35.5, 21.2 และ 11.8 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-376) 
 
ตารางที่ 5-376 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จําแนกตามรูปแบบสวสัดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  29 24 42 52 147 
  (55.8) (63.2) (77.8) (88.1) (72.4) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 35 23 31 45 134 
  (67.3) (60.5) (57.4) (76.3) (66.0) 
เงินสงเคราะหตางๆ 21 17 25 39 102 
  (40.4) (44.7) (46.3) (66.1) (50.2) 
การจัดหาที่พักอาศัย  30 17 22 33 102 
  (57.7) (44.7) (40.7) (55.9) (50.2) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน  23 16 25 17 81 
ครอบครัว (44.2) (42.1) (46.3) (28.8) (39.9) 
รถรับสง  8 7 20 37 72 
  (15.4) (18.4) (37.0) (62.7) (35.5) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อท่ีอยูอาศัย  9 3 13 18 43 
  17.3) (7.9) (24.1) (30.5) (21.2) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 2 4 17 24 
  (0.0) (5.3) (7.4) (28.8) (11.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 52 38 54 59 203 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-365 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 147 คน สวนใหญ 

รอยละ 79.6 ไดรับชุดทํางาน/เครื่องแบบโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา คือ จําหนายใหในราคาถูก 
รอยละ 19.0 และไดผาผืนเพื่อนําไปตัดเย็บเอง รอยละ 1.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-377) 
 
ตารางที่ 5-377 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 22 18 30 47 117 
 (75.9) (75.0) (71.4) (90.4) (79.6) 
จําหนายราคาถูก 6 5 12 5 28 
 (20.7) (20.8) (28.6) (9.6) (19.0) 
ไดผาผืนแลวนาํไปตัดเย็บเอง 1 1 0 0 2 

 (3.4) (4.2) (0.0) (0.0) (1.4) 

รวม 29 24 42 52 147 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-366 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 134 คน สวนใหญ    

รอยละ 61.2 เปนการจัดหาอาหารและจําหนายใหลูกจางในราคาถูก รองลงมาไมเสียคาใชจาย รอยละ 
37.3 และรอยละ 1.6 ไดรับเงินคาอาหารกลางวันเปนรายเดือน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามขนาดของ 
สถานประกอบกิจการจะเห็นวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คนมีสัดสวนของการ
ไดรับสวัสดิการแรงงานอาหารกลางวันโดยไมเสียคาใชจายสูงสุด คือ รอยละ 60.0 ในขณะที่สถาน-
ประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของรูปแบบการจัดหาอาหารกลางวัน
จําหนายในราคาถูกสูงสุด คือ รอยละ 91.1 เนื่องจากสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานจํานวนมาก 
การจัดหาอาหารโดยไมเสียคาใชจายจะเปนภาระของสถานประกอบกิจการคอนขางมาก (ตารางที่ 5-378) 
 
ตารางที่ 5-378 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

จําหนายราคาถูก 13 12 16 41 82 
 (37.1) (52.2) (51.6) (91.1) (61.2) 
ไมเสียคาใชจาย 21 10 15 4 50 
 (60.0) (43.5) (48.4) (8.9) (37.3) 
ไดเงินคาอาหารรายเดอืน 1 1 0 0 2 
 (2.9) (4.3) (0.0) (0.0) (1.5) 

รวม 35 23 31 45 134 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-367 

(2.3) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 102 คน สวนใหญ    

รอยละ 71.6 ไดรับในรูปแบบของคาทําศพคนในครอบครัว และอีกรอยละ 56.9 เปนการให 
เงินสงเคราะหบุตร (ตารางที่ 5-379) 
 
ตารางที่ 5-379 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานเงนิสงเคราะหตางๆ จําแนกตามวธีิการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 13 12 20 28 73 
 (61.9) (70.6) (80.0) (71.8) (71.6) 
  สงเคราะหบุตร 11 9 14 24 58 
 (52.4) (52.9) (56.0) (61.5) (56.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 21 17 25 39 102 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-368 

(2.4) การจัดหาที่พักอาศัย  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 102 คน สวนใหญ    

รอยละ 57.8 ไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 40.2 เสียคาเชาในราคาถูก และเสียเฉพาะคาน้ําประปา/
ไฟฟารอยละ 2.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-380) 
 
ตารางที่ 5-380 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานที่พกัอาศัย จําแนกตามวิธีการที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 20 9 16 14 59 
 (66.7)  (52.9) (72.7) (42.4) (57.8) 
คิดคาเชาในราคาถูก 10 8 5 18 41 
 (33.3) (47.1) (22.7) (54.5) (40.2) 
เสียเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 0 0 1 1 2 
 (0.0) (0.0) (4.5) (3.0) (2.0) 

รวม 30 17 22 33 102 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-369 

(2.5) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน  81 คน  ประมาณ

คร่ึงหนึ่งรอยละ 50.6 เปนการใหกูแบบไมคิดดอกเบี้ย และอีกรอยละ 49.3 เปนการใหกูโดยคิด
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย (ตารางที่ 5-381) 
 
ตารางที่ 5-381 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว จําแนกตามวิธีการ        
ที่นายจางจัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 

ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 9 14 11 7 41 
  (39.1) (87.5) (44.0) (41.2) (50.6) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 14 2 14 10 40 
พาณิชย (60.9) (12.5) (56.0) (58.8) (49.3) 

รวม 23 16 25 17 81 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-370 

(2.6) การจัดรถรับสง  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 72 คน สวนใหญ 

รอยละ 84.7 ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการจัดรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย สวนอีกรอยละ 13.9 
มีการจัดรถรับสงคิดคาโดยสารในราคาถูก และรอยละ 1.4 ไดคาน้ํามัน/คาเดินทาง ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-382) 
 
ตารางที่ 5-382 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                        หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 6 4 16 35 61 
  (75.0) (57.1) (80.0) (94.6) (84.7) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 2 3 3 2 10 
 (25.0) (42.9) (15.0) (5.4) (13.9) 
ไดคาน้ํามัน/คาเดินทาง 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (5.0) (0.0) (1.4) 

รวม 8 7 20 37 72 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-371 

(2.7) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 43 คน สวนใหญ      

รอยละ 72.1 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปของการใหกูยืมเงินที่มีดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
ในขณะที่รอยละ 27.9 ใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-383) 
 
ตารางที่ 5-383 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทอตุสาหกรรมการผลิตที่ไดรับสวัสดกิาร

แรงงานดานการใหกูยมืเงนิเพือ่ซ้ือที่อยูอาศยั จําแนกตามวิธีการทีน่ายจางจดัให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 7 1 8 15 31 
พาณิชย (77.8) (33.3) (61.5) (83.3) (72.1) 
ไมคิดดอกเบี้ย 2 2 5 3 12 
  (22.2) (66.7) (38.5) (16.7) (27.9) 

รวม 9 3 13 18 43 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-372 

(2.8) การจัดตั้งสหกรณ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 23 คน สวนใหญ 

รอยละ 54.2 ตองการใหมีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย และอีกรอยละ 45.8 ตองการใหมีการจัดตั้ง
สหกรณรานคา (ตารางที่ 5-384) 
 
ตารางที่ 5-384 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการจดัตั้งสหกรณ จาํแนกตามวิธีการที่นายจางจดัให 
                                                                                                                              หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 0 0 2 11 13 
 (0.0) (0.0) (50.0) (64.7) (54.2) 
สหกรณรานคา 0 2 2 6 11 
 (0.0) (100.0) (50.0) (35.3) (45.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 2 4 17 23 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-373 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดกิาร  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จํานวน 201 คน สวนใหญ รอยละ 80.6 ไดในรูปแบบ
ของเงินโบนัส รองลงมา คือ เบี้ยขยัน เบี้ยเล้ียง เงินรางวัลประจําป และเงินรางวัลพนักงานดีเดน โดยมี
สัดสวนเทากับรอยละ 69.7, 43.3, 35.8 และ 22.4 ตามลําดบั (ตารางที่ 5-385) 
 
ตารางที่ 5-385 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงาน
ที่นายจางจัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 

และเงินสวัสดิการแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงินโบนัส 30 24 53 55 162 
 (65.2) (66.7) (93.0) (88.7)  (80.6) 
เบี้ยขยัน 29 25 37 49 140 

 (63.0) (69.4) (64.9) (79.0) (69.7) 
เบี้ยเลี้ยง 23 7 30 27 87 
 (50.0) (19.4) (52.6) (43.5) (43.3) 
เงินรางวลัประจําป 18 14 19 21 72 
 (39.1) (38.9) (33.3) (33.9) (35.8) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 8 5 18 14 45 
 (17.4) (13.9) (31.6) (22.6) (22.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 46 36 57 62 201 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-374 

(4) สวัสดิการแรงงานดานสขุภาพ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จํานวน 193 คน สวนใหญรอยละ 64.8 เปนการใหความชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาล รองลงมา คือ การใหบริการตรวจสุขภาพประจําป และการใหขอมูลขาวสาร 
ดานการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 61.7 และ 38.3 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-386) 
 
ตารางที่ 5-386 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จําแนกตามรูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีน่ายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 28 21 40 36 125 
 (70.0) (58.3) (71.4) (59.0) (64.8) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 12 17 43 47 119 
 (30.0) (47.2) (76.8) (77.0) (61.7) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  14 14 21 25 74 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (35.0) (38.9) (37.5) (41.0) (38.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 36 56 61 193 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-375 

(5) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน 184 คน สวนใหญ รอยละ 93.5 ไดรับในรูปแบบของการ
จัดงานเลี้ยงสังสรรคลูกจาง รองลงมา 3 ลําดับแรก คือ การจัดการแขงขันกีฬาภายใน การจัด          
ทัศนศึกษา/นําเที่ยว และการจัดตั้งชมรมกีฬา รอยละ 39.7, 26.6 และ 21.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-387) 
 
ตารางที่ 5-387 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทอตุสาหกรรมการผลิตที่ไดรับสวัสดกิาร

แรงงานดานนนัทนาการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดกิารแรงงานที่นายจางจัดให  
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค 37 31 47 57 172 
 (94.9) (91.2) (94.0) (93.4) (93.5) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 7 9 27 30 73 
 (17.9) (26.5) (54.0) (49.2) (39.7) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 9 8 21 11 49 
 (23.1) (23.5) (42.0) (18.0) (26.6) 
การตั้งชมรมกฬีา 3 2 15 20 40 

 (7.7) (5.9) (30.0) (32.8) (21.7) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   6 6 14 13 39 
คลายเครียด (15.4) (17.6) (28.0) (21.3) (21.2) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 1 2 8 19 30 
 (2.6) (5.9) (16.0) (31.1) (16.3) 
การจัดหองพักผอน 3 6 5 12 26 
 (7.7) (17.6) (10.0) (19.7) (14.1) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 3 0 5 9 17 
 (7.7) (0.0) (10.0) (14.8) (9.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 39 34 50 61 184 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-376 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภยัในการทํางาน  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 180 คน สวนใหญ รอยละ 89.4 เปนการให
ความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย รองลงมา คือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 65.6 และ 53.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 
5-388) 
 
ตารางที่ 5-388 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทอตุสาหกรรมการผลิตที่ไดรับสวัสดกิาร

แรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานทีน่ายจาง
จัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานความปลอดภัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 30 31 48 52 161 
และความปลอดภัย (76.9) (93.9) (96.0) (89.7) (89.4) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 24 19 35 40 118 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (61.5) (57.6) (70.0) (69.0) (65.6) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 15 18 28 35 96 
ปลอดภัย (38.5) (54.5) (56.0) (60.3) (53.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 39 33 50 58 180 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-377 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง   
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จํานวน 137 คน ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 48.9 ไดรับเงินรางวัล 
การทํางาน รองลงมา 3 อันดับ คือ การทําประกันชีวิต กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนฌาปนกิจศพ 
โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 42.3, 33.6 และ 27.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-389) 
 
ตารางที่ 5-389 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจาง   
จัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานความมั่นคง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เงิน/ของรางวัล การทํางาน 19 9 18 21 67 
 (70.4) (37.5) (47.4) (43.8) (48.9) 
การประกันชีวิต 9 12 22 15 58 
 (33.3) (50.0) (57.9) (31.3) (42.3) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1 10 12 23 46 
 (3.7) (41.7) (31.6) (47.9) (33.6) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 3 7 13 14 37 
  (11.1) (29.2) (34.2) (29.2) (27.0) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 2 1 7 22 32 
 (7.4) (4.2) (18.4) (45.8) (23.4) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 2 1 2 5 
 (0.0) (8.3) (2.6) (4.2) (3.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 27 24 38 48 137 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-378 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการศกึษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จํานวน 85 คน ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 48.2 ไดรับสวัสดิการ
แรงงานดานการศึกษาในรูปแบบของการจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รองลงมา 
คือ การใหลาศึกษาตอ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบการ  และการให
ทุนการศึกษา โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 43.5, 23.5 และ 22.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-390) 
 
ตารางที่ 5-390 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 6 10 14 11 41 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (54.5) (83.3) (66.7) (26.8) (48.2) 
การใหลาศึกษาตอ 4 2 9 22 37 
 (36.4) (16.7) (42.9) (53.7) (43.5) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 6 2 4 8 20 
ภายในสถานประกอบการ (54.5) (16.7) (19.0) (19.5) (23.5) 
การใหทุนการศึกษา 1 0 7 11 19 
 (9.1) (0.0) (33.3) (26.8) (22.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 11 12 21 41 85 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-379 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 83 คน สวนใหญ รอยละ 57.8 ไดรับคําปรึกษาดานการ
ใชชีวิตครอบครัว รองลงมา ไดรับคําปรึกษาดานอาชีพ รอยละ 53.0 และไดรับคําปรึกษาดานกฎหมาย 
รอยละ 42.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-391) 
 
ตารางที่ 5-391 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่
นายจางจัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 10 7 9 22 48 
ครอบครัว (76.9) (50.0) (42.9) (62.9) (57.8) 
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 4 9 13 18 44 

 (30.8) (64.3) (61.9) (51.4) (53.0) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 7 5 5 18 35 

 (53.8) (35.7) (23.8) (51.4) (42.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 13 14 21 35 83 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-380 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบนัครอบครัว  
 ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวจํานวน 71 คน สวนมาก รอยละ 43.7 ไดรับ 
ในรูปแบบของการชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง รองลงมา 3 อันดับ ไดแก การชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง และการจัดสนามเด็กเลน 
ในสัดสวนเทากับรอยละ 35.2, 22.5 และ 14.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-392) 
 
ตารางที่ 5-392 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทอตุสาหกรรมการผลิตที่ไดรับสวัสดกิาร

แรงงานดานการพัฒนาสถาบนัครอบครวั จาํแนกตามรปูแบบสวัสดิการแรงงานทีน่ายจาง
จัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 

สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 1 5 5 20 31 
ของลูกจาง (11.1) (55.6) (25.0) (60.6) (43.7) 
การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 4 3 8 10 25 
บุคคลในครอบครัว (44.4) (33.3) (40.0) (30.3) (35.2) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 1 2 7 6 16 
ลูกจาง (11.1) (22.2) (35.0) (18.2) (22.5) 
การจัดสนามเด็กเลน 3 3 2 2 10 
 (33.3) (33.3) (10.0) (6.1) (14.1) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 1 0 3 5 9 
ในครอบครัว (11.1) (0.0) (15.0) (15.2) (12.7) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 1 1 1 5 8 
ของลูกจาง (11.1) (11.1) (5.0) (15.2) (11.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 9 9 20 33 71 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-381 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอืน่ๆ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 50 คน สวนมาก รอยละ 80.0 ไดรับเปนอุปกรณส่ือสาร รองลงมา 
คือ รถยนตประจําตําแหนง และบานพักตากอากาศ ในสัดสวนเทากับรอยละ 66.0 และ 6.0 ตามลําดับ 
ซ่ึงสิทธิในการไดรับสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ ดังกลาวจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายปจจัย เชน 
ตําแหนงงาน หรือระยะเวลาการทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนตน (ตารางที่ 5-393) 
 
ตารางที่ 5-393 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 8 7 10 15 40 
 (100.0) (100.0) (71.4) (71.4) (80.0) 
รถยนตประจําตําแหนง 4 4 10 15 33 
 (50.0) (57.1) (71.4) (71.4) (66.0) 
บานพักตากอากาศ 0 0 3 0 3 
 (0.0) (0.0) (21.4) (0.0) (6.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 8 7 14 21 50 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-382 

3.5) ความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับ 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับดําเนินการโดยใหลูกจางให
คะแนนตามระดับความพึงพอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปน
คะแนนสูงที่สุด แลวนําคะแนนที่ไดไปหาคาเฉล่ียผลที่ไดจะเปนคะแนนเฉลี่ย ตามระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจ พบวาลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการ

ผลิตมีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.99) แสดงให
เห็นวาโดยภาพรวมลูกจางยังไมพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับ (ตารางที่ 5-394) 

 
ตารางที่ 5-394 ระดบัความพึงพอใจของลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 

ตอสวัสดกิารแรงงานที่ไดรับจากนายจาง 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

2.77 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-383 

3.6) ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
โดยรวมแลวลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

สวนใหญ รอยละ 66.2 เห็นวานายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ และ 
รอยละ 33.3 เห็นวานายจางและลูกจางรวมกันกําหนดสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอยมาก 
รอยละ 0.4 เทานั้นที่เห็นวา ลูกจางเปนผูมีบทบาทในการกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบ-
กิจการ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบาทดังกลาวจําแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ 
พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนของลูกจางที่เห็นวานายจาง 
เปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานสูงที่สุด คือ รอยละ 82.3 (ตารางที่ 5-395) 
 
ตารางที่ 5-395 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอตุสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม 

ผูกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ผูกําหนดสวัสดกิาร
แรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

นายจาง 51 31 33 34 149 
 (82.3) (73.8) (55.9) (54.8) (66.2) 
นายจางและลูกจางรวมกัน 11 11 25 28 75 
กําหนด (17.7) (26.2) (42.4) (45.2) (33.3) 
ลูกจาง 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (1.7) (0.0) (0.4) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-384 

3.7) การไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 75.6 เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน สวนอีก 
รอยละ 24.4 เห็นวาไมไดรับประโยชน โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป 
มีสัดสวนของลูกจางที่เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนสูงสุด คือรอยละ 87.1 และ 
สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คนมีสัดสวนต่ําสุด คือ รอยละ 54.8 (ตารางที่ 5-396) 
 
ตารางที่ 5-396 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการไดรับประโยชนจากการจดัสวสัดิการแรงงานของ 
สถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น  
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไดรับ 34 32 50 54 170 
 (54.8) (76.2) (84.7) (87.1) (75.6) 
ไมไดรับ 28 10 9 8 55 
 (45.2) (23.8) (15.3) (12.9) (24.4) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-385 

3.8) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับ 
ลูกจางที่เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการ

แรงงานสวนใหญเห็นวาทําใหลูกจาง มีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความจงรักภักดีตอองคกรเปน
อันดับแรก รองลงมา 3 อันดับ คือ อัตราการเขา-ออกงานและการขาดงานลดต่ําลง ประสิทธิภาพ 
การทํางานของลูกจางดีขึ้น และสามารถคัดเลือกลูกจางที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น มีสัดสวนเทากับ
รอยละ 60.6, 48.8 และ 48.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-397) 
 
ตารางที่ 5-397 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่เห็นวา 

สถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดกิารแรงงาน จําแนกตาม
ประโยชนที่เหน็วาไดรับ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 

ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 29 25 41 43 138 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร (85.3) (78.1) (82.0) (79.6) (81.2) 
อัตราการเขา-ออกงาน และ 17 20 30 36 103 
การขาดงานลดต่ําลง (50.0) (62.5) (60.0) (66.7) (60.6) 
ประสิทธิภาพการทํางาน 19 13 23 28 83 
ของลูกจางดีข้ึน (55.9) (40.6) (46.0) (51.9) (48.8) 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 10 13 29 30 82 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (29.4) (40.6) (58.0) (55.6) (48.2) 
กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 11 14 23 29 77 
สําหรับองคกร (32.4) (43.8) (46.0) (53.7) (45.3) 
ลดอิทธิพลและบทบาทของ 2 6 7 11 26 
สหภาพแรงงาน (5.9) (18.8) (14.0) (20.4) (15.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 34 32 50 54 170 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-386 

3.9) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวสัดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 85.8 ไมทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย มีเพียงรอยละ 14.2 เทานั้นที่ทราบ โดยลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการ 
ที่มีจํานวนลูกจาง 50 – 99 คน มีสัดสวนของลูกจางที่ทราบสูงที่สุด รอยละ 23.8 (ตารางที่ 5-398) 

 
ตารางที่ 5-398 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม 

การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวสัดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การทราบความแตกตาง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมทราบ 60 32 50 51 193 
 (96.8) (76.2) (84.7) (82.3) (85.8) 
ทราบ 2 10 9 11 32 
 (3.2) (23.8) (15.3) (17.7) (14.2) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-387 

3.10) ปญหาดานสวสัดิการแรงงาน 
 

(1) การประสบปญหา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 74.7 ไมเคยประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงาน สวนอีกรอยละ 25.3 เคยประสบปญหา 
โดยลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป มีสัดสวนของลูกจาง 
ที่ประสบปญหาดานสวสัดิการแรงงานสูงสุด รอยละ 30.6 (ตารางที่ 5-399) 
 
ตารางที่ 5-399 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม 

การประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การประสบปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมีปญหา 49 31 45 43 168 
 (79.0) (73.8) (76.3) (69.4) (74.7) 
 มีปญหา 13 11 14 19 57 
 (21.0) (26.2) (23.7) (30.6) (25.3) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-388 

(2) ปญหาที่ประสบของลูกจาง 
ปญหาดานสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางประสบในจํานวน 57 คน พบวา 

ปญหาอันดับหนึ่ง คือ ไมทราบวาสวัสดิการแรงงานอะไรบาง รอยละ 54.4 รองลงมา คือ ลูกจางไมได
รับสวัสดิการแรงงานอยางเหมาะสม และลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยางเสมอภาค ในสัดสวน
เทากันรอยละ 49.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-400) 
 
ตารางที่ 5-400 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ประสบปญหา

ดานสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามลักษณะปญหาที่ประสบอยู 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ปญหาที่ประสบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมทราบวามีสวัสดิการแรงงาน 6 8 9 8 31 
อะไรบาง (46.2) (72.7) (64.3) (42.1) (54.4) 
ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงาน 7 5 7 9 28 
อยางเหมาะสม (53.8) (45.5) (50.0) (47.4) (49.1) 
ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงาน 3 5 11 9 28 
อยางเสมอภาค (23.1) (45.5) (78.6) (47.4) (49.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 13 11 14 19 57 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-389 

3.11) ปญหาขอพิพาทแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 90.2 ไมเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานมีเพียงสวนนอยรอยละ 9.8 เทานั้นที่ เคย 
ประสบปญหา (ตารางที่ 5-401) โดยรอยละ 81.8 ของลูกจางที่เคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงาน 
เปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอเรียกรองดานสวัสดิการแรงงาน(ตารางที่ 5-402) 
 
ตารางที่ 5-401 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม 

การเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 
ปญหาขอพิพาทแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เคย 3 1 8 10 22 
 (4.8) (2.4) (13.6) (16.1) (9.8) 
  ไมเคย 59 41 51 52 203 
 (95.2) (97.6) (86.4) (83.9) (90.2) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-402 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่เคยประสบ

ปญหาขอพิพาทแรงงาน จําแนกตามการเกดิขอพิพาทจากขอเรียกรองดานสวัสดิการ
แรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ขอพิพาทดานสวัสดิการ

แรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ใช 3 1 7 7 18 
 (100.0) (100.0) (87.5) (70.0) (81.8) 
ไมใช 0 0 1 3 4 
 (0.0) (0.0) (12.5) (30.0) (18.2) 

รวม 3 1 8 10 22 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-390 

3.12) ความตองการใหภาครัฐสนบัสนุน 
ความตองการของลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการ

ผลิตที่ตองการใหภาครัฐสนับสนุน พบวา สวนใหญ รอยละ 72.0 ตองการใหภาครัฐเขามาเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 61.8 ตองการใหภาครัฐใหส่ิงจูงใจแกนายจางในการจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 0.9 ตองการใหภาครัฐเขาไปตรวจสอบนายจางที่ไมจัด
สวัสดิการแรงงานให (ตารางที่ 5-403) 
 
ตารางที่ 5-403 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความตองการใหภาครัฐสนับสนุนในสิ่งทีเ่กี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการ 
ใหภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับ 49 26 45 42 162 
สวัสดิการแรงงาน (79.0) (61.9) (76.3) (67.7) (72.0) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัด 36 31 35 37 139 
สวัสดิการแรงงานแกลูกจาง (58.1) (73.8) (59.3) (59.7) (61.8) 
ตรวจสอบนายจางที่ไมจัด 0 0 2 0 2 
สวัสดิการแรงงานให (0.0) (0.0) (3.4) (0.0) (0.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 42 59 62 225 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-391 

4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

4.1) สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตมีความตองการ 
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการ

ผลิตมีความตองการมากที่สุดอันดับแรก คือ สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 99.1 ซ่ึงแตกตาง
จากสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจางมากที่สุดอันดับแรก คือ สวัสดิการแรงงานดานวันหยุด    
วันลา รองลงมาไดแก สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการแรงงาน รอยละ 98.7 สวัสดิการ
แรงงานดานวันหยุดวันลา รอยละ 98.2 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 95.1 สวัสดิการแรงงาน
ดานนันทนาการ รอยละ 93.3 สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง รอยละ 90.2 สวัสดิการแรงงานดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 85.3 สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว รอยละ 
71.6 สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา รอยละ 64.9 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา รอยละ 
58.7 และสวัสดิการแรงงานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณส่ือสาร เปนตน รอยละ 30.2 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-404)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-392 

ตารางที่ 5-404 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม
สวัสดิการแรงงานที่มีความตองการ 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการที่ตองการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  62 42 58 61 223 
 (100.0) (100.0) (98.3) (98.4) (99.1) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 62 41 58 61 222 
สวัสดิการ (100.0) (97.6) (98.3) (98.4) (98.7) 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  62 42 59 58 221 
  (100.0) (100.0) (100.0) (93.5) (98.2) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  58 40 55 61 214 
  (93.5) (95.2) (93.2) (98.4) (95.1) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 56 38 56 60 210 
 (90.3) (90.5) (94.9) (96.8) (93.3) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  53 38 54 58 203 
  (85.5) (90.5) (91.5) (93.5) (90.2) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 45 35 56 56 192 
ในการทํางาน (72.6) (83.3) (94.9) (90.3) (85.3) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  38 27 43 53 161 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (61.3) (64.3) (72.9) (85.5) (71.6) 
สวัสดิการดานการศึกษา  27 25 40 54 146 
  (43.5) (59.5) (67.8) (87.1) (64.9) 
สวัสดิการดานการให 22 24 40 46 132 
คําปรึกษา (35.5) (57.1) (67.8) (74.2) (58.7) 
อื่น  ๆ เชน รถยนตประจํา 14 10 18 26 68 
ตําแหนง อุปกรณสื่อสาร  
เปนตน 

(22.6) (23.8) (30.5) (41.9) (30.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 42 59 62 225 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-393 

4.2) รายละเอียดของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ 
 

รูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตมีความตองการ เรียงตามลําดับความตองการ ไดดังนี้  

 
(1) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ
ตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 223 คน สวนใหญ รอยละ 83.9 ตองการใหมีการ
จัดหาอาหารกลางวัน รองลงมาไดแก การใหชุดทํางาน/เครื่องแบบ รอยละ 75.8 การใหกูยืมเงินเพื่อใช
จายในครอบครัว รอยละ 73.5 การจัดหาที่พักอาศัย รอยละ 72.2 ใหเงินสงเคราะหตางๆ รอยละ 61.4 
การใหกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย รอยละ 60.1 มีรถรับสง รอยละ 52.5 และการจัดตั้งสหกรณ รอยละ 38.1 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-405) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-394 

ตารางที่ 5-405 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ
สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จําแนกตามรูปแบบสวสัดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดหาอาหารกลางวัน 56 35 51 45 187 
  (90.3) (83.3) (87.9) (73.8) (83.9) 
ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  44 30 50 45 169 
  (71.0) (71.4) (86.2) (73.8) (75.8) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจาย  48 36 37 43 164 
ในครอบครัว (77.4) (85.7) (63.8) (70.5) (73.5) 
การจัดหาที่พักอาศัย  50 33 38 40 161 
  (80.6) (78.6) (65.5) (65.6) (72.2) 
เงินสงเคราะหตางๆ 33 21 36 47 137 
  (53.2) (50.0) (62.1) (77.0) (61.4) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อ  33 26 31 44 134 
ท่ีอยูอาศัย (53.2) (61.9) (53.4) (72.1) (60.1) 
รถรับสง  25 14 39 39 117 
  (40.3) (33.3) (67.2) (63.9) (52.5) 
การจัดตั้งสหกรณ  15 11 24 35 85 
  (24.2) (26.2) (41.4) (57.4) (38.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 42 58 61 223 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-395 

(1.1) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 187 คน 

สวนมากรอยละ 61.5 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน โดยไมเสียคาใชจาย 
และอีกรอยละ 38.5 ตองการใหจัดหาอาหารมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-406) 
 
ตารางที่ 5-406 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการจัดหา 

อาหารกลางวัน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 40 25 32 18 115 
 (71.4) (71.4) (62.7) (40.0) (61.5) 
จําหนายราคาถูก 16 10 19 27 72 
 (28.6) (28.6) (37.3) (60.0) (38.5) 

รวม 56 35 51 45 187 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-396 

(1.2) การจัดหาชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 169 คน 

สวนใหญ รอยละ 85.2 ตองการใหมีการจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบ โดยไมเสียคาใชจาย และอีก 
รอยละ 14.8 ตองการใหจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-407) 
 
ตารางที่ 5-407 จาํนวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ)          
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการจัดชุดทาํงาน/

เคร่ืองแบบ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 34 28 39 43 144 
 (77.3) (93.3) (78.0) (95.6) (85.2) 
จําหนายราคาถูก 10 2 11 2 25 
 (22.7) (6.7) (22.0) (4.4) (14.8) 

รวม 44 30 50 45 169 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-397 

(1.3) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 164 คน 

สวนมากรอยละ 64.0 ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหเงินกูยืมเพื่อใชจายในครอบครัว โดยไม
คิดดอกเบี้ย และอีกรอยละ 36.0 ตองการใหจัดหาเงินกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
(ตารางที่ 5-408) 
 
ตารางที่ 5-408 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว จําแนกตามวิธีการ        
ที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 

เพ่ือใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 32 31 18 24 105 
  (66.7) (86.1) (48.6) (55.8) (64.0) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 16 5 19 19 59 
พาณิชย (33.3) (13.9) (51.4) (44.2) (36.0) 

รวม 48 36 37 43 164 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-398 

(1.4) การจัดหาที่พักอาศัย 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 161 คน 

สวนใหญ รอยละ 68.3 ตองการจัดที่พักใหอยูโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 31.1 ตองการให
จัดหาที่พักใหโดยคิดคาเชาในราคาถูก และรอยละ 0.6 ตองการใหจัดหาที่พักใหโดยจะจายคาน้ําประปา/
ไฟฟาเอง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-409) 
 
ตารางที่ 5-409 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานที่พกัอาศัย จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดหาที่พักอาศัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 38 25 26 21 110 
 (76.0) (75.8) (68.4) (52.5) (68.3) 
คิดคาเชาในราคาถูก 12 8 11 19 50 
 (24.0) (24.2) (28.9) (47.5) (31.1) 
จายเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (2.6) (0.0) (0.6) 

รวม 50 33 38 40 161 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-399 

(1.5) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 137 คน 

สวนใหญ รอยละ 72.3  ตองการในรูปของเงินสงเคราะหบุตรและอีกรอยละ 66.4 ตองการในรูปของ
คาทําศพคนในครอบครัว  (ตารางที่ 5-410) 
 
ตารางที่ 5-410 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานเงนิสงเคราะหตางๆ จําแนกตามรปูแบบที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เงินสงเคราะหตางๆ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สงเคราะหบุตร 26 18 25 30 99 
 (78.8) (85.7) (69.4) (63.8) (72.3) 
คาทําศพคนในครอบครัว 19 15 24 33 91 
 (57.6) (71.4) (66.7) (70.2) (66.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 33 21 36 47 137 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-400 

(1.6) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 134 คน 

สวนใหญ รอยละ 56.0 ตองการสวัสดิการแรงงานในรูปเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิดดอกเบี้ย
และอีกรอยละ 44.0 ตองการใหมีเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
(ตารางที่ 5-411) 
 
ตารางที่ 5-411 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 

เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 23 18 14 20 75 
  (69.7) (69.2) (45.2) (45.5) (56.0) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 10 8 17 24 59 
พาณิชย (30.3) (30.8) (54.8) (54.5) (44.0) 

รวม 33 26 31 44 134 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-401 

(1.7) การจัดรถรับสง 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 117 คน 

สวนใหญรอยละ 84.6 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย 
รองลงมา รอยละ 12.8 ตองการใหมีการจัดรถรับสงโดยคิดคาโดยสารราคาถูก และรอยละ 2.6 
ตองการไดเปนคาน้ํามัน หรือคาเดินทาง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-412) 
 
ตารางที่ 5-412 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดรถรับสง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 18 12 31 38 99 
  (72.0) (85.7) (79.5) (97.4) (84.6) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 7 1 6 1 15 
 (28.0) (7.1) (15.4) (2.6) (12.8) 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง 0 1 2 0 3 
 (0.0) (7.1) (5.1) (0.0) (2.6) 

รวม 25 14 39 39 117 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-402 

(1.8) การจัดตั้งสหกรณ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 85 คน 

สวนใหญรอยละ 78.8 ตองการใหมี คือ การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย สวนอีกรอยละ 37.6 ตองการ 
ใหมีการจัดตั้งสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-413) 
 
ตารางที่ 5-413 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดกิารแรงงานดานสหกรณ จําแนกตามรูปแบบที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดต้ังสหกรณ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สหกรณออมทรัพย 12 9 19 27 67 
 (80.0) (81.8) (79.2) (77.1) (78.8) 
สหกรณรานคา 5 2 11 14 32 
 (33.3) (18.2) (45.8) (40.0) (37.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 15 11 24 35 85 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-403 

(2) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จํานวน 222 คน สวนใหญ รอยละ 86.5 
ตองการในรูปของเงินโบนัส รองลงมา ไดแก เบี้ยขยัน รอยละ 79.3 เบี้ยเล้ียง รอยละ 60.4 เงินรางวัล
ประจําปรอยละ 58.1 และเงินรางวัลพนักงานดีเดน รอยละ 37.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-414) 

 
ตารางที่ 5-414 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงาน
ที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัสและ 

เงินสวัสดิการทีต่องการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงินโบนัส 53 36 55 48 192 
 (85.5) (87.8) (94.8) (78.7) (86.5) 
เบี้ยขยัน 51 33 49 43 176 

 (82.3) (80.5) (84.5) (70.5) (79.3) 
เบี้ยเลี้ยง 37 25 40 32 134 
 (59.7) (61.0) (69.0) (52.5) (60.4) 
เงินรางวลัประจําป 34 24 30 41 129 
 (54.8) (58.5) (51.7) (67.2) (58.1) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 16 14 30 24 84 
 (25.8) (34.1) (51.7) (39.3) (37.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 41 58 61 222 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-404 

(3) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 221 คน เกือบทั้งหมด รอยละ 98.6 ตองการ
ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา 3 อันดับ ไดแก วันลากิจ วันลาคลอดบุตร 
และวันลาบวช โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 95.9, 81.9 และ 76.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-415) 
 
ตารางที่ 5-415 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานวันหยดุวันลา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานวันหยุด 

วันลาที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 62 42 59 55 218 
 (100.0) (100.0) (100.0) (94.8) (98.6) 
ลากิจ 57 42 58 55 212 
 (91.9) (100.0) (98.3) (94.8) (95.9) 
ลาคลอดบุตร 49 36 52 44 181 
 (79.0) (85.7) (88.1) (75.9) (81.9) 
ลาบวช 41 33 50 46 170 
 (66.1) (78.6) (84.7) (79.3) (76.9) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 4 9 16 19 48 
ศึกษาตอ เปนตน (6.5) (21.4) (27.1) (32.8) (21.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 42 59 58 221 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-405 

(4) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จํานวน 214 คน สวนใหญ รอยละ 86.0 ตองการบริการตรวจ
สุขภาพประจําป รองลงมา ตองการสวัสดิการแรงงานในรูปของความชวยเหลือคารักษาพยาบาล   
รอยละ 85.0และอีกรอยละ 52.8 ตองการไดขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคและการสงเสริม
สุขภาพ(ตารางที่ 5-416) 
 
ตารางที่ 5-416 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จําแนกตามรูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีต่องการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานสุขภาพที่ตองการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การบริการตรวจสุขภาพ 52 36 50 46 184 
ประจําป (89.7) (90.0) (90.9) (75.4) (86.0) 
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 48 35 47 52 182 
 (82.8) (87.5) (85.5) (85.2) (85.0) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  26 23 26 38 113 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (44.8) (57.5) (47.3) (62.3) (52.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 58 40 55 61 214 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-406 

(5) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน 210 คน สวนใหญ รอยละ 88.8 ตองการจัดเลี้ยง
สังสรรค รองลงมา 3 อันดับ ไดแก การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว การจัดการแขงขันกีฬาภายใน และการ
จัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียด โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 51.4, 43.3 และ 36.2 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-417) 
 
ตารางที่ 5-417 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานนนัทนาการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานนันทนาการ 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรคลูกจาง 55 34 50 47 186 
 (98.2) (89.5) (89.3) (78.3) (88.6) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 23 19 30 36 108 
 (41.1) (50.0) (53.6) (60.0) (51.4) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 15 15 32 29 91 
 (26.8) (39.5) (57.1) (48.3) (43.3) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   13 13 22 28 76 
คลายเครียด (23.2) (34.2) (39.3) (46.7) (36.2) 
การตั้งชมรมกฬีา 7 6 21 24 58 

 (12.5) (15.8) (37.5) (40.0) (27.6) 
การจัดหองพักผอน 6 15 17 17 55 
 (10.7) (39.5) (30.4) (28.3) (26.2) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 4 7 19 24 54 
 (7.1) (18.4) (33.9) (40.0) (25.7) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 9 5 11 16 41 
 (16.1) (13.2) (19.6) (26.7) (19.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 56 38 56 60 210 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-407 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จํานวน 203 คน สวนใหญ รอยละ 70.9 ตองการไดรับ
สวัสดิการแรงงานในรูปแบบของการประกันชีวิต รองลงมา 3 อันดับ ไดแก เงิน/ของรางวัลการทํางาน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินบําเหน็จ/บํานาญ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 58.6, 51.2 และ 40.4 
ตามลําดับ(ตารางที่ 5-418) 
 
ตารางที่ 5-418 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานความมั่นคง 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 39 34 38 33 144 
 (73.6) (89.5) (70.4) (56.9) (70.9) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 36 19 28 36 119 
 (67.9) (50.0) (51.9) (62.1) (58.6) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 18 20 27 39 104 
 (34.0) (52.6) (50.0) (67.2) (51.2) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 15 18 25 24 82 
 (28.3) (47.4) (46.3) (41.4) (40.4) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 19 15 21 23 78 
  (35.8) (39.5) (38.9) (39.7) (38.4) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 5 3 9 10 27 
 (9.4) (7.9) (16.7) (17.2) (13.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 53 38 54 58 203 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-408 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 192 คน สวนใหญ รอยละ 88.5 
ตองการไดความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย รองลงมา คือ การฝกอบรมและเตรียมความ
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย ในสัดสวนเทากับรอยละ 
77.6 และ 67.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-419) 
 
ตารางที่ 5-419 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ
แรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานความปลอดภัย 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 37 33 53 47 170 
และความปลอดภัย (82.2) (94.3) (94.6) (83.9) (88.5) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 30 27 44 48 149 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (66.7) (77.1) (78.6) (85.7) (77.6) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 22 30 35 42 129 
ปลอดภัย (48.9) (85.7) (62.5) (75.0) (67.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 45 35 56 56 192 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-409 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว จํานวน 161 คน สวนใหญ รอยละ 69.3 
ตองการในรูปแบบของการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ ไดแก 
การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง และการชวยเหลือคาเลี้ยง
ดูบุตรของลูกจาง ในมีสัดสวนเทากับรอยละ 42.9, 31.1 และ 28.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-420) 
 
ตารางที่ 5-420 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบันครอบครัว จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ
แรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 

สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 31 13 28 31 103 
บุคคลในครอบครัว (81.6) (48.1) (65.1) (58.5) (64.0) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 10 11 22 26 69 
ของลูกจาง (26.3) (40.7) (51.2) (49.1) (42.9) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 8 9 14 19 50 
ลูกจาง (21.1) (33.3) (32.6) (35.8) (31.1) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 10 7 10 18 45 
ของลูกจาง (26.3) (25.9) (23.3) (34.0) (28.0) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 7 5 9 10 31 
ในครอบครัว (18.4) (18.5) (20.9) (18.9) (19.3) 
การจัดสนามเด็กเลน 9 6 5 5 25 
 (23.7) (22.2) (11.6) (9.4) (15.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 38 27 43 53 161 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-410 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จํานวน 146 คน สวนใหญ  รอยละ 56.2 ตองการไดรับ
สวัสดิการแรงงานในรูปของการใหทุนการศึกษา รองลงมา คือ การใหลาศึกษาตอ การจัดตารางเวลา
การทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบการ 
ในสัดสวนเทากับรอยละ 52.1, 47.9 และ 30.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-421) 

 
ตารางที่ 5-421 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรูปแบบสวสัดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการศึกษา 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหทุนการศึกษา 11 13 23 35 82 
 (40.7) (52.0) (57.5) (64.8) (56.2) 
การใหลาศึกษาตอ 16 7 23 30 76 
 (59.3) (28.0) (57.5) (55.6) (52.1) 
การจัดตารางเวลาการทํางานให 10 16 16 28 70 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (37.0) (64.0) (40.0) (51.9) (47.9) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 13 6 9 16 44 
ภายในสถานประกอบการ (48.1) (24.0) (22.5) (29.6) (30.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 27 25 40 54 146 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-411 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 132 คน สวนมาก รอยละ 67.4 ตองการใหมี
การใหคําปรึกษาดานอาชีพ รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และการใหคําปรึกษาในการ
ใชชีวิตครอบครัว ในสัดสวนเทากับรอยละ 55.3 และ 54.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-422) 
 
ตารางที่ 5-422 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่
ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดาน 

การใหคําปรึกษาที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 13 19 33 24 89 
 (59.1) (79.2) (82.5) (52.2) (67.4) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 13 11 22 27 73 
 (59.1) (45.8) (55.0) (58.7) (55.3) 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 11 14 21 26 72 
ครอบครัว (50.0) (58.3) (52.5) (56.5) (54.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 22 24 40 46 132 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-412 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ   
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 68 คน สวนใหญ รอยละ 92.6 ตองการอุปกรณส่ือสาร 
รองลงมา คือ รถยนตประจําตําแหนง และบานพักตากอากาศ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 54.4 และ 
23.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-423) 
 
ตารางที่ 5-423 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการแรงงานอื่นๆ  
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

อุปกรณสื่อสาร 14 10 17 22 63 
 (100.0) (100.0) (94.4) (84.6) (92.6) 
รถยนตประจําตําแหนง 7 5 13 12 37 
 (50.0) (50.0) (72.2) (46.2) (54.4) 
บานพักตากอากาศ 3 0 5 8 16 
 (21.4) (0.0) (27.8) (30.8) (23.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 14 10 18 26 68 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-413 

4.3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มอยางนอย 5 กอกน้ํา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่สํารวจ 

สวนใหญ รอยละ 86.7 เห็นดวย เพราะเพื่อความสะดวกและถูกสุขลักษณะ และอีกรอยละ 13.3 
ไมเห็นดวย เพราะสถานประกอบกิจการบางแหงมีจํานวนลูกจางนอยและไมมีพื้นที่ เพียงพอ 
(ตารางที่ 5-424) 
 
ตารางที่ 5-424 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการจดัสวสัดิการแรงงานดานน้ําสะอาด
สําหรับดื่ม ในแตละสถานทีใ่หมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 51 38 51 55 195 
 (82.3) (90.5) (86.4) (88.7) (86.7) 
  ไมเห็นดวย 11 4 8 7 30 

 (17.7) (9.5) (13.6) (11.3) (13.3) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-414 

4.4) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวม 
ชักโครกสําหรบัลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 78.2 เห็นดวยเพราะสวนใหญทําอยูแลวและเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกลูกจางหญิง 
แตอีกรอยละ 21.8 ไมเห็นดวย เนื่องจากเห็นวาจํานวนหองน้ําที่มีอยูก็มีจํานวนเพียงพออยูแลวและ
หญิงมีครรภก็สามารถใชไดโดยสะดวก (ตารางที่ 5-425) 
 
ตารางที่ 5-425 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจดัใหมีสวมชักโครกสําหรับ
ลูกจางหญิงมคีรรภแยกไวโดยเฉพาะ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 46 34 41 55 176 
 (74.2) (81.0) (69.5) (88.7) (78.2) 
  ไมเห็นดวย 16 8 18 7 49 

 (25.8) (19.0) (30.5) (11.3) (21.8) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-415 

4.5) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตัง้แต 1,000 คน
ขึ้นไปตองจัดใหมีหองพยาบาล พรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 88.0 เห็นดวย เพราะเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกลูกจางโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการ
บางแหงที่ตั้งอยูหางไกลจากโรงพยาบาล  มีเพียงรอยละ 12.0 เทานั้นที่ไมเห็นดวย เนื่องจาก 
มีโรงพยาบาลตั้งอยูไมไกลจากสถานประกอบกิจการมากนักและมีความสะดวกในการเดินทางไปยัง
โรงพยาบาลในกรณีที่มีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น (ตารางที่ 5-426) 
 
ตารางที่ 5-426 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับในสถานประกอบกจิการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป 
สถานประกอบกิจการตองจดัใหมหีองรักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตยีง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 50 38 48 62 198 
 (80.6) (90.5) (81.4) (100.0) (88.0) 
  ไมเห็นดวย 12 4 11 0 27 

 (19.4) (9.5) (18.6) (0.0) (12.0) 
รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-416 

4.6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตัง้แต 100 
คนขึ้นไปตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 77.3 เห็นดวยเพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 22.7 ไมเห็นดวย 
เพราะเปนการทําการคากับลูกจาง และเห็นวาไมจําเปนเพราะสามารถหาซื้อไดสะดวก (ตารางที่ 5-427) 

 
ตารางที่ 5-427 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับในสถานประกอบกจิการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คนขึ้นไป 
ใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 45 33 43 53 174 
 (72.6) (78.6) (72.9) (85.5) (77.3) 
  ไมเห็นดวย 17 9 16 9 51 

 (27.4) (21.4) (27.1) (14.5) (22.7) 

รวม 62 42 59 62 225 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-417 

4.7) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตัง้ตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เคร่ือง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตาม
สัดสวนของลูกจาง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 81.8 เห็นดวยเพราะลูกจางบางคนไมมีเงินซื้อโทรศัพทมือถือ มีเพียง รอยละ 18.2 ที่ไม 
เห็นดวย เพราะสวนใหญมีโทรศัพทมือถืออยูแลว (ตารางที่ 5-428) 
 
ตารางที่ 5-428 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ 
ในสถานที่ทํางานอยางนอย 1 เครื่อง สําหรับลูกจางไมเกนิ 100 คน และเพิ่มขึ้น 
ตามสัดสวน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 46 34 50 54 184 
 (74.2) (81.0) (84.7) (87.1) (81.8) 
  ไมเห็นดวย 16 8 9 8 41 

 (25.8) (19.0) (15.3) (12.9) (18.2) 
รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-418 

4.8) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คนและจัดใหมี
โทรทัศนใชงานไดอยางนอย 1 เคร่ือง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ 

รอยละ 86.7 เห็นดวย เพราะเพื่อใหลูกจางไดรับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ 
มีเพียงรอยละ 13.3 ที่ไมเห็นดวย เพราะอาจทําใหลูกจางสนใจทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-429) 
 
ตารางที่ 5-429 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดใหมหีนังสือพิมพ
อยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และใหมีโทรทัศนที่ใชงานได 
อยางนอย 1 เครื่อง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 46 39 50 60 195 
 (74.2) (92.9) (84.7) (96.8) (86.7) 
  ไมเห็นดวย 16 3 9 2 30 

 (25.8) (7.1) (15.3) (3.2) (13.3) 
รวม 62 42 59 62 225 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-419 

2.3 กลุมลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม 
 

 ผลการสํารวจกลุมลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จํานวน 192 คน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมลูกจาง 

 
1.1) เพศ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจโดยรวมแลว
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในสัดสวน รอยละ 65.6 และ 34.4 (ตารางที่ 5-430) 
 
ตารางที่ 5-430 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามเพศ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เพศ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชาย 23 15 16 12 66 
 (28.0) (45.5) (36.4) (36.4) (34.4) 
หญิง 59 18 28 21 126 
 (72.0) (54.5) (63.6) (63.6) (65.6) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-420 

1.2) อายุ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจมากกวา

คร่ึงหนึ่ง รอยละ 59.4 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ซ่ึงกําลังเปนวัยทํางาน รองลงมา คือ อายุระหวาง 
31 – 40 ป  41 – 50 ป  18 – 20 ป และ 51 – 60 ป โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 24.0, 8.3, 5.2 และ 3.1 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-431) 
 
ตารางที่ 5-431 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามชวงอาย ุ

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ชวงอาย ุ
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

18-20 ป 8 1 0 1 10 
  (9.8) (3.0) (0.0) (3.0) (5.2) 
21-30 ป 43 24 29 18 114 
  (52.4) (72.7) (65.9) (54.5) (59.4) 
31-40 ป 22 4 12 8 46 
  (26.8) (12.1) (27.3) (24.2) (24.0) 
41-50 ป 5 4 2 5 16 
  (6.1) (12.1) (4.5) (15.2) (8.3) 
51-60 ป 4 0 1 1 6 
 (4.9) (0.0) (2.3) (3.0) (3.1) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-421 

1.3) ระดับการศึกษา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนมาก รอยละ 33.9 

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนตนและประถมศึกษา โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 27.1, 16.1, 10.4 และ 9.9 ตามลําดับ สวนอีก
รอยละ 2.6 มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (ตารางที่ 5-432) 
 
ตารางที่ 5-432 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามระดับ

การศึกษา                                                                                                          
                                 หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระดับการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ประถมศึกษา(ป.4-6) 16 2 0 1 19 
 (19.5) (6.1) (0.0) (3.0) (9.9) 
มัธยมศึกษาตอนตน 15 2 1 2 20 
(ม.1-3) (18.3) (6.1) (2.3) (6.1) (10.4) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 11 3 10 7 31 
(ม.4-6) (13.4) (9.1) (22.7) (21.2) (16.1) 
อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.  16 11 14 11 52 
อนุปริญญา) (19.5) (33.3) (31.8) (33.3) (27.1) 
ปริญญาตรี 22 14 17 12 65 
 (26.8) (42.4) (38.6) (36.4) (33.9) 
สูงกวาปริญญาตรี 2 1 2 0 5 

 (2.4) (3.0) (4.5) (0.0) (2.6) 
รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-422 

1.4) สถานภาพสมรส 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนใหญ 

รอยละ 58.3 เปนโสด รองลงมา สมรสแลวและมีบุตร รอยละ 30.2 สวนที่เหลืออีกรอยละ 8.3 
สมรสแลวแตยังไมมีบุตร และหยา/มายอีกรอยละ 3.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-433) 
 
ตารางที่ 5-433 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามสถานภาพ

สมรส                                                                                                                   
                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สถานภาพสมรส 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

โสด 49 20 30 13 112 
  (59.8) (60.6) (68.2) (39.4) (58.3) 
สมรสแลวยงัไมมีบุตร 7 4 2 3 16 
  (8.5) (12.1) (4.5) (9.1) (8.3) 
สมรสและมีบุตร 25 8 11 14 58 
  (30.5) (24.2) (25.0) (42.4) (30.2) 
หยา/หมาย 1 1 1 3 6 
 (1.2) (3.0) (2.3) (9.1) (3.1) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-423 

1.5) ลักษณะการจางงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนมาก 

รอยละ 91.1 เปนลูกจางรายเดือน และมีเพียงสวนนอยรอยละ 8.9 ที่เปนลูกจางรายวัน (ตารางที่ 5-434) 
 
ตารางที่ 5-434 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทพาณิชยกรรม จาํแนกตามลักษณะการจางงาน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ลักษณะการจางงาน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางรายเดอืน 67 31 44 33 175 
 (81.7) (93.9) (100.0) (100.0) (91.1) 
ลูกจางรายวัน 15 2 0 0 17 
 (18.3) (6.1) (0.0) (0.0) (8.9) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-424 

1.6) ระยะเวลาการทํางานกับสถานประกอบกิจการปจจุบัน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนมาก 

รอยละ 32.3 ทํางานกับสถานประกอบกิจการมานาน 1 – 2 ป รองลงมา คือ 3 – 5 ป  6 – 10 ป 
นอยกวา 1 ป มากกวา 15 ป และ 11 – 15 ป โดยมีสัดสวนเทากับ รอยละ 30.7, 14.1, 10.1 และ 5.7 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-435) 
 
ตารางที่ 5-435 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามระยะเวลา

ทํางานกับสถานประกอบกจิการปจจุบัน 
                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลาทํางาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอยกวา 1 ป 12 3 4 1 20 
  (14.6) (9.1) (9.1) (3.0) (10.4) 
1 - 2 ป 25 12 14 11 62 
  (30.5) (36.4) (31.8) (33.3) (32.3) 
3 - 5 ป 23 12 17 7 59 
  (28.0) (36.4) (38.6) (21.2) (30.7) 
6 - 10 ป 13 4 5 5 27 
  (15.9) (12.1) (11.4) (15.2) (14.1) 
11 - 15 ป 2 1 3 5 11 
  (2.4) (3.0) (6.8) (15.2) (5.7) 
มากกวา 15 ป 7 1 1 4 13 

 (8.5) (3.0) (2.3) (12.1) (6.8) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-425 

2) ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมท่ีลูกจางทํางานอยู 
 

2.1) ประเภทธุรกิจหลักท่ีทํา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนใหญ 

รอยละ 86.5 อยูในสถานประกอบกิจการประเภทคาปลีก สวนอีกรอยละ 13.5 อยูในสถานประกอบ-
กิจการประเภทคาสง (ตารางที่ 5-436) 
 
ตารางที่ 5-436 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามลักษณะการ

ทําธุรกิจหลัก  
                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ลักษณะการคาขาย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

คาปลีก 70 30 35 31 166 
 (85.4) (90.9) (79.5) (93.9) (86.5) 
คาสง 12 3 9 2 26 
 (14.6) (9.1) (20.5) (6.1) (13.5) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-426 

2.2) ภูมิภาคท่ีตัง้ของสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนมาก 

รอยละ 30.7 อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมา คือ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 29.2, 15.6, 14.1 และ 10.4 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-437) และเมื่อพิจารณาถึงจังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ พบวา จังหวัดที่มีสัดสวน
ของลูกจางที่ สํารวจสูงสุด  3 อันดับแรก  คือ  กรุงเทพมหานคร  นครราชสีมา  และขอนแกน 
โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 19.8, 17.7 และ 13.0 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 50.5 ของกลุมลูกจาง 
ที่สํารวจทั้งหมด (ตารางที่ 5-438) 
 
ตารางที่ 5-437 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามภูมิภาคที่ตั้ง

สถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ที่ต้ังสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 10 15 17 56 
  (17.1) (30.3) (34.1) (51.5) (29.2) 
ภาคกลาง 8 4 9 6 27 
  (9.8) (12.1) (20.5) (18.2) (14.1) 
ภาคเหนือ 15 6 4 5 30 
  (18.3) (18.2) (9.1) (15.2) (15.6) 
ภาคใต 12 4 3 1 20 
  (14.6) (12.1) (6.8) (3.0) (10.4) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 9 13 4 59 
 (40.2) (27.3) (29.5) (12.1) (30.7) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-427 

ตารางที่ 5-438 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามจังหวดัที่ตั้ง
สถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ังสถาน 

ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพมหานคร 8 6 11 13 38 
 (9.8) (18.2) (25.0) (39.4) (19.8) 
สมุทรปราการ 6 4 4 4 18 
 (7.3) (12.1) (9.1) (12.1) (9.4) 
พระนครศรีอยธุยา 4 2 3 1 10 
 (4.9) (6.1) (6.8) (3.0) (5.2) 
ชลบุรี 4 2 6 5 17 
 (4.9) (6.1) (13.6) (15.2) (8.9) 
นครราชสีมา 17 5 8 4 34 
 (20.7) (15.2) (18.2) (12.1) (17.7) 
ขอนแกน 16 4 5 0 25 
 (19.5) (12.1) (11.4) (0.0) (13.0) 
เชียงใหม 6 1 3 3 13 
 (7.3) (3.0) (6.8) (9.1) (6.8) 
นครสวรรค 9 5 1 2 17 
 (11.0) (15.2) (2.3) (6.1) (8.9) 
สุราษฎรธานี 4 2 0 0 6 
 (4.9) (6.1) (0.0) (0.0) (3.1) 
สงขลา 8 2 3 1 14 

 (9.8) (6.1) (6.8) (3.0) (7.3) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-428 

2.3) การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจมากกวา

คร่ึงหนึ่ง รอยละ 58.9 ทํางานในสถานประกอบกิจการที่ไมมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง 
หรือผูแทนลูกจาง สวนอีกรอยละ 41.1 มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของการมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางสูงสุด คือ รอยละ 97.0 ในขณะที่สถานประกอบกิจการที่มีจํานวน
ลูกจาง 1 – 49 คนเปนกลุมที่มีสัดสวนของการมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง
ต่ําสุด คือ รอยละ 6.1 (ตารางที่ 5-439) 
 
ตารางที่ 5-439 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามการมี

คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 4 13 29 32 78 
 (4.9) (39.4) (65.9) (97.0) (40.8) 
  ไมมี 77 20 15 1 113 
 (95.1) (60.6) (34.1) (3.0) (59.2) 

รวม 81 33 44 33 191 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-429 

(1) ประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกร

ลูกจางหรือผูแทนลูกจาง จํานวน 79 คน สวนใหญ รอยละ 81.0 มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ รองลงมามีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  และคณะกรรมการลูกจาง  โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ  46.8 และ  26.6 ตามลําดับ 
สวนอีกรอยละ 7.6 มีสหภาพแรงงาน (ตารางที่ 5-440) 
 
ตารางที่ 5-440 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีคณะกรรมการฯ 

จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประเภทของคณะกรรมการ 
หรือองคกรลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการสวัสดิการใน 0 13 25 23 61 
สถานประกอบกิจการ (0.0) (100.0) (86.2) (71.9) (78.2) 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 2 3 13 19 37 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (50.0) (23.1) (44.8) (59.4) (47.4) 
คณะกรรมการลูกจาง 2 0 8 11 21 

 (50.0) (0.0) (27.6) (34.4) (26.9) 
สหภาพแรงงาน 0 0 2 4 6 

 (0.0) (0.0) (6.9) (12.5) (7.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 4 13 29 32 78 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-430 

(2) การมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ 

รอยละ 93.7 มีความเห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการ
สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 6.3 ที่เห็นวาไมมีบทบาท 
(ตารางที่ 5-441) 

 
ตารางที่ 5-441 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีคณะกรรมการฯ 

จําแนกตามการมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 1 0 3 1 5 
 (20.0) (0.0) (10.3) (3.1) (6.3) 
มี 4 13 26 31 74 
 (80.0) (100.0) (89.7) (96.9) (93.7) 

รวม 5 13 29 32 79 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-431 

(3) ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
ลูกจางที่เห็นวาคณะกรรมการฯ มีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับ

สวัสดิการแรงงาน จํานวน 75 คน สวนมาก รอยละ 47.3 เห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือ
ผูแทนลูกจางมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน อยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาเห็นวามีบทบาทอยูในระดับคอนขางมาก  รอยละ 28.4 คอนขางนอย  รอยละ  16.2 
มาก รอยละ 6.8 และนอย รอยละ 1.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-442) 

 
ตารางที่ 5-442 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่เห็นวาคณะกรรมการฯ 

มีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามระดับบทบาท
ของคณะกรรมการหรือองคกรหรือผูแทนลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ

องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอย 0 0 0 1 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (3.2) (1.4) 
คอนขางนอย 1 3 4 4 12 
 (25.0) (23.1) (15.4) (12.9) (16.2) 
ปานกลาง 2 7 13 13 35 
 (50.0) (53.8) (50.0) (41.9) (47.3) 
คอนขางมาก 1 3 9 8 21 
 (25.0) (23.1) (34.6) (25.8) (28.4) 
มาก 0 0 0 5 5 

 (0.0) (0.0) (0.0) (16.1) (6.8) 

รวม 4 13 26 31 74 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-432 

3) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม 
 

3.1) การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม รอยละ 53.6 ไมทราบ

ความหมายของสวัสดิการแรงงาน และอีกรอยละ 46.4 ทราบความหมาย แตยังอธิบายความหมายของ
สวัสดิการแรงงานไมถูกตอง (ตารางที่ 5-443) 
 
ตารางที่ 5-443 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามการทราบ

ความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การทราบความหมาย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ไมทราบ 52 14 19 18 103 
  (63.4) (42.4) (43.2) (54.5) (53.6) 
  ทราบ 30 19 25 15 89 
 (36.6) (57.6) (56.8) (45.5) (46.4) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-433 

3.2) การรับทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 81.3 

ทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหเพียงบางสวน มีทราบทั้งหมด รอยละ 12.0 และไมทราบเลย 
รอยละ 6.8 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาลูกจางสวนใหญไดรับขอมูลดานสวัสดิการแรงงานจากนายจาง
คอนขางนอย (ตารางที่ 5-444) 
 
ตารางที่ 5-444 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามการรับทราบ

เกี่ยวกับสวัสดกิารแรงงานทีน่ายจางจัดให 
                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การรับทราบเกี่ยวกับ 
สวัสดิการที่นายจางจัดให 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  ทราบทั้งหมด 2 4 9 8 23 
 (2.4) (12.1) (20.5) (24.2) (12.0) 
  ทราบบางสวน 69 28 34 25 156 
 (84.1) (84.8) (77.3) (75.8) (81.3) 
  ไมทราบ 11 1 1 0 13 
 (13.4) (3.0) (2.3) (0.0) (6.8) 

รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
3.3) ประเภทของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ทราบสวัสดิการ
แรงงานที่นายจางจัดให (ทราบทั้งหมดและบางสวน) จํานวน 179 คน เกือบทั้งหมด รอยละ 97.8 
ไดรับสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา  รองลงมา  คือ สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและ 
เงินสวัสดิการ รอยละ 92.7 สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 91.6 สวัสดิการแรงงาน 
ดานนันทนาการ รอยละ 83.8 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 79.9 สวัสดิการแรงงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 64.8 สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงรอยละ 55.9 สวัสดิการแรงงาน
ดานการศึกษา รอยละ 31.1 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา รอยละ 36.3 สวัสดิการแรงงาน
ดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวรอยละ 25.1 และสวัสดิการแรงงานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง 
อุปกรณส่ือสาร เปนตน รอยละ 18.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-445) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-434 

ตารางที่ 5-445 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามสวัสดิการ
แรงงานดานตางๆที่ไดรับจากนายจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  70 32 42 31 175 
  (98.6) (100.0) (97.7) (93.9) (97.8) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 58 32 43 33 166 
สวัสดิการ (81.7) (100.0) (100.0) (100.0) (92.7) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  61 32 39 32 164 
 (85.9) (100.0) (90.7) (97.0) (91.6) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 52 28 40 30 150 
 (73.2) (87.5) (93.0) (90.9) (83.8) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  47 24 41 31 143 
  (66.2) (75.0) (95.3) (93.9) (79.9) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 38 17 35 26 116 
ในการทํางาน (53.5) (53.1) (81.4) (78.8) (64.8) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  22 18 31 29 100 
  (31.0) (56.3) (72.1) (87.9) (55.9) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 29 6 15 15 65 
 (40.8) (18.8) (34.9) (45.5) (36.3) 
สวัสดิการดานการศึกษา  9 7 16 24 56 
  (12.7) (21.9) (37.2) (72.7) (31.3) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  9 3 14 19 45 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (12.7) (9.4) (32.6) (57.6) (25.1) 
สวัสดิการอื่นๆ เชน รถยนต 3 9 13 8 33 
ประจําตําแหนง อุปกรณสื่อสาร 
เปนตน 

(4.2) (28.1) (30.2) (24.2) (18.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 82 33 44 33 192 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-435 

3.4) รายละเอียดของสวัสดิการแรงงานประเภทตางๆ ท่ีลูกจางไดรับ  
รูปแบบของสวัสดิการแรงงานตางๆ ที่ลูกจางไดรับแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

ลักษณะของธุรกิจที่ทําและความสามารถของสถานประกอบกิจการแตละแหงที่จะจัดให โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวนัหยุดวันลา   

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ
แรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 175 คน เกือบทั้งหมด รอยละ 98.9 ไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา คือ วันลากิจ วันลาคลอดบุตร วันลาบวช และอ่ืนๆ เชน วันลา 
พักรอน วันลาไปศึกษาตอ เปนตน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 90.3, 74.9, 65.7 และ 20.6 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-446) 
 
ตารางที่ 5-446 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานวันหยุดวันลา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลาปวย 69 32 42 30 173 
 (98.6) (100.0) (100.0) (96.8) (98.9) 
ลากิจ 58 30 42 28 158 
 (82.9) (93.8) (100.0) (90.3) (90.3) 
ลาคลอดบุตร 39 27 40 25 131 
 (55.7) (84.4) (95.2) (80.6) (74.9) 
ลาบวช 28 27 39 21 115 
 (40.0) (84.4) (92.9) (67.7) (65.7) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 5 8 12 11 36 
ศึกษา เปนตน (7.1) (25.0) (28.6) (35.5) (20.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 70 32 42 31 175 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-436 

(2) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดกิาร  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จํานวน 166 คน สวนใหญ รอยละ 78.9 ไดในรูปแบบของเงิน
โบนัส รองลงมา คือ เบี้ยขยัน เบี้ยเล้ียง เงินรางวัลประจําป และเงินรางวัลพนักงานดีเดน โดยมีสัดสวน
เทากับรอยละ 54.2, 45.2, 30.1 และ 24.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-447) 
 
ตารางที่ 5-447 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจาง
จัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 

และเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงินโบนัส 38 25 37 31 131 
 (65.5) (78.1) (86.0) (93.9) (78.9) 
เบี้ยขยัน 32 15 26 17 90 

 (55.2) (46.9) (60.5) (51.5) (54.2) 
เบี้ยเลี้ยง 21 17 20 17 75 
 (36.2) (53.1) (46.5) (51.5) (45.2) 
เงินรางวลัประจําป 10 6 18 16 50 
 (17.2) (18.8) (41.9) (48.5) (30.1) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 4 8 13 16 41 
 (6.9) (25.0) (30.2) (48.5) (24.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 58 32 43 33 166 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-437 

(3) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 164 คน สวนใหญ รอยละ 76.2 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปของชุด
ทํางาน/เครื่องแบบ รองลงมา คือ การจัดหาอาหารกลางวัน เงินสงเคราะหตางๆ การใหกูยืมเงินเพื่อใช 
จายในครอบครัว การจัดหาที่พักอาศัย รถรับสง การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย และการจัดตั้งสหกรณ 
โดยมี สัดส วนเท ากับรอยละ  59 .1 ,  46 .3 ,  31 .1 ,  30 .5 ,  20 .1 ,  18 .9  และ  14 .6  ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-448) 
 
ตารางที่ 5-448 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทธุรกจิพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานเศรษฐกิจ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  42 26 33 24 125 
  (68.9) (81.3) (84.6) (75.0) (76.2) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 35 9 25 28 97 
  (57.4) (28.1) (64.1) (87.5) (59.1) 
เงินสงเคราะหตางๆ 16 10 29 21 76 
  (26.2) (31.3) (74.4) (65.6) (46.3) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน 16 8 12 15 51 
ครอบครัว (26.2) (25.0) (30.8) (46.9) (31.1) 
การจัดหาที่พักอาศัย  21 11 11 7 50 
  (34.4) 34.4) (28.2) (21.9) (30.5) 
รถรับสง  8 4 8 13 33 
  (13.1) (12.5) (20.5) (40.6) (20.1) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อท่ีอยูอาศัย  7 4 5 15 31 
  (11.5) (12.5) (12.8) (46.9) (18.9) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 5 5 14 24 
  (0.0) (15.6) (12.8) (43.8) (14.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 61 32 39 32 164 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-438 

(3.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 125 คน สวนใหญ 

รอยละ 85.6 ไดรับชุดทํางาน/เครื่องแบบโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา คือ จําหนายใหในราคาถูก 
รอยละ 13.6 และไดผาผืนเพื่อนําไปตัดเย็บเอง รอยละ 0.8 ตามลําดบั (ตารางที่ 5-449) 
 
ตารางที่ 5-449 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานชดุทํางาน/เครื่องแบบ จําแนกตามวิธีการที่นายจางจดัให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 34 22 32 19 107 
 (81.0) (84.6) (97.0) (79.2) (85.6) 
จําหนายราคาถูก 8 3 1 5 17 
 (19.0) (11.5) (3.0) (20.8) (13.6) 
ไดผาผืนแลวนาํไปตัดเย็บเอง 0 1 0 0 1 

 (0.0) (3.8) (0.0) (0.0) (0.8) 

รวม 42 26 33 24 125 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-439 

(3.2) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 97 คน สวนใหญ 

รอยละ 52.6 เปนการจัดหาอาหารโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมาจําหนายใหลูกจางในราคาถูก 
รอยละ 46.4 และรอยละ 1.0 ไดรับเงินคาอาหารกลางวันเปนรายเดือน ตามลําดับ (ตารางที่ 5-450) 
 
ตารางที่ 5-450 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 27 6 10 8 51 
 (77.1) (66.7) (40.0) (28.6) (52.6) 
จําหนายราคาถูก 7 3 15 20 45 
 (20.0) (33.3) (60.0) (71.4) (46.4) 
ไดเงินคาอาหารรายเดอืน 1 0 0 0 1 
 (2.9) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) 

รวม 35 9 25 28 97 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-440 

(3.3) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 76 คน สวนใหญ 

รอยละ 80.3 ไดรับในรูปแบบของคาทําศพคนในครอบครัว และอีกรอยละ 51.3 เปนการใหเงิน
สงเคราะหบุตร (ตารางที่ 5-451) 
 
ตารางที่ 5-451 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานเงนิสงเคราะหตางๆ จําแนกตามวธีิการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 13 8 24 16 61 
 (81.3) (80.0) (82.8) (76.2) (80.3) 
  สงเคราะหบุตร 6 6 10 17 39 
 (37.5) (60.0) (34.5) (81.0) (51.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 16 10 29 21 76 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-441 

(3.4) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 51 คน สวนใหญ 

รอยละ 64.7เปนการใหกูแบบไมคิดดอกเบี้ย และอีกรอยละ 35.3 เปนการใหกูโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวา
ธนาคารพาณิชย (ตารางที่ 5-452) 
 
ตารางที่ 5-452 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 
ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 10 3 9 11 33 
  (62.5) (37.5) (75.0) (73.3) (64.7) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 6 5 3 4 18 
พาณิชย (37.5) (62.5) (25.0) (26.7) (35.3) 

รวม 16 8 12 15 51 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-442 

(3.5) การจัดหาที่พักอาศัย  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 50 คน สวนใหญ 

รอยละ 68.0ไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 30.0 เสียคาเชาในราคาถูก และเสียเฉพาะคาน้ําประปา/
ไฟฟารอยละ 2.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-453) 
 
ตารางที่ 5-453 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานทีพ่ักอาศัย จาํแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 18 7 6 3 34 
 (85.7) (63.6) (54.5) (42.9) (68.0) 
คิดคาเชาในราคาถูก 2 4 5 4 15 
 (9.5) (36.4) (45.5) (57.1) (30.0) 
เสียเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 1 0 0 0 1 
 (4.8) (0.0) (0.0) (0.0) (2.0) 

รวม 21 11 11 7 50 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-443 

(3.6) การจัดรถรับสง  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 33 คน สวนใหญ 

รอยละ 78.8 ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการจัดรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย สวนอีกรอยละ 15.2  
มีการจัดรถรับสงคิดคาโดยสารในราคาถูก และรอยละ 6.1 ไดคาน้ํามัน/คาเดินทาง ตามลําดับ  
(ตารางที่ 5-454) 
 
ตารางที่ 5-454 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการทีน่ายจางจัดให 
                                                                                                                        หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 7 4 6 9 26 
  (87.5) (100.0) (75.0) (69.2) (78.8) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 0 0 2 3 5 
 (0.0) (0.0) (25.0) (23.1) (15.2) 
ไดคาน้ํามัน/คาเดินทาง 1 0 0 1 2 
 (12.5) (0.0) (0.0) (7.7) (6.1) 

รวม 8 4 8 13 33 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-444 

(3.7) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 31 คน สวนใหญ 

รอยละ 54.8 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปของการใหกูยืมเงินที่มีดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
ในขณะที่รอยละ 45.2ใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-455) 
 
ตารางที่ 5-455 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือ 
ที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 1 4 2 10 17 
พาณิชย (14.3) (100.0) (40.0) (66.7) (54.8) 
ไมคิดดอกเบี้ย 6 0 3 5 14 
  (85.7) (0.0) (60.0) (33.3) (45.2) 

รวม 7 4 5 15 31 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-445 

(3.8) การจัดตั้งสหกรณ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 24 คน สวนใหญ 

รอยละ 62.5 จัดใหมีสหกรณออมทรัพย และอีกรอยละ 41.7 จัดใหมีสหกรณรานคา (ตารางที่ 5-456) 
 
ตารางที่ 5-456 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานการจัดตั้งสหกรณ จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ รวม 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป  

สหกรณออมทรัพย 0 2 3 10 15 
 (0.0) (40.0) (60.0) (71.4) (62.5) 
สหกรณรานคา 0 3 3 4 10 
 (0.0) (60.0) (60.0) (28.6) (41.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 5 5 14 24 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-446 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานนันทนาการ จํานวน 150 คน สวนใหญ รอยละ 91.3 ไดรับในรูปแบบของการจัดงานเลี้ยง
สังสรรคลูกจาง  รองลงมา  3 อันดับ  คือ  การจัดการแขงขันกีฬาภายใน  การจัดทัศนศึกษา / 
นําเที่ยว และการจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียด รอยละ 29.3, 28.7 และ 20.0 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-457) 
 
ตารางที่ 5-457 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานนนัทนาการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให  
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  47 23 38 29 137 
 (90.4) (82.1) (95.0) (96.7) (91.3) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 8 4 14 18 44 
 (15.4) (14.3) (35.0) (60.0) (29.3) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 9 11 10 13 43 
 (17.3) (39.3) (25.0) (43.3) (28.7) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   6 5 10 9 30 
คลายเครียด (11.5) (17.9) (25.0) (30.0) (20.0) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 3 4 6 12 25 
 (5.8) (14.3) (15.0) (40.0) (16.7) 
การจัดหองพักผอน 2 4 5 12 23 
 (3.8) (14.3) (12.5) (40.0) (15.3) 
การตั้งชมรมกฬีา 1 3 3 7 14 

 (1.9) (10.7) (7.5) (23.3) (9.3) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 2 1 2 3 8 
 (3.8) (3.6) (5.0) (10.0) (5.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 52 28 40 30 150 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-447 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสขุภาพ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานสุขภาพ  จํานวน  143 คน  สวนใหญรอยละ  72.7 เปนการใหความชวยเหลือ                     
คารักษาพยาบาล รองลงมา คือ การใหบริการตรวจสุขภาพประจําป และการใหขอมูลขาวสาร  
ดานการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 65.0 และ 26.6 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-458) 
 
ตารางที่ 5-458 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานสขุภาพ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 37 19 24 24 104 
 (78.7) (79.2) (58.5) (77.4) (72.7) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 16 12 37 28 93 
 (34.0) (50.0) (90.2) (90.3) (65.0) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  7 6 11 14 38 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (14.9) (25.0) (26.8) (45.2) (26.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 47 24 41 31 143 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-448 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภยัในการทํางาน  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 116 คน สวนใหญ รอยละ 80.2 เปนการใหความรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย รองลงมา คือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 59.5 และ 56.9 ตามลําดับ  
(ตารางที่ 5-459) 
 
ตารางที่ 5-459 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานความปลอดภยัในการทํางาน จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงาน         
ที่นายจางจัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานความปลอดภัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 29 12 27 25 93 
และความปลอดภัย (76.3) (70.6) (77.1) (96.2) (80.2) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 14 12 29 14 69 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (36.8) (70.6) (82.9) (53.8) (59.5) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 15 9 22 20 66 
ปลอดภัย (39.5) (52.9) (62.9) (76.9) (56.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 38 17 35 26 116 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-449 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง   
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานความมั่นคง จํานวน 100 คน สวนใหญ รอยละ 61.0 ไดรับการทําประกันชีวิต รองลงมา 3 
อันดับ คือ ไดรับเงิน/ของรางวัลการทํางาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และกองทุนฌาปนกิจศพ โดยมี
สัดสวนเทากับรอยละ 50.0, 39.0 และ 26.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-460) 
 
ตารางที่ 5-460 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานความมั่นคง จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 11 13 20 17 61 
 (50.0) (72.2) (64.5) (58.6) (61.0) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 11 6 18 15 50 
 (50.0) (33.3) (58.1) (51.7) (50.0) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2 9 13 15 39 
 (9.1) (50.0) (41.9) (51.7) (39.0) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 5 2 9 10 26 
  (22.7) (11.1) (29.0) (34.5) (26.0) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 1 2 1 7 11 
 (4.5) (11.1) (3.2) (24.1) (11.0) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 0 0 1 1 
 (0.0) (0.0) (0.0) (3.4) (1.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 22 18 31 29 100 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-450 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 65 คน สวนใหญ รอยละ 70.8 ไดรับคําปรึกษาดานอาชีพ รองลงมา 
ไดรับคําปรึกษาดานการใชชีวิตครอบครัว รอยละ 56.9 และไดรับคําปรึกษาดานกฎหมาย รอยละ 43.1
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-461) 
 
ตารางที่ 5-461 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานการใหคําปรึกษา จําแนกตามรปูแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 17 6 11 12 46 
 (58.6) (100.0) (73.3) (80.0) (70.8) 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 18 2 6 11 37 
ครอบครัว (62.1) (33.3) (40.0) (73.3) (56.9) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 9 4 8 7 28 

 (31.0) (66.7) (53.3) (46.7) (43.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 29 6 15 15 65 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-451 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศกึษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานการศึกษา จํานวน 56 คน สวนใหญ รอยละ 64.3 ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา
ในรูปแบบของการจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รองลงมา คือ การใหทุนการศึกษา 
การใหลาศึกษาตอ และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ โดยมีสัดสวน
เทากับรอยละ 33.9, 30.4 และ 23.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-462) 
 
ตารางที่ 5-462 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 6 5 11 14 36 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (66.7) (71.4) (68.8) (58.3) (64.3) 
การใหทุนการศึกษา 1 1 1 16 19 
 (11.1) (14.3) (6.3) (66.7) (33.9) 
การใหลาศึกษาตอ 2 1 5 9 17 
 (22.2) (14.3) (31.3) (37.5) (30.4) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 1 0 4 8 13 
ภายในสถานประกอบกิจการ (11.1) (0.0) (25.0) (33.3) (23.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 9 7 16 24 56 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-452 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบนัครอบครัว  
 ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ได รับ

สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวจํานวน 45 คน สวนมาก รอยละ 46.7 ไดรับ 
ในรูปแบบของการชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง กับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลของบุคคล
ในครอบครัวในสัดสวนเทากัน รองลงมา 2 อันดับ คือ การจัดกิจกรรมความอบอุนในครอบครัวและ
การชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตรของลูกจางในสัดสวน รอยละ 26.7 และ 22.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-463) 
 
ตารางที่ 5-463 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงาน          
ที่นายจางจัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 

สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 2 1 6 12 21 
ของลูกจาง (22.2) (33.3) (42.9) (63.2) (46.7) 
การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 3 1 6 11 21 
บุคคลในครอบครัว (33.3) (33.3) (42.9) (57.9) (46.7) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 5 1 2 4 12 
ในครอบครัว (55.6) (33.3) (14.3) (21.1) (26.7) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 2 0 4 4 10 
ของลูกจาง (22.2) (0.0) (28.6) (21.1) (22.2) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 2 2 2 0 6 
ลูกจาง (22.2) (66.7) (14.3) (0.0) (13.3) 
การจัดสนามเด็กเลน 1 0 1 0 2 
 (11.1) (0.0) (7.1) (0.0) (4.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 9 3 14 19 45 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-453 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอืน่ๆ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ

แรงงานดานอื่นๆ จํานวน 33 คน สวนมาก รอยละ 87.9 ไดรับเปนอุปกรณส่ือสาร รองลงมา คือ รถยนต
ประจําตําแหนง และบานพักตากอากาศ ในสัดสวนเทากับรอยละ 24.2 และ 9.1 ตามลําดับ ซ่ึงสิทธิ 
ในการไดรับสวัสดิการแรงงานอื่นๆ ดังกลาวจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายปจจัย เชน ตําแหนงงาน 
หรือระยะเวลาการทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนตน (ตารางที่ 5-464) 
 
ตารางที่ 5-464 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ไดรับสวัสดิการ 

แรงงานดานอืน่ๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 2 9 13 5 29 
 (66.7) (100.0) (100.0) (62.5) (87.9) 
รถยนตประจําตําแหนง 1 2 2 3 8 
 (33.3) (22.2) (15.4) (37.5) (24.2) 
บานพักตากอากาศ 0 0 0 3 3 
 (0.0) (0.0) (0.0) (37.5) (9.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 3 9 13 8 33 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-454 

3.5) ความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับ 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับดําเนินการโดยใหลูกจางให
คะแนนตามระดับความพึงพอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปน
คะแนนสูงที่สุด แลวนําคะแนนที่ไดไปหาคาเฉล่ียผลที่ไดจะเปนคะแนนเฉลี่ย ตามระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจ พบวาลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 

มีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.88) แสดงใหเห็นวา 
โดยภาพรวมลูกจางยังไมพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับเมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ 
พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-49 คน มีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย 
(ตารางที่ 5-465) สวนสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป มีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางมาก 

 
ตารางที่ 5-465 ระดับความพงึพอใจของลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณชิยกรรม         

ตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจาง 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

2.37 คอนขางนอย 2.72 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง 3.67 คอนขางมาก 2.88 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-455 

3.6) ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
โดยรวมแลวลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ 

รอยละ 75.5 เห็นวานายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ และรอยละ 24.0 
เห็นวานายจางและลูกจางรวมกันกําหนดสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอยมาก รอยละ 0.5 เทานั้นที่
เห็นวา ลูกจางเปนผูมีบทบาทในการกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ อยางไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาบทบาทดังกลาวจําแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการ
ที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน มีสัดสวนของลูกจางที่เห็นวานายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานสูง
ที่สุด คือ รอยละ 86.6 (ตารางที่ 5-466) 
 
ตารางที่ 5-466 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามผูกําหนด 

สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ผูกําหนดสวัสดกิารแรงงาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นายจาง 71 26 28 20 145 
 (86.6) (78.8) (63.6) (60.6) (75.5) 
นายจางและลูกจางรวมกัน 11 6 16 13 46 
กําหนด (13.4) (18.2) (36.4) (39.4) (24.0) 
ลูกจาง 0 1 0 0 1 
 (0.0) (3.0) (0.0) (0.0) (0.5) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-456 

3.7) การไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
ลูกจ า ง ในสถานประกอบกิ จการประ เภทพาณิชยกรรมส วนใหญ 

รอยละ 76.0 เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน สวนอีก 
รอยละ 24.0 เห็นวาไมไดรับประโยชน โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป 
มีสัดสวนของลูกจางที่ เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนสูงสุด  คือรอยละ  90.9 
(ตารางที่ 5-467) 
 
ตารางที่ 5-467 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ความคิดเห็น  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไดรับ 58 23 35 30 146 
 (70.7) (69.7) (79.5) (90.9) (76.0) 
ไมไดรับ 24 10 9 3 46 
 (29.3) (30.3) (20.5) (9.1) (24.0) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-457 

3.8) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับ 
ลูกจางที่เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการ

แรงงานสวนใหญ รอยละ 80.8 เห็นวาทําใหลูกจาง มีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความจงรักภักดี
ตอองคกรเปนอันดับแรก  รองลงมา  3 อันดับ  คือ  ประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางดีขึ้น 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น อัตราการเขา-ออกงานและการขาดงานลดต่ําลง 
มีสัดสวนเทากับรอยละ 54.8, 48.6 และ 45.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-468) 
 
ตารางที่ 5-468  จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่เห็นวาสถานประกอบกิจการ

ไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามประโยชนที่เห็นวาไดรับ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 
ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 40 19 32 27 118 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร (69.0) (82.6) (91.4) (90.0) (80.8) 
ประสิทธิภาพการทํางานของ 31 12 21 16 80 
ลูกจางดีข้ึน (53.4) (52.2) (60.0) (53.3) (54.8) 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 26 9 21 15 71 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (44.8) (39.1) (60.0) (50.0) (48.6) 
อัตราการเขา-ออกงาน และ 22 12 20 13 67 
การขาดงานลดต่ําลง (37.9) (52.2) (57.1) (43.3) (45.9) 
กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 15 11 16 19 61 
สําหรับองคกร (25.9) (47.8) (45.7) (63.3) (41.8) 
ลดอิทธิพลและบทบาทของ 6 4 5 8 23 
สหภาพแรงงาน (10.3) (17.4) (14.3) (26.7) (15.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 58 23 35 30 146 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-458 

3.9) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวสัดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 92.2 

ไมทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมาย  มี เพียงรอยละ  7.8 เทานั้นที่ทราบ  โดยลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการ 
ที่มีจํานวนลูกจาง 50 – 99 คน และ 500 คนขึ้นไป มีสัดสวนของลูกจางที่ทราบสูงที่สุดเทากัน 
รอยละ 12.1 (ตารางที่ 5-469) 

 
ตารางที่ 5-469 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามการทราบความ

แตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดกิารแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การทราบความแตกตาง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมทราบ 79 29 40 29 177 
 (96.3) (87.9) (90.9) (87.9) (92.2) 
ทราบ 3 4 4 4 15 
 (3.7) (12.1) (9.1) (12.1) (7.8) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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หนาที่ 5-459 

3.10) ปญหาดานสวสัดิการแรงงาน 
 

(1) การประสบปญหา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 73.4 

ไมเคยประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงาน สวนอีกรอยละ 26.6 เคยประสบปญหาโดยลูกจางที่ทํางาน 
ในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คน, 50 – 99 คน และ 100 – 499 คน ซ่ึงเปน 
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม จะมีสัดสวนของลูกจางที่ เคยประสบปญหา 
ดานสวัสดิการแรงงานในระดับที่สูงกวาสถานประกอบกิจการขนาดใหญที่มีจํานวนลูกจาง 500 คน ขึ้นไป  
(ตารางที่ 5-470) 
 
ตารางที่ 5-470 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามการประสบ

ปญหาดานสวสัดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การประสบปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมีปญหา 57 23 33 28 141 
 (69.5) (69.7) (75.0) (84.8) (73.4) 
 มีปญหา 25 10 11 5 51 
 (30.5) (30.3) (25.0) (15.2) (26.6) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-460 

(2) ปญหาที่ประสบของลูกจาง 
ปญหาดานสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางประสบในจํานวน 51 คน พบวา 

ปญหาอันดับหนึ่ง คือ ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยางเหมาะสม รอยละ 70.6 รองลงมา 
ไมทราบวามีสวัสดิการแรงงานอะไรบาง รอยละ 58.8 และลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยาง
เสมอภาค รอยละ 47.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-471) 
 
ตารางที่ 5-471 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ประสบปญหา 

ดานสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามลักษณะปญหาที่ประสบอยู 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ปญหาที่ประสบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงาน 18 8 9 1 36 
อยาง เหมาะสม (72.0) (80.0) (81.8) (20.0) (70.6) 
ไมทราบวามีสวัสดิการอะไรบาง 17 5 5 3 30 
 (68.0) (50.0) (45.5) (60.0) (58.8) 
ลูกจางไมไดรับสวัสดิการอยาง 9 7 4 4 24 
เสมอภาค (36.0) (70.0) (36.4) (80.0) (47.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 25 10 11 5 51 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.11) ปญหาขอพิพาทแรงงาน 
ลูกจ า ง ในสถานประกอบกิ จการประ เภทพาณิชยกรรมส วนใหญ 

รอยละ 94.3 ไมเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานมีเพียงสวนนอยรอยละ 5.7 เทานั้นที่ เคย 
ประสบปญหา (ตารางที่ 5-472) โดยรอยละ 54.5 ของลูกจางที่เคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงาน 
เปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอเรียกรองดานสวัสดิการแรงงาน(ตารางที่ 5-473) 
 
ตารางที่ 5-472 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามการเคย

ประสบปญหาขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 
ปญหาขอพิพาทแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เคย 2 4 5 0 11 
 (2.4) (12.1) (11.4) (0.0) (5.7) 
  ไมเคย 80 29 39 33 181 
 (97.6) (87.9) (88.6) (100.0) (94.3) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-473 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่เคยประสบปญหา 

ขอพิพาทแรงงาน จําแนกตามการเกิดขอพพิาทจากขอเรียกรองดานสวสัดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ขอพิพาทดานสวัสดิการ
แรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ใช 1 2 3 0 6 
 (50.0) (50.0) (60.0) (0.0) (54.5) 
ไมใช 1 2 2 0 5 
 (50.0) (50.0) (40.0) (0.0) (45.5) 

รวม 2 4 5 0 11 
 (100.0) (100.0) (100.0) (0.0) (100.0) 

 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-462 

3.12) ความตองการใหภาครัฐสนบัสนุน 
ความตองการของลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 

ที่ตองการใหภาครัฐสนับสนุน พบวา สวนใหญ รอยละ 82.3 ตองการใหภาครัฐเขามาเผยแพรความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 59.4 ตองการใหภาครัฐใหส่ิงจูงใจแกนายจางในการจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 1.0 ตองการใหภาครัฐเขาไปตรวจสอบนายจางที่ไมจัด
สวัสดิการให (ตารางที่ 5-474) 
 
ตารางที่ 5-474 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามความ

ตองการใหภาครัฐสนับสนุนในสิ่งที่เกีย่วของกับสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการ 
ใหภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ 65 25 38 30 158 
แรงงาน (79.3) (75.8) (86.4) (90.9) (82.3) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัดสวัสดกิาร 45 22 28 19 114 
แรงงานแกลูกจาง (54.9) (66.7) (63.6) (57.6) (59.4) 
ตรวจสอบนายจางที่ไมจัดสวัสดิการให 0 1 0 1 2 
 (0.0) (3.0) (0.0) (3.0) (1.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 82 33 44 33 192 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-463 

4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

4.1) สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมมี
ความตองการ 
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม 

มีความตองการจริงมากที่สุดอันดับแรก คือ สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา รอยละ 99.5 
รองลงมาไดแก สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 98.4 สวัสดิการแรงงานดาน
เศรษฐกิจ รอยละ 97.9 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 95.3 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
รอยละ 85.9 สวัสดิการดานความมั่นคงรอยละ 84.4 สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน รอยละ 75.0 สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว รอยละ 64.1 สวัสดิการ
แรงงานดานการศึกษา รอยละ 59.4 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา รอยละ 53.1 และ
สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณส่ือสาร เปนตน รอยละ 31.3 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-475)   
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-464 

ตารางที่ 5-475 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามสวัสดิการ 
แรงงานที่ลูกจางตองการ 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการที่ตองการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  82 33 43 33 191 
  (100.0) (100.0) (97.7) (100.0) (99.5) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 81 33 42 33 189 
สวัสดิการ (98.8) (100.0) (95.5) (100.0) (98.4) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  80 33 42 33 188 
 (97.6) (100.0) (95.5) (100.0) (97.9) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  76 32 42 33 183 
  (92.7) (97.0) (95.5) (100.0) (95.3) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 63 32 41 29 165 
 (76.8) (97.0) (93.2) (87.9) (85.9) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  66 25 41 30 162 
  (80.5) (75.8) (93.2) (90.9) (84.4) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 52 25 38 29 144 
ในการทํางาน (63.4) (75.8) (86.4) (87.9) (75.0) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  45 22 32 24 123 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (54.9) (66.7) (72.7) (72.7) (64.1) 
สวัสดิการดานการศึกษา  39 18 27 30 114 
  (47.6) (54.5) (61.4) (90.9) (59.4) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 40 16 26 20 102 
 (48.8) (48.5) (59.1) (60.6) (53.1) 
อื่นๆ เชน รถยนตประจํา 21 13 17 9 60 
ตําแหนง อุปกรณสื่อสาร  
เปนตน 

(25.6) (39.4) (38.6) (27.3) (31.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 82 33 44 33 192 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-465 

4.2) รายละเอียดของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ 
 

รูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภท
พาณิชยกรรมมีความตองการ เรียงตามลําดับความตองการ ไดดังนี้  

 
 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ
สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 175 คน เกือบทั้งหมด รอยละ 99.0 ตองการไดรับ
สวัสดิการแรงงานในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา 3 อันดับ ไดแก วันลากิจ วันลาคลอดบุตร และ 
วันลาบวชโดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 97.9, 79.1 และ 72.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-476) 
 
ตารางที่ 5-476 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานวนัหยดุวนัลา จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

วันลาปวย 82 33 43 31 189 
 (100.0) (100.0) (100.0) (93.9) (99.0) 
วันลากิจ 80 33 43 31 187 
 (97.6) (100.0) (100.0) (93.9) (97.9) 
วันลาคลอดบุตร 55 30 40 26 151 
 (67.1) (90.9) (93.0) (78.8) (79.1) 
วันลาบวช 45 29 39 26 139 
 (54.9) (87.9) (90.7) (78.8) (72.8) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 10 7 15 11 43 
ศึกษา เปนตน (12.2) (21.2) (34.9) (33.3) (22.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 82 33 43 33 191 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-466 

(2) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จํานวน 166 คน สวนใหญ รอยละ 87.8 ตองการในรูป
ของเงินโบนัส รองลงมา ไดแก เบี้ยขยัน รอยละ 83.6 เบี้ยเล้ียง รอยละ 61.9 เงินรางวัลประจําปรอยละ 
56.6 และเงินรางวัลพนักงานดีเดน รอยละ 41.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-477) 

 
ตารางที่ 5-477 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานโบนัส 

และเงินสวัสดิการที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงินโบนัส 71 30 37 28 166 
 (87.7) (90.9) (88.1) (84.8) (87.8) 
เบี้ยขยัน 69 29 36 24 158 

 (85.2) (87.9) (85.7) (72.7) (83.6) 
เบี้ยเลี้ยง 49 22 26 20 117 
 (60.5) (66.7) (61.9) (60.6) (61.9) 
เงินรางวลัประจําป 42 23 23 19 107 
 (51.9) (69.7) (54.8) (57.6) (56.6) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 19 19 21 19 78 
 (23.5) (57.6) (50.0) (57.6) (41.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 81 33 42 33 189 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-467 

(3) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 188 คน สวนใหญ รอยละ 77.1 ตองการใหมีการจัดหาอาหาร
กลางวันให กับจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบใหในสัดสวนเทากัน รองลงมาไดแก การใหเงินกูยืม 
เพื่อใชจายในครอบครัว รอยละ 68.6 การจัดหาที่พักอาศัย รอยละ 66.5 การใหกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย 
รอยละ 57.4 การใหเงินสงเคราะหตางๆ รอยละ 52.7 มีรถรับสง รอยละ 42.0 และการจัดตั้งสหกรณ 
รอยละ 26.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-478) 
 
ตารางที่ 5-478 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานเศรษฐกิจ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานเศรษฐกิจที่

ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดหาอาหารกลางวัน 65 25 30 25 145 
  (81.3) (75.8) (71.4) (75.8) (77.1) 
ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  57 29 34 25 145 
  (71.3) (87.9) (81.0) (75.8) (77.1) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน 51 26 30 22 129 
ครอบครัว (63.8) (78.8) (71.4) (66.7) (68.6) 
การจัดหาที่พักอาศัย  56 26 27 16 125 
  (70.0) (78.8) (64.3) (48.5) (66.5) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อท่ีอยูอาศัย  40 19 25 24 108 
  (50.0) (57.6) (59.5) (72.7) (57.4) 
เงินสงเคราะหตางๆ 31 15 29 24 99 
  (38.8) (45.5) (69.0) (72.7) (52.7) 
รถรับสง  33 14 21 11 79 
  (41.3) (42.4) (50.0) (33.3) (42.0) 
การจัดตั้งสหกรณ  16 9 9 16 50 
  (20.0) (27.3) (21.4) (48.5) (26.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 80 33 42 33 188 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-468 

(3.1) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 145 คน 

สวนใหญ รอยละ 74.5 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวันโดยไมเสียคาใชจาย 
และอีกรอยละ 25.5 ตองการใหจัดหาอาหารมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-479) 
 
ตารางที่ 5-479 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                              หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดหาอาหารกลางวัน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 56 20 17 15 108 
 (86.2) (80.0) (56.7) (60.0) (74.5) 
จําหนายราคาถูก 9 5 13 10 37 
 (13.8) (20.0) (43.3) (40.0) (25.5) 

รวม 65 25 30 25 145 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-469 

(3.2) การจัดหาชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 145 คน 

สวนใหญ รอยละ 92.4 ตองการใหมีการจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบ โดยไมเสียคาใชจาย และอีก    
รอยละ 7.6 ตองการใหจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-480) 
 
ตารางที่ 5-480 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานชดุทํางาน/เครื่องแบบ จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ)          
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดชุดทาํงาน/เคร่ืองแบบ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 53 26 33 22 134 
 (93.0) (89.7) (97.1) (88.0) (92.4) 
จําหนายราคาถูก 4 3 1 3 11 
 (7.0) (10.3) (2.9) (12.0) (7.6) 

รวม 57 29 34 25 145 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-470 

(3.3) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 129 คน 

สวนมากรอยละ 71.3 ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหเงินกูยืมเพื่อใชจายในครอบครัวโดยไมคิด
ดอกเบี้ย และอีกรอยละ 28.7 ตองการใหจัดหาเงินกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย (ตารางที ่
5-481) 
 
ตารางที่ 5-481 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 

เพ่ือใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 38 17 21 16 92 
  (74.5) (65.4) (70.0) (72.7) (71.3) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 13 9 9 6 37 
พาณิชย (25.5) (34.6) (30.0) (27.3) (28.7) 

รวม 51 26 30 22 129 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-471 

(3.4) การจัดหาที่พักอาศัย 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 125 คน 

สวนใหญ รอยละ 77.6 ตองการจัดที่พักใหอยูโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 21.6 ตองการให
จัดหาที่พักใหโดยคิดคาเชาในราคาถูกและรอยละ  0.6 ตองการใหจัดหาที่พักใหโดยจะจาย 
คาน้ําประปา/ไฟฟาเอง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-482) 
 
ตารางที่ 5-482 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานทีพ่ักอาศัย จาํแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดหาที่พักอาศัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 48 19 19 11 97 
 (85.7) (73.1) (70.4) (68.8) (77.6) 
คิดคาเชาในราคาถูก 7 7 8 5 27 
 (12.5) (26.9) (29.6) (31.3) (21.6) 
จายเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 1 0 0 0 1 
 (1.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.8) 

รวม 56 26 27 16 125 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-472 

(3.5) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 108 คน 

สวนใหญ รอยละ 61.1 ตองการสวัสดิการแรงงานในรูปเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิดดอกเบี้ย
และอีกรอยละ 38.9 ตองการใหมีเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
(ตารางที่ 5-483) 

 
ตารางที่ 5-483 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 

เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 29 12 12 13 66 
  (72.5) (63.2) (48.0) (54.2) (61.1) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 11 7 13 11 42 
พาณิชย (27.5) (36.8) (52.0) (45.8) (38.9) 

รวม 40 19 25 24 108 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-473 

(3.6) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 99 คน 

สวนใหญ รอยละ 69.7 ตองการในรูปของเงินสงเคราะหบุตรและอีกรอยละ 68.7 ตองการในรูปของ 
คาทําศพคนในครอบครัว  (ตารางที่ 5-484) 
 
ตารางที่ 5-484 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานเงนิสงเคราะหตางๆ จําแนกตามรูปแบบที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เงินสงเคราะหตางๆ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สงเคราะหบุตร 26 11 15 17 69 
 (83.9) (73.3) (51.7) (70.8) (69.7) 
คาทําศพคนในครอบครัว 19 10 22 17 68 
 (61.3) (66.7) (75.9) (70.8) (68.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 31 15 29 24 99 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-474 

(3.7) การจัดรถรับสง 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 79 คน 

สวนใหญ รอยละ 79.7 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย 
รองลงมา รอยละ 19.0 ตองการใหมีการจัดรถรับสงโดยคิดคาโดยสารราคาถูก และรอยละ 1.3 
ตองการไดเปนคาน้ํามัน หรือคาเดินทาง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-485) 
 
ตารางที่ 5-485 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการทีต่องการ 

หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดรถรับสง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 25 11 17 10 63 
  (75.8) (78.6) (81.0) (90.9) (79.7) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 7 3 4 1 15 
 (21.2) (21.4) (19.0) (9.1) (19.0) 
ใหคาน้ํามัน/คาเดินทาง 1 0 0 0 1 
 (3.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.3) 

รวม 33 14 21 11 79 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-475 

(3.8) การจัดตั้งสหกรณ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 50 คน 

สวนใหญรอยละ 72.0 ตองการใหมี คือ สหกรณออมทรัพย สวนอีกรอยละ 42.0 ตองการใหมีสหกรณ
รานคา (ตารางที่ 5-486) 
 
ตารางที่ 5-486 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานสหกรณ จําแนกตามรูปแบบทีต่องการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดต้ังสหกรณ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สหกรณออมทรัพย 10 7 7 12 36 
 (62.5) (77.8) (77.8) (75.0) (72.0) 
สหกรณรานคา 7 5 4 5 21 
 (43.8) (55.6) (44.4) (31.3) (42.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 16 9 9 16 50 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-476 

(4) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จํานวน 183 คน สวนใหญ รอยละ 89.6 ตองการใหชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาลประจําป รองลงมา ตองการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 86.3 และอีกรอยละ 39.9 
ตองการไดขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ (ตารางที่ 5-487) 
 
ตารางที่ 5-487 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานสขุภาพ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการดานสุขภาพที่ตองการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 69 28 34 33 164 
 (90.8) (87.5) (81.0) (100.0) (89.6) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 62 29 40 27 158 
 (81.6) (90.6) (95.2) (81.8) (86.3) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  24 12 20 17 73 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (31.6) (37.5) (47.6) (51.5) (39.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 76 32 42 33 183 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-477 

(5) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน 165 คน สวนใหญ รอยละ 93.3 ตองการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค รองลงมา 3 อันดับ ไดแก การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลาย
เครียด การจัดการแขงขันกีฬาภายใน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 58.2, 41.8 และ 39.4 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-488) 
 
ตารางที่ 5-488 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานนนัทนาการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานนันทนาการ 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  59 29 38 28 154 
พนักงาน (93.7) (90.6) (92.7) (96.6) (93.3) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 35 22 25 14 96 
 (55.6) (68.8) (61.0) (48.3) (58.2) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   25 17 13 14 69 
คลายเครียด (39.7) (53.1) (31.7) (48.3) (41.8) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 13 15 18 19 65 
 (20.6) (46.9) (43.9) (65.5) (39.4) 
การจัดหองพักผอน 17 12 14 14 57 
 (27.0) (37.5) (34.1) (48.3) (34.5) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 8 10 10 14 42 
 (12.7) (31.3) (24.4) (48.3) (25.5) 
การตั้งชมรมกฬีา 9 10 5 8 32 

  (14.3) (31.3) (12.2) (27.6) (19.4) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 12 8 8 4 32 
 (19.0) (25.0) (19.5) (13.8) (19.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 63 32 41 29 165 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-478 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จํานวน 162 คน สวนใหญ รอยละ 77.2 ตองการไดรับสวัสดิการ 
ในรูปแบบของการประกันชีวิต รองลงมา 3 อันดับ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงิน/ของรางวัลการ
ทํางาน และเงินบําเหน็จ/บํานาญ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 60.5, 57.4 และ 38.3 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-489) 
 
ตารางที่ 5-489 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานความมั่นคง จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานความมั่นคง 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 49 18 35 23 125 
 (74.2) (72.0) (85.4) (76.7) (77.2) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 39 15 22 22 98 
 (59.1) (60.0) (53.7) (73.3) (60.5) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 34 18 22 19 93 
 (51.5) (72.0) (53.7) (63.3) (57.4) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 26 16 11 9 62 
 (39.4) (64.0) (26.8) (30.0) (38.3) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 16 11 14 12 53 
  (24.2) (44.0) (34.1) (40.0) (32.7) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 4 4 2 3 13 
 (6.1) (16.0) (4.9) (10.0) (8.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 66 25 41 30 162 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-479 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 144 คน สวนใหญ รอยละ 77.8 ตองการ
ไดความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย รองลงมา คือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอม
เกี่ยวกับความปลอดภัย และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย ในสัดสวนเทากับรอยละ 69.4 
และ 68.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-490) 
 
ตารางที่ 5-490 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานความปลอดภยัในการทํางาน จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงาน         
ที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานความปลอดภัย 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 40 17 28 27 112 
และความปลอดภัย (76.9) (68.0) (73.7) (93.1) (77.8) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 29 18 34 19 100 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (55.8) (72.0) (89.5) (65.5) (69.4) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 32 15 28 24 99 
ปลอดภัย (61.5) (60.0) (73.7) (82.8) (68.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 52 25 38 29 144 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-480 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว จํานวน 123 คน สวนใหญ รอยละ 74.8 ตองการ 
ในรูปแบบของการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ ไดแก 
การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง การจัดสถานเลี้ยงดูบตุรของลูกจาง และการชวยเหลือคาเลี้ยง
ดูบุตรของลูกจาง ในมีสัดสวนเทากับรอยละ 54.5, 26.8 และ 25.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-491) 
 
ตารางที่ 5-491 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงาน         
ที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการพัฒนา 

สถาบันครอบครัวของลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 32 21 24 15 92 
บุคคลในครอบครัว (71.1) (95.5) (75.0) (62.5) (74.8) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 20 13 20 14 67 
ของลูกจาง (44.4) (59.1) (62.5) (58.3) (54.5) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 14 9 5 5 33 
ลูกจาง (31.1) (40.9) (15.6) (20.8) (26.8) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 7 7 9 8 31 
ของลูกจาง (15.6) (31.8) (28.1) (33.3) (25.2) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 10 6 4 4 24 
ในครอบครัว (22.2) (27.3) (12.5) (16.7) (19.5) 
การจัดสนามเด็กเลน 6 5 1 5 17 
 (13.3) (22.7) (3.1) (20.8) (13.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 45 22 32 24 123 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-481 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จํานวน 114 คน สวนใหญ  รอยละ 65.8 ตองการไดรับสวัสดิการ
แรงงานในรูปของการใหทุนการศึกษา รองลงมา คือ การจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับ
เวลาเรียน การใหลาศึกษาตอ และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบการ ในสัดสวน
เทากับรอยละ 50.9, 50.0 และ 23.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-492) 

 
ตารางที่ 5-492 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการศึกษา 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหทุนการศึกษา 24 13 17 21 75 
 (61.5) (72.2) (63.0) (70.0) (65.8) 
การจัดตารางเวลาการทํางาน 19 10 12 17 58 
ใหเหมาะสมกับเวลาเรียน (48.7) (55.6) (44.4) (56.7) (50.9) 
การใหลาศึกษาตอ 16 7 17 16 56 
 (41.0) (38.9) (63.0) (53.3) (49.1) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 6 6 5 10 27 
ภายในสถานประกอบการ (15.4) (33.3) (18.5) (33.3) (23.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 39 18 27 30 114 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-482 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 102 คน สวนมาก รอยละ 67.4 ตองการใหมีการให
คําปรึกษาดานอาชีพ รองลงมา คือ การใหคําปรึกษา ดานกฎหมาย และการใหคําปรึกษาในการใชชีวิต
ครอบครัว ในสัดสวนเทากับรอยละ 67.6 และ 47.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-493) 
 
ตารางที่ 5-493 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานการใหคําปรึกษา จําแนกตามรปูแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 31 13 14 15 73 
 (77.5) (81.3) (53.8) (75.0) (71.6) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 25 12 21 11 69 
 (62.5) (75.0) (80.8) (55.0) (67.6) 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 19 5 11 13 48 
ครอบครัว (47.5) (31.3) (42.3) (65.0) (47.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 40 16 26 20 102 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-483 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ   
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่มีความตองการ

สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 60 คน สวนใหญ รอยละ 80.0 ตองการอุปกรณส่ือสาร รองลงมา 
คือ รถยนตประจําตําแหนง และบานพักตากอากาศ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 36.7 และ 25.0 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-494) 
 
ตารางที่ 5-494 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่ตองการสวัสดิการ 

แรงงานดานอืน่ๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการอื่นๆที่ตองการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

อุปกรณสื่อสาร 17 11 15 5 48 
 (81.0) (84.6) (88.2) (55.6) (80.0) 
รถยนตประจําตําแหนง 7 6 5 4 22 
 (33.3) (46.2) (29.4) (44.4) (36.7) 
บานพักตากอากาศ 3 2 6 4 15 
 (14.3) (15.4) (35.3) (44.4) (25.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 21 13 17 9 60 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-484 

4.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มอยางนอย 5 กอกน้ํา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมที่สํารวจสวนใหญ 

รอยละ 79.2 เห็นดวย เพราะเพื่อความสะดวกและถูกสุขลักษณะ และอีกรอยละ 20.8 ไมเห็นดวย 
เพราะสถานประกอบกิจการบางแหงมีจํานวนลูกจางนอยและไมมีพื้นที่เพียงพอ (ตารางที่ 5-495) 
 
ตารางที่ 5-495 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทพาณิชยกรรม จาํแนกตามความคิดเหน็

เกีย่วกบัการใหสถานประกอบกิจการจดัสวสัดิการแรงงานดานน้ําสะอาดสําหรับดืม่ใน
แตละสถานทีใ่หมีกอกน้าํอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 65 27 31 29 152 
 (79.3) (81.8) (70.5) (87.9) (79.2) 
  ไมเห็นดวย 17 6 13 4 40 

 (20.7) (18.2) (29.5) (12.1) (20.8) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-485 

4.4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวม 
ชักโครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 74.0 

เห็นดวยเพราะสวนใหญทําอยูแลวและเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกลูกจางหญิงแตอีก รอยละ 
26.0 ไมเห็นดวยเนื่องจากเห็นวาจํานวนหองน้ําที่มีอยูก็มีจํานวนเพียงพออยูแลวและหญิงมีครรภ 
ก็สามารถใชไดโดยสะดวก (ตารางที่ 5-496) 
 
ตารางที่ 5-496 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีสวมชกัโครกสําหรับลูกจางหญิง 
มีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 61 25 26 30 142 
 (74.4) (75.8) (59.1) (90.9) (74.0) 
  ไมเห็นดวย 21 8 18 3 50 

 (25.6) (24.2) (40.9) (9.1) (26.0) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-486 

4.5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน
ขึ้นไปตองจัดใหมีหองพยาบาล พรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 87.5 

เห็นดวย เพราะเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกลูกจางโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการบางแหง 
ที่ตั้งอยูหางไกลจากโรงพยาบาล มีเพียงรอยละ 12.5 เทานั้นที่ไมเห็นดวย เนื่องจากมีโรงพยาบาลตั้งอยู
ไมไกลจากสถานประกอบกิจการมากนักและมีความสะดวกในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลในกรณี
ที่มีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น (ตารางที่ 5-497) 
 
ตารางที่ 5-497 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับในสถานประกอบกจิการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป นายจางตองจัดให 
มีหองรักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตยีง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 73 31 35 29 168 
 (89.0) (93.9) (79.5) (87.9) (87.5) 
  ไมเห็นดวย 9 2 9 4 24 

 (11.0) (6.1) (20.5) (12.1) (12.5) 
รวม 82 33 44 33 192 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-487 

4.6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 
คนขึ้นไปตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 79.7 

เห็นดวยเพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 20.3 ไมเห็นดวย เพราะเปนการ
ทําการคากับลูกจาง และเห็นวาไมจําเปนเพราะสามารถหาซื้อไดสะดวก (ตารางที่ 5-498) 

 
ตารางที่ 5-498 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทพาณิชยกรรม จาํแนกตามความคิดเหน็

เกีย่วกบัในสถานประกอบกจิการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คนขึ้นไป ใหสถานประกอบ-
กิจการตดิตัง้ตูผาอนามยัแบบหยอดเหรยีญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 60 28 36 29 153 
 (73.2) (84.8) (81.8) (87.9) (79.7) 
  ไมเห็นดวย 22 5 8 4 39 

 (26.8) (15.2) (18.2) (12.1) (20.3) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-488 

4.7) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เคร่ือง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตาม
สัดสวนของลูกจาง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 79.7 

เห็นดวย เพราะลูกจางบางคนไมมีเงินซื้อโทรศัพทมือถือ มีเพียง รอยละ 20.3 ที่ไมเห็นดวย เพราะมี
โทรศัพทมือถืออยูแลว (ตารางที่ 5-499) 
 
ตารางที่ 5-499 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตัง้ตูโทรศัพทสาธารณะในสถานที่ทํางาน 
อยางนอย 1 เครื่อง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิม่ขึ้นตามสัดสวน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 67 27 30 29 153 
 (81.7) (81.8) (68.2) (87.9) (79.7) 
  ไมเห็นดวย 15 6 14 4 39 

 (18.3) (18.2) (31.8) (12.1) (20.3) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-489 

4.8) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คนและจัดใหมี
โทรทัศนท่ีใชงานไดอยางนอย 1 เคร่ือง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมสวนใหญ รอยละ 86.7 

เห็นดวยเพราะเพื่อใหลูกจางไดรับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ มีเพียงรอยละ 
19.3 ที่ไมเห็นดวย เพราะอาจทําใหลูกจางสนใจทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-500) 
 
ตารางที่ 5-500 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม จําแนกตามความคิดเหน็

เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดใหมหีนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบบั 
สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และใหมีโทรทัศนที่ใชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 64 29 34 28 155 
 (78.0) (87.9) (77.3) (84.8) (80.7) 
  ไมเห็นดวย 18 4 10 5 37 

 (22.0) (12.1) (22.7) (15.2) (19.3) 

รวม 82 33 44 33 192 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-490 

2.4 กลุมลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ 
 

 ผลการสํารวจกลุมลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ 
จํานวน 193 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมลูกจาง 

 
1.1) เพศ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ
โดยรวมแลวเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ในสัดสวน รอยละ 53.4 และ 46.6 (ตารางที่ 5-501) 
 
ตารางที่ 5-501 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามเพศ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เพศ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ชาย 39 14 24 13 90 
 (58.2) (45.2) (45.3) (31.0) (46.6) 
หญิง 28 17 29 29 103 
 (41.8) (54.8) (54.7) (69.0) (53.4) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.2) อายุ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ

มากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 51.8 มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ซ่ึงกําลังเปนวัยทํางาน รองลงมา คือ 
อายุระหวาง 31 – 40 ป, 41 – 50 ป, 18 – 20 ป และ 51 – 60 ป โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 29.0, 13.0, 
4.7 และ 1.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-502) 
 
ตารางที่ 5-502 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ชวงอาย ุ
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ชวงอาย ุ

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

18-20 ป 5 2 1 1 9 
  (7.5) (6.5) (1.9) (2.4) (4.7) 
21-30 ป 40 19 18 23 100 
  (59.7) (61.3) (34.0) (54.8) (51.8) 
31-40 ป 16 5 25 10 56 
  (23.9) (16.1) (47.2) (23.8) (29.0) 
41-50 ป 6 5 7 7 25 
  (9.0) (16.1) (13.2) (16.7) (13.0) 
51-60 ป 0 0 2 1 3 
 (0.0) (0.0) (3.8) (2.4) (1.6) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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1.3) ระดับการศึกษา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนมาก 

รอยละ 38.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ ระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 19.2, 14.5, 12.9 และ 10.9 
ตามลําดับ สวนอีกรอยละ 4.1 มีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี (ตารางที่ 5-503) 
 
ตารางที่ 5-503 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา                                                                                                          
                           หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระดับการศึกษา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ประถมศึกษา(ป.4-7) 18 4 3 0 25 
 (26.9) (12.9) (5.7) (0.0) (12.9) 
มัธยมศึกษาตอนตน 13 7 5 3 28 
(ม.1-3) (19.4) (22.6) (9.4) (7.1) (14.5) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 2 5 1 21 
(ม.4-6) (19.4) (6.5) (9.4) (2.4) (10.9) 
อาชีวศึษา (ปวช. ปวส.  11 5 12 9 37 
อนุปริญญา) (16.4) (16.1) (22.6) (21.4) (19.2) 
ปริญญาตรี 10 13 24 27 74 
 (14.9) (41.9) (45.3) (64.3) (38.3) 
สูงกวาปริญญาตรี 2 0 4 2 8 

 (3.0) (0.0) (7.5) (4.8) (4.1) 
รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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1.4) สถานภาพสมรส 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ 

สวนมาก รอยละ 52.8 เปนโสด รองลงมา สมรสแลวและมีบุตร รอยละ 40.4 สวนที่เหลืออีกรอยละ 
6.2 สมรสแลวแตยังไมมีบุตร และหยา/มายอีกรอยละ 0.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-504) 
 
ตารางที่ 5-504 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

สถานภาพสมรส                                                                                                                   
                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สถานภาพสมรส 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

โสด 37 18 23 24 102 
  (55.2) (58.1) (43.4) (57.1) (52.8) 
สมรสแลวยงัไมมีบุตร 4 2 3 3 12 
  (6.0) (6.5) (5.7) (7.1) (6.2) 
สมรสและมีบุตร 25 11 27 15 78 
  (37.3) (35.5) (50.9) (35.7) (40.4) 
หยา/หมาย 1 0 0 0 1 
 (1.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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หนาที่ 5-494 

1.5) ลักษณะการจางงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ

สวนมาก รอยละ 85.0 เปนลูกจางรายเดือน และมีเพียงรอยละ 15.0 ที่เปนลูกจางรายวัน (ตารางที่ 5-505) 
 
ตารางที่ 5-505 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ลักษณะการจางงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ลักษณะการจางงาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางรายเดอืน 54 20 49 41 164 
 (80.6) (64.5) (92.5) (97.6) (85.0) 
ลูกจางรายวัน 13 11 4 1 29 
 (19.4) (35.5) (7.5) (2.4) (15.0) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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1.6) ระยะเวลาการทํางานกับสถานประกอบกิจการปจจุบัน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ

สวนมาก รอยละ 31.1 ทํางานกับสถานประกอบกิจการมานาน 1 – 2 ป รองลงมา คือ 3 – 5 ป, นอยกวา 1 ป, 
6 – 10 ป, 11 – 15 ป และมากกวา 15 ป และ โดยมีสัดสวนเทากับ รอยละ 19.7, 16.1, 14.0, 10.9 และ 8.3 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-506) 
 
ตารางที่ 5-506 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ระยะเวลาทํางานกับสถานประกอบกิจการปจจุบัน 
                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลาทํางาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอยกวา 1 ป 11 4 9 7 31 
  (16.4) (12.9) (17.0) (16.7) (16.1) 
1 - 2 ป 30 11 9 10 60 
  (44.8) (35.5) (17.0) (23.8) (31.1) 
3 - 5 ป 16 6 9 7 38 
  (23.9) (19.4) (17.0) (16.7) (19.7) 
6 - 10 ป 9 6 10 2 27 
  (13.4) (19.4) (18.9) (4.8) (14.0) 
11 - 15 ป 1 2 10 8 21 
  (1.5) (6.5) (18.9) (19.0) (10.9) 
มากกวา 15 ป 0 2 6 8 16 

 (0.0) (6.5) (11.3) (19.0) (8.3) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2) ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ลูกจาง
ทํางานอยู 

 

2.1) ประเภทธุรกิจหลักท่ีทํา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ 

สวนมาก รอยละ 23.3 อยูในธุรกิจรับเหมากอสราง/ติดตั้งระบบ/ตกแตงภายใน รองลงมา 3 อันดับ คือ 
สถาบันการเงิน/ประกันภัย/ประกันชีวิต รอยละ 13.5 โรงแรม/หอพัก/อพารทเมนท รอยละ 13.0 และ
สถานพยาบาล รอยละ 10.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-507) 
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ตารางที่ 5-507 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจหลักที่ทํา 

                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ประเภทธุรกิจ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

9 11 9 16 45 รับเหมากอสราง/ติดตั้งระบบ/
ตกแตงภายใน (13.4) (35.5) (17.0) (38.1) (23.3) 
สถาบันการเงิน/ประกันภัย/ 5 1 11 9 26 
 ประกันชีวิต (7.5) (3.2) (20.8) (21.4) (13.5) 
โรงแรม/หอพัก/อพารทเมนท 7 4 9 5 25 
  (10.4) (12.9) (17.0) (11.9) (13.0) 

1 5 9 6 21 สถานพยาบาล 
  (1.5) (16.1) (17.0) (14.3) (10.9) 
โทรคมนาคม 5 0 5 3 13 
  (7.5) (0.0) (9.4) (7.1) (6.7) 
รานอาหาร/ภัตตาคาร 7 5 0 0 12 
  (10.4) (16.1) (0.0) (0.0) (6.2) 
ขนสงผูโดยสาร/ใหเชารถ 2 1 2 0 5 
  (3.0) (3.2) (3.8) (0.0) (2.6) 
อสังหาริมทรัพย 2 0 2 0 4 
  (3.0) (0.0) (3.8) (0.0) (2.1) 
คลังสินคา 1 1 1 0 3 
  (1.5) 3.2) (1.9) (0.0) (1.6) 
ขนสงสินคา 2 0 1 0 3 
  (3.0) (0.0) (1.9) (0.0) (1.6) 
อื่นๆ เชน สปอรตคลับ นวด  26 3 4 3 36 
แผนโบราณ ซักรีด เปนตน (38.8) (9.7) (7.5) (7.1) (18.7) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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2.2) ภูมิภาคท่ีตัง้ของสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ

สวนมาก รอยละ 41.5 อยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนือ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 18.1, 16.6, 14.0 และ 9.8 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-508) และเมื่อพิจารณาถึงจังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ พบวา จังหวัดที่มีสัดสวน
ของลูกจางที่สํารวจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และชลบุรี โดยมีสัดสวน
เทากับรอยละ 36.8, 11.9 และ 11.4 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 60.1 ของกลุมลูกจางที่สํารวจ
ทั้งหมด (ตารางที่ 5-509) 
 
ตารางที่ 5-508 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ภูมิภาคที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ที่ต้ังสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 13 27 24 80 
  (23.9) (41.9) (50.9) (57.1) (41.5) 
ภาคกลาง 9 4 4 15 32 
  (13.4) (12.9) (7.5) (35.7) (16.6) 
ภาคเหนือ 10 3 6 0 19 
  (14.9) (9.7) (11.3) (0.0) (9.8) 
ภาคใต 18 4 3 2 27 
  (26.9) (12.9) (5.7) (4.8) (14.0) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 7 13 1 35 
 (20.9) (22.6) (24.5) (2.4) (18.1) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-499 

ตารางที่ 5-509 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม
จังหวดัที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ จังหวัดที่ต้ังสถาน 

ประกอบกิจการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

กรุงเทพมหานคร 12 11 24 24 71 
 (17.9) (35.5) (45.3) (57.1) (36.8) 
สมุทรปราการ 4 2 3 0 9 
 (6.0) (6.5) (5.7) (0.0) (4.7) 
พระนครศรีอยธุยา 5 2 2 1 10 
 (7.5) (6.5) (3.8) (2.4) (5.2) 
ชลบุรี 4 2 2 14 22 
 (6.0) (6.5) (3.8) (33.3) (11.4) 
นครราชสีมา 6 5 12 0 23 
 (9.0) (16.1) (22.6) (0.0) (11.9) 
ขอนแกน 8 2 1 1 12 
 (11.9) (6.5) (1.9) (2.4) (6.2) 
เชียงใหม 4 1 3 0 8 
 (6.0) (3.2) (5.7) (0.0) (4.1) 
นครสวรรค 6 2 3 0 11 
 (9.0) (6.5) (5.7) (0.0) (5.7) 
สุราษฎรธานี 6 2 0 0 8 
 (9.0) (6.5) (0.0) (0.0) (4.1) 
สงขลา 12 2 3 2 19 
 (17.9) (6.5) (5.7) (4.8) (9.8) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-500 

2.3) การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ

มากกวาครึ่งหนึ่ง รอยละ 62.7 ทํางานในสถานประกอบกิจการที่ไมมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง 
หรือผูแทนลูกจาง สวนอีกรอยละ 37.3 มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนแรงงาน 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของการมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางสูงสุด คือ รอยละ 78.6 ในขณะที่สถานประกอบกิจการที่มีจํานวน
แรงงาน 1 – 49 คนเปนกลุมที่ไมมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง (ตารางที่ 5-510) 
 
ตารางที่ 5-510 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

การมีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  มี 0 7 32 33 72 
 (0.0) (22.6) (60.4) (78.6) (37.3) 
  ไมมี 67 24 21 9 121 
 (100.0) (77.4) (39.6) (21.4) (62.7) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-501 

(1) ประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการหรือองคกร

ลูกจางหรือผูแทนลูกจาง จํานวน 72 คน สวนใหญ รอยละ 69.4 มีคณะกรรมการสวัสดิการใน 
สถานประกอบกิจการ รองลงมา มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และคณะกรรมการลูกจาง โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 61.1 และ 22.2 ตามลําดับ สวนอีก 
รอยละ 20.8 มีสหภาพแรงงาน (ตารางที่ 5-511) 
 
ตารางที่ 5-511 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มคีณะกรรมการฯ 

จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประเภทของคณะกรรมการ 
หรือองคกรลูกจาง หรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน 0 7 24 19 50 
ประกอบกิจการ (0.0) 100.0) (75.0) (57.6) (69.4) 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 0 3 18 23 44 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (0.0) (42.9) (56.3) (69.7) (61.1) 
คณะกรรมการลูกจาง 0 3 6 7 16 

 (0.0) (42.9) (18.8) (21.2) (22.2) 
สหภาพแรงงาน 0 0 4 11 15 

 (0.0) (0.0) (12.5) (33.3) (20.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 7 32 33 72 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-502 

(2) การมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 

รอยละ 87.5 มีความเห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการ
สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน โดยมีเพียงสวนนอย รอยละ 12.5 ที่เห็นวาไมมีบทบาท 
(ตารางที่ 5-512) 
 
ตารางที่ 5-512 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มคีณะกรรมการฯ 

จําแนกตามการมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวสัดิการแรงงานของ
คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การมีบทบาทในการสงเสริม 

ใหลูกจางไดรับสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมี 0 0 3 6 9 
 (0.0) (0.0) (9.4) (18.2) (12.5) 
มี 0 7 29 27 63 
 (0.0) (100.0) (90.6) (81.8) (87.5) 

รวม 0 7 32 33 72 

 (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-503 

(3) ระดับบทบาทของคณะกรรมการฯ 
ลูกจางที่เห็นวาคณะกรรมการฯ มีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับ

สวัสดิการแรงงาน จํานวน 63 คน สวนใหญ รอยละ 55.6 เห็นวา คณะกรรมการหรือองคกรลูกจาง
หรือผูแทนลูกจางมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน อยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาเห็นวามีบทบาทอยูในระดับคอนขางมาก  รอยละ 19.0 คอนขางนอย  รอยละ  17.5 
มาก รอยละ 4.8 และนอย รอยละ 3.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-513) 

 
ตารางที่ 5-513 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่เห็นวา

คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน 
จําแนกตามระดับบทบาทของคณะกรรมการหรือองคกรหรือผูแทนลูกจาง  

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ บทบาทของคณะกรรมการหรือ

องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นอย 0 0 2 0 2 
 (0.0) (0.0) (6.9) (0.0) (3.2) 
คอนขางนอย 0 2 5 4 11 
 (0.0) (28.6) (17.2) (14.8) (17.5) 
ปานกลาง 0 4 16 15 35 
 (0.0) (57.1) (55.2) (55.6) (55.6) 
คอนขางมาก 0 1 5 6 12 
 (0.0) (14.3) (17.2) (22.2) (19.0) 
มาก 0 0 1 2 3 

 (0.0) (0.0) (3.4) (7.4) (4.8) 

รวม 0 7 29 27 63 
 (0.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-504 

3) สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ 
 

3.1) การทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ทราบและ

ไมทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 49.7, และ 50.3 โดยใน
สวนที่ทราบความหมายของสวัสดิการแรงงานสวนใหญ ยังอธิบายความหมายของสวัสดิการแรงงาน
ไมถูกตอง (ตารางที่ 5-514) 
 
ตารางที่ 5-514 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

การทราบความหมายของสวสัดิการแรงงาน 
                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การทราบความหมาย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  ไมทราบ 44 16 20 17 97 
  (65.7) (51.6) (37.7) (40.5) (50.3) 
  ทราบ 23 15 33 25 96 
 (34.3) (48.4) (62.3) (59.5) (49.7) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-505 

3.2) การรับทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 

รอยละ 78.8 ทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหเพียงบางสวน มีทราบทั้งหมด รอยละ 15.0 และ
ไมทราบเลย รอยละ 6.2 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาลูกจางสวนใหญไดรับขอมูลดานสวัสดิการ
แรงงานจากนายจางคอนขางนอย (ตารางที่ 5-515) 
 
ตารางที่ 5-515 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

การรับทราบเกี่ยวกับสวัสดกิารแรงงานทีน่ายจางจัดให 
                                                                                                                   หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การรับทราบเกี่ยวกับ 
สวัสดิการที่นายจางจัดให 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  ทราบทั้งหมด 11 2 9 7 29 
 (16.4) (6.5) (17.0) (16.7) (15.0) 
  ทราบบางสวน 47 29 42 34 152 
 (70.1) (93.5) (79.2) (81.0) (78.8) 
  ไมทราบ 9 0 2 1 12 
 (13.4) (0.0) (3.8) (2.4) (6.2) 

รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
3.3) ประเภทของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ทราบ
สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให (ทราบทั้งหมดและบางสวน) จํานวน 181 คน เกือบทั้งหมด 
รอยละ 99.4 ไดรับสวัสดิการดานวันหยุดวันลา รองลงมา คือ สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ
93.9 สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ รอยละ 90.6 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
รอยละ 82.9 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ รอยละ 78.5 สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยใน 
การทํางาน รอยละ 74.0 สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง รอยละ 65.7 สวัสดิการแรงงานดานการให
คําปรึกษารอยละ 41.4 สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา รอยละ 38.1 สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนา
สถาบันครอบครัวรอยละ 27.1 และสวัสดิการแรงงานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณ
ส่ือสาร เปนตน รอยละ 28.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-516) 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-506 

ตารางที่ 5-516 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม
สวัสดิการแรงงานดานตางๆที่ไดรับจากนายจาง 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการแรงงาน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  57 31 51 41 180 
  (98.3) (100.0) (100.0) (100.0) (99.4) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  52 30 49 39 170 
 (89.7) (96.8) (96.1) (95.1) (93.9) 
สวัสดิการดานโบนัส 50 29 45 40 164 
และเงินสวัสดิการ (86.2) (93.5) (88.2) (97.6) (90.6) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 41 25 47 37 150 
 (70.7) (80.6) (92.2) (90.2) (82.9) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  41 17 46 38 142 
  (70.7) (54.8) (90.2) (92.7) (78.5) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 35 20 42 37 134 
ในการทํางาน (60.3) (64.5) (82.4) (90.2) (74.0) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  28 15 37 39 119 
  (48.3) (48.4) (72.5) (95.1) (65.7) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 27 11 16 21 75 
 (46.6) (35.5) (31.4) (51.2) (41.4) 
สวัสดิการดานการศึกษา  15 11 25 18 69 
  (25.9) (35.5) (49.0) (43.9) (38.1) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  9 6 14 20 49 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (15.5) (19.4) (27.5) (48.8) (27.1) 
อื่นๆ เชน รถยนตประจํา 6 6 19 20 51 
ตําแหนง อุปกรณสื่อสาร เปนตน (10.3) (19.4) (37.3) (48.8) (28.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 67 31 53 42 193 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-507 

3.4) รายละเอียดของสวัสดิการประเภทตางๆ ท่ีลูกจางไดรับ  
รูปแบบของสวัสดิการตางๆ ที่ลูกจางไดรับแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของ

ธุรกิจที่ทําและความสามารถของสถานประกอบกิจการแตละแหงที่จะจัดให โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
(1) สวัสดิการแรงงานดานวนัหยุดวันลา   

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ
สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 180 คน ทั้งหมด รอยละ 100.0 ไดรับสวัสดิการแรงงาน 
ในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา คือ วันลากิจ วันลาคลอดบุตร วันลาบวช และอ่ืนๆ เชน วันลา 
พักรอน วันลาไปศึกษาตอ เปนตน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 88.3, 70.0, 58.3 และ 17.8 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-517) 
 
ตารางที่ 5-517 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการทีไ่ดรับสวัสดิการ

แรงงานดานวันหยุดวันลา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 
ดานวันหยุดวันลา 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ลาปวย 57 31 51 41 180 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ลากิจ 46 26 49 38 159 
 (80.7) (83.9) (96.1) (92.7) (88.3) 
ลาคลอดบุตร 27 20 44 35 126 
 (47.4) (64.5) (86.3) (85.4) (70.0) 
ลาบวช 27 18 39 21 105 
 (47.4) (58.1) (76.5) (51.2) (58.3) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 5 2 16 9 32 
ศึกษาตอ เปนตน (8.8) (6.5) (31.4) (22.0) (17.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 57 31 51 41 180 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-508 

(2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 170 คน สวนใหญ รอยละ 69.4 ไดรับสวัสดิการแรงงานใน
รูปของชุดทํางาน/เครื่องแบบ รองลงมา คือ การจัดหาอาหารกลางวัน การจัดหาที่พักอาศัย เงิน
สงเคราะหตางๆ การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย รถรับสง 
และการจัดตั้งสหกรณโดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 51.2, 44.7, 41.2, 34.7, 23.5, 20.0 และ 15.3 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-518) 
 
ตารางที่ 5-518 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จําแนกตามรูปแบบสวสัดิการแรงงานที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  28 26 34 30 118 
  (53.8) (86.7) (69.4) (76.9) (69.4) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 24 20 23 20 87 
  (46.2) (66.7) (46.9) (51.3) (51.2) 
การจัดหาที่พักอาศัย  21 20 15 20 76 
  (40.4) (66.7) (30.6) (51.3) (44.7) 
เงินสงเคราะหตางๆ 8 9 28 25 70 
  (15.4) (30.0) (57.1) (64.1) (41.2) 
การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน 16 12 15 16 59 
ครอบครัว (30.8) (40.0) (30.6) 41.0) (34.7) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อท่ีอยูอาศัย  8 4 13 15 40 
  (15.4) (13.3) (26.5) (38.5) (23.5) 
รถรับสง  3 10 8 13 34 
  (5.8) (33.3) (16.3) (33.3) (20.0) 
การจัดตั้งสหกรณ  0 7 12 7 26 
  (0.0) (23.3) (24.5) (17.9) (15.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 52 30 49 39 170 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-509 

(2.1) การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 118 คน สวนใหญ 

รอยละ 85.6 ไดรับชุดทํางาน/เครื่องแบบโดยไมเสียคาใชจาย และจําหนายใหในราคาถูก รอยละ 14.4 
(ตารางที่ 5-519) 
 
ตารางที่ 5-519 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 23 24 31 23 101 
 (82.1) (92.3) (91.2) (76.7) (85.6) 
จําหนายราคาถูก 5 2 3 7 17 
 (17.9) (7.7) (8.8) (23.3) (14.4) 

รวม 28 26 34 30 118 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-510 

(2.2) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 87 คน สวนใหญ 

รอยละ 66.7 เปนการจัดหาอาหารโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมาจําหนายในราคาถูก รอยละ 31.0 และ
รอยละ 2.3 ไดรับเงินคาอาหารกลางวันเปนรายเดือน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามขนาดของสถาน
ประกอบกิจการจะเห็นวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1 – 49 คนมีสัดสวนของการไดรับ
สวัสดิการอาหารกลางวันโดยไมเสียคาใชจายสูงสุด คือ รอยละ 87.5 ในขณะที่สถานประกอบกิจการ
ที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไปมีสัดสวนของรูปแบบการจัดหาอาหารกลางวันจําหนายในราคาถูก
สูงสุด คือ รอยละ 55.0 เนื่องจากสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางจํานวนมาก การจัดหาอาหารโดยไม
เสียคาใชจายจะเปนภาระของสถานประกอบกิจการคอนขางมาก (ตารางที่ 5-520) 
 
ตารางที่ 5-520 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาอาหารกลางวัน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 21 15 14 8 58 
 (87.5) (75.0) (60.9) (40.0) (66.7) 
จําหนายราคาถูก 3 5 8 11 27 
 (12.5) (25.0) (34.8) (55.0) (31.0) 
ไดเงินคาอาหารรายเดอืน 0 0 1 1 2 
 (0.0) (0.0) (4.3) (5.0) (2.3) 

รวม 24 20 23 20 87 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-511 

(2.3) การจัดหาที่พักอาศัย  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 76 คน สวนใหญ 

รอยละ 55.3 ไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 42.1 เสียคาเชาในราคาถูก และเสียเฉพาะคาน้ําประปา/
ไฟฟา รอยละ 2.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-521) 
 
ตารางที่ 5-521 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานที่พกัอาศัย จําแนกตามวิธีการที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดหาที่พักอาศัย 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 14 14 7 7 42 
 (66.7) (70.0) (46.7) (35.0) (55.3) 
คิดคาเชาในราคาถูก 7 5 7 13 32 
 (33.3) (25.0) (46.7) (65.0) (42.1) 
เสียเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 0 1 1 0 2 
 (0.0) (5.0) (6.7) (0.0) (2.6) 

รวม 21 20 15 20 76 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-512 

(2.4) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 70 คน สวนใหญ 

รอยละ 74.3 ไดรับในรูปแบบของคาทําศพคนในครอบครัว และอีกรอยละ 48.6 เปนการใหเงิน
สงเคราะหบุตร (ตารางที่ 5-522) 
 
ตารางที่ 5-522 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานเงนิสงเคราะหตางๆ จําแนกตามวธีิการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
เงินสงเคราะหตางๆ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

  คาทําศพคนในครอบครัว 4 8 23 17 52 
 (50.0) (88.9) (82.1) (68.0) (74.3) 
  สงเคราะหบุตร 5 4 12 13 34 
 (62.5) (44.4) (42.9) (52.0) (48.6) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 8 9 28 25 70 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-513 

(2.5) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 59 คน ประมาณ

คร่ึงหนึ่ง รอยละ 50.8 เปนการใหกูโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย และอีกรอยละ 49.2 เปนการ
ใหกูโดยไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-523) 
 
ตารางที่ 5-523 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานการใหกูยมืเงินเพื่อใชจายในครอบครัว จําแนกตามวธีิการที่นายจาง
จัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงินเพื่อ 

ใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 7 4 7 12 30 
 (43.8) (33.3) (46.7) (75.0) (50.8) 
ไมมีดอกเบี้ย 9 8 8 4 29 
  (56.3) (66.7) (53.3) (25.0) (49.2) 

รวม 16 12 15 16 59 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-514 

(2.6) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย 
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 40 คน สวนใหญ 

รอยละ 72.5 ไดรับสวัสดิการแรงงานในรูปของการใหกูยืมเงินที่มีดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
ในขณะที่รอยละ 27.5 ใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิดดอกเบี้ย (ตารางที่ 5-524) 
 
ตารางที่ 5-524 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทการกอสรางและบรกิารทีไ่ดรับสวัสดกิาร

แรงงานดานการใหกูยมืเงนิเพือ่ซ้ือที่อยูอาศยั จําแนกตามวิธีการทีน่ายจางจดัให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 4 3 10 12 29 
พาณิชย (50.0) (75.0) (76.9) (80.0) (72.5) 
ไมคิดดอกเบี้ย 4 1 3 3 11 
  (50.0) (25.0) (23.1) (20.0) (27.5) 

รวม 8 4 13 15 40 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-515 

(2.7) การจัดรถรับสง  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 34 คน สวนใหญ 

รอยละ 82.4 ไดรับสวัสดิการแรงงานจัดรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย สวนอีกรอยละ 14.7 มีการจัดรถ
รับสงคิดคาโดยสารในราคาถูก และรอยละ 2.9 ไดคาน้ํามัน/คาเดินทาง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-525) 
 
ตารางที่ 5-525 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                        หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดรถรับสง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 1 8 6 13 28 
  (33.3) (80.0) (75.0) (100.0) (82.4) 
คาโดยสารราคาถูก 1 2 2 0 5 
 (33.3) (20.0) (25.0) (0.0) (14.7) 
ไดคาน้ํามัน/คาเดินทาง 1 0 0 0 1 
 (33.3) (0.0) (0.0) (0.0) (2.9) 

รวม 3 10 8 13 34 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-516 

(2.8) การจัดตั้งดานสหกรณ  
ลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 26 คน สวนใหญ 

จัดใหมีสหกรณออมทรัพย และจัดใหมีสหกรณรานคาในสัดสวนเทากัน รอยละ 57.7 (ตารางที่ 5-526) 
 
ตารางที่ 5-526 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานสหกรณ จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การจัดต้ังสหกรณ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

สหกรณออมทรัพย 0 4 7 4 15 
 (0.0) (57.1) (58.3) (57.1) (57.7) 
สหกรณรานคา 0 5 6 4 15 
 (0.0) (71.4) (50.0) (57.1) (57.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 0 7 12 7 26 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-517 

(3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดกิาร  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จํานวน 164 คน สวนใหญ รอยละ 70.1 ไดในรูปแบบ
ของเงินโบนัส รองลงมา คือ เบี้ยขยัน เบี้ยเล้ียง เงินรางวัลพนักงานดีเดน และเงินรางวัลประจําป โดยมี
สัดสวนเทากับรอยละ 53.0, 42.1, 22.6 และ 22.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-527) 
 
ตารางที่ 5-527 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ 
ที่นายจางจัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงินโบนัส 24 18 35 38 115 
 (48.0) (62.1) (77.8) (95.0) (70.1) 
เบี้ยขยัน 29 20 21 17 87 

 (58.0) (69.0) (46.7) (42.5) (53.0) 
เบี้ยเลี้ยง 18 12 26 13 69 
 (36.0) (41.4) (57.8) (32.5) (42.1) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 2 5 17 13 37 
 (4.0) (17.2) (37.8) (32.5) (22.6) 
เงินรางวลัประจําป 8 5 17 6 36 
 (16.0) (17.2) (37.8) (15.0) (22.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 50 29 45 40 164 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-518 

(4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน 150 คน สวนใหญ รอยละ 92.7 ไดรับในรูปแบบของการ
จัดงานเลี้ยงสังสรรคลูกจาง รองลงมา 3 อันดับ คือ การจัดการแขงขันกีฬาภายใน การจัดกิจกรรม
พักผอน/กิจกรรมคลายเครียด และการจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว ในสัดสวนรอยละ 28.7, 23.3 และ 21.3 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-528) 
 
ตารางที่ 5-528 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานนนัทนาการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่นายจางจัดให  
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 
ดานนันทนาการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  39 22 44 34 139 
 (95.1) (88.0) (93.6) (91.9) (92.7) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 3 5 21 14 43 
 (7.3) (20.0) (44.7) (37.8) (28.7) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   5 5 11 14 35 
คลายเครียด (12.2) (20.0) (23.4) (37.8) (23.3) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 2 5 17 8 32 
 (4.9) (20.0) (36.2) (21.6) (21.3) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 0 0 13 9 22 
 (0.0) (0.0) (27.7) (24.3) (14.7) 
การตั้งชมรมกฬีา 0 2 11 7 20 

 (0.0) (8.0) (23.4) (18.9) (13.3) 
การจัดหองพักผอน 4 1 4 8 17 
 (9.8) (4.0) (8.5) (21.6) (11.3) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 0 1 5 5 11 
 (0.0) (4.0) (10.6) (13.5) (7.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 41 25 47 37 150 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-519 

(5) สวัสดิการแรงงานดานสขุภาพ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จํานวน 142 คน สวนใหญรอยละ 81.0 เปนการใหความชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาล รองลงมา คือ การใหบริการตรวจสุขภาพประจําป และการใหขอมูลขาวสาร 
ดานการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 55.6 และ 33.1 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-529) 
 
ตารางที่ 5-529 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จําแนกตามรูปแบบสวัสดกิารที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 32 12 41 30 115 
 (78.0) (70.6) (89.1) (78.9) (81.0) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 6 11 34 28 79 
 (14.6) (64.7) (73.9) (73.7) (55.6) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  7 3 19 18 47 
ปองกันโรค  การสงเสริมสุขภาพ (17.1) (17.6) (41.3) (47.4) (33.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 41 17 46 38 142 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-520 

(6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภยัในการทํางาน  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 134 คน สวนใหญ รอยละ 73.1 เปนการ
ใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย รองลงมา คือ การฝกอบรมและเตรียมความพรอม
เกี่ยวกับความปลอดภัย และการสงเสริมกจิกรรมดานความปลอดภัย รอยละ 58.2 และ 48.5 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-530) 
 
ตารางที่ 5-530 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ 
ที่นายจางจัดให 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการดานแรงงาน 

ความปลอดภัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 28 11 32 27 98 
และความปลอดภัย (80.0) (55.0) (76.2) (73.0) (73.1) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 10 12 31 25 78 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (28.6) (60.0) (73.8) (67.6) (58.2) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 19 8 19 19 65 
ปลอดภัย (54.3) (40.0) (45.2) (51.4) (48.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 35 20 42 37 134 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-521 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง   
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จํานวน 119 คน ประมาณครึ่งหนึ่ง รอยละ 48.7 มีการทําประกนัชวีติ 
รองลงมา 3 อันดับ คือ ไดรับเงิน/ของรางวัลการทํางาน และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุน 
ฌาปนกิจศพ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 41.2, 39.5 และ 25.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-531) 
 
ตารางที่ 5-531 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการดานความมั่นคง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 9 9 26 14 58 
 (32.1) (60.0) (70.3) (35.9) (48.7) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6 3 18 22 49 
 (21.4) (20.0) (48.6) (56.4) (41.2) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 14 7 13 13 47 
 (50.0) (46.7) (35.1) (33.3) (39.5) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 3 2 12 13 30 
  (10.7) (13.3) (32.4) (33.3) (25.2) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 0 2 6 15 23 
 (0.0) (13.3) (16.2) (38.5) (19.3) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 0 1 3 3 7 
 (0.0) (6.7) (8.1) (7.7) (5.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 28 15 37 39 119 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-522 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 75 คน สวนใหญ รอยละ 57.3 ไดรับคําปรึกษา 
ดานอาชีพ รองลงมา ไดรับคําปรึกษาดานการใชชีวิตครอบครัว รอยละ 54.7 และไดรับคําปรึกษา 
ดานกฎหมายรอยละ 44.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-532) 
 
ตารางที่ 5-532 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานใหคําปรึกษา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 
ดานการใหคําปรึกษา 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 15 4 10 14 43 
 (55.6) (36.4) (62.5) (66.7) (57.3) 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 16 9 7 9 41 
ครอบครัว (59.3) (81.8) (43.8) (42.9) (54.7) 
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 11 4 11 7 33 

 (40.7) (36.4) (68.8) (33.3) (44.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 27 11 16 21 75 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-523 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการศกึษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จํานวน 69 คน สวนมาก รอยละ 44.9 ไดรับสวัสดิการดานการศึกษา 
ในรูปแบบของการจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน รองลงมา คือ การใหทุนการศึกษา 
การใหลาศึกษาตอ และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบการ โดยมีสัดสวนเทากับ
รอยละ 37.7, 31.9 และ 13.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-533) 
 
ตารางที่ 5-533 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานการศกึษา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่นายจางจัดให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 
ดานการศึกษา 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

การจัดตารางเวลาการทํางานให 9 4 11 7 31 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (60.0) (36.4) (44.0) (38.9) (44.9) 
การใหทุนการศึกษา 4 4 11 7 26 
 (26.7) (36.4) (44.0) (38.9) (37.7) 
การใหลาศึกษาตอ 3 5 8 6 22 
 (20.0) (45.5) (32.0) (33.3) (31.9) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 1 1 5 2 9 
ภายในสถานประกอบการ (6.7) (9.1) (20.0) (11.1) (13.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 15 11 25 18 69 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-524 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบนัครอบครัว  
 ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ 

ที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวจํานวน 49 คน สวนใหญ รอยละ 61.2  
ไดการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ คือ ไดรับในรูปแบบของการ
ชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง กับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 
การจัดสนามเด็กเลน และการจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง ในสัดสวนเทากับ รอยละ 46.9, 10.2 
และ 8.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-534) 
 
ตารางที่ 5-534 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทการกอสรางและบรกิารทีไ่ดรับสวัสดกิาร

แรงงานดานการพัฒนาสถาบนัครอบครวั จาํแนกตามรปูแบบสวัสดกิารที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 
ดานการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวของลูกจาง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 5 1 9 15 30 
บุคคลในครอบครัว (55.6) (16.7) (64.3) (75.0) (61.2) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 3 3 7 10 23 
ของลูกจาง (33.3) (50.0) (50.0) (50.0) (46.9) 
การจัดสนามเด็กเลน 1 3 1 0 5 
 (11.1) (50.0) (7.1) (0.0) (10.2) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 0 1 3 0 4 
ลูกจาง (0.0) (16.7) (21.4) (0.0) (8.2) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 1 0 1 1 3 
ของลูกจาง (11.1) (0.0) (7.1) (5.0) (6.1) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 1 0 1 1 3 
ในครอบครัว (11.1) (0.0) (7.1) (5.0) (6.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 9 6 14 20 49 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-525 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอืน่ๆ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 51 คน สวนมาก รอยละ 82.4 ไดรับเปนอุปกรณส่ือสาร รองลงมา 
คือ รถยนตประจําตําแหนง และบานพักตากอากาศ ในสัดสวนเทากับรอยละ 64.7 และ 11.8 
ตามลําดับ ซ่ึงสิทธิ์ในการไดรับสวัสดิการอื่นๆ ดังกลาวจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายปจจัย เชน 
ตําแหนงงาน หรือระยะเวลาการทํางานในสถานประกอบกิจการ เปนตน (ตารางที่ 5-535) 
 
ตารางที่ 5-535 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ไดรับ

สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่นายจางจดัให 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
สวัสดิการแรงงานอื่นๆ  

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 3 6 17 16 42 
 (50.0) (100.0) (89.5) (80.0) (82.4) 
รถยนตประจําตําแหนง 3 3 15 12 33 
 (50.0) (50.0) (78.9) (60.0) (64.7) 
บานพักตากอากาศ 1 1 1 3 6 
 (16.7) (16.7) (5.3) (15.0) (11.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 6 6 19 20 51 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.5) ความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับ 
 

การวัดความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับดําเนินการโดยใหลูกจางให
คะแนนตามระดับความพึงพอใจตั้งแต 1 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนต่ําที่สุดจนถึง 5 คะแนน ซ่ึงเปน
คะแนนสูงที่สุด แลวนําคะแนนที่ไดไปหาคาเฉล่ียผลที่ไดจะเปนคะแนนเฉลี่ย ตามระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มีความพึงพอใจ นอย 
(2) คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจ คอนขางนอย 
(3) คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
(4) คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจ คอนขางมาก 
(5) คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจ มาก 
ผลการสํารวจ พบวาลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสราง 

และบริการมีความพึงพอใจตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.87) แสดง
ใหเห็นวาโดยภาพรวมลูกจางยังไมพึงพอใจตอสวัสดิการที่ไดรับ (ตารางที่ 5-536) 

 
ตารางที่ 5-536 ระดับความพงึพอใจของลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและ

บริการตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจาง 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ความ 
พึงพอใจ 

2.64 ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 2.87 ปานกลาง 
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3.6) ผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
โดยรวมแลวลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ

สวนใหญ รอยละ 76.2 เห็นวานายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ และ 
รอยละ 23.8 เห็นวานายจางและลูกจางรวมกันกําหนดสวัสดิการแรงงาน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
บทบาทดังกลาวจําแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ พบวา สถานประกอบกิจการที่มีจํานวน
ลูกจาง 50 – 99 คน มีสัดสวนของลูกจางที่เห็นวานายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงานสูงที่สุด คือ 
รอยละ 87.1 (ตารางที่ 5-537) 
 
ตารางที่ 5-537 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม 

ผูกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ผูกําหนดสวัสดกิารแรงงาน 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

นายจาง 53 27 35 32 147 
 (79.1) (87.1) (66.0) (76.2) (76.2) 
นายจางและลูกจางรวมกัน 14 4 18 10 46 
กําหนด (20.9) (12.9) (34.0) (23.8) (23.8) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.7) การไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 

รอยละ 79.3 เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน สวนอีก 
รอยละ 20.7 เห็นวาไมไดรับประโยชน โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 50 – 99 คน 
มีสัดสวนของลูกจางที่ เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนสูงสุด  คือรอยละ  87.1 
(ตารางที่ 5-538) 
 
ตารางที่ 5-538 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการไดรับประโยชนจากการจดัสวสัดิการแรงงานของสถาน
ประกอบกิจการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น  
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไดรับ 52 27 43 31 153 
 (77.6) (87.1) (81.1) (73.8) (79.3) 
ไมไดรับ 15 4 10 11 40 
 (22.4) (12.9) (18.9) (26.2) (20.7) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.8) ประโยชนท่ีสถานประกอบกิจการไดรับ 
ลูกจางที่เห็นวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการ

แรงงานสวนใหญ รอยละ 83.0 เห็นวาทําใหลูกจาง มีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความจงรักภักดี
ตอองคกรเปนอันดับแรก รองลงมา 3 อันดับ คือ อัตราการเขา-ออกงานและการขาดงานลดต่ําลง 
ประสิทธิภาพการทํางานของลูกจางดีขึ้น และสามารถคัดเลือกลูกจางที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น 
มีสัดสวนเทากับรอยละ 57.5, 54.9 และ 50.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-539) 
 
ตารางที่ 5-539 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่เห็นวาสถาน

ประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามประโยชน 
ที่เห็นวาไดรับ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ประโยชนที่สถาน 

ประกอบกิจการไดรับ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางมีขวัญกําลังใจที่ดีรวมท้ัง 43 21 39 24 127 
เกิดความจงรักภักดีตอองคกร (82.7) (77.8) (90.7) (77.4) (83.0) 
อัตราการเขา-ออกงาน และ 28 17 23 20 88 
การขาดงานลดต่ําลง (53.8) (63.0) (53.5) (64.5) (57.5) 
ประสิทธิภาพการทํางานของ 27 16 22 19 84 
ลูกจางดีข้ึน (51.9) (59.3) (51.2) (61.3) (54.9) 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มี 22 13 22 20 77 
ความสามารถมากยิ่งข้ึน (42.3) (48.1) (51.2) (64.5) (50.3) 
กอใหเกิดภาพลกัษณทางบวก 25 14 20 16 75 
สําหรับองคกร (48.1) (51.9) (46.5) (51.6) (49.0) 
ลดอิทธิพลและบทบาทของ 3 4 9 3 19 
สหภาพแรงงาน (5.8) (14.8) (20.9) (9.7) (12.4) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 52 27 43 31 153 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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3.9) การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวสัดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 

รอยละ 86.5 ไมทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย มีเพียงรอยละ 13.5 เทานั้นที่ทราบ โดยลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการ 
ที่มีจํานวนแรงงาน 1 – 49 คน มีสัดสวนของลูกจางที่ไมทราบสูงที่สุด รอยละ 95.5 (ตารางที่ 5-540) 

 
ตารางที่ 5-540 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม 

การทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวสัดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การทราบความแตกตาง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมทราบ 64 29 40 34 167 
 (95.5) (93.5) (75.5) (81.0) (86.5) 
ทราบ 3 2 13 8 26 
 (4.5) (6.5) (24.5) (19.0) (13.5) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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3.10) ปญหาดานสวสัดิการแรงงาน 
 

(1) การประสบปญหา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 

รอยละ 74.6 ไมเคยประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงานสวนอีกรอยละ 25.4 เคยประสบปญหา 
โดยลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนแรงงาน 50 – 99 คน มีสัดสวนของลูกจาง 
ที่ประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงานสูงสุด รอยละ 32.3 (ตารางที่ 5-541) 
 
ตารางที่ 5-541 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม 

การประสบปญหาดานสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การประสบปญหา 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมมีปญหา 50 21 39 34 144 
 (74.6) (67.7) (73.6) (81.0) (74.6) 
 มีปญหา 17 10 14 8 49 
 (25.4) (32.3) (26.4) (19.0) (25.4) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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(2) ปญหาที่ประสบของลูกจาง 
ปญหาดานสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางประสบในจํานวน 49 คน พบวา 

ปญหาอันดับหนึ่ง คือ ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยางเหมาะสม รอยละ 65.3 รองลงมา ไดแก  
ไมทราบวามีสวัสดิการแรงงานอะไรบาง รอยละ 53.1 และลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยาง
เสมอภาค รอยละ 38.8 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-542) 
 
ตารางที่ 5-542 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ประสบ

ปญหาดานสวสัดิการแรงงาน จําแนกตามลักษณะปญหาที่ประสบอยู 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
ปญหาที่ประสบ 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ลูกจางไมไดรับสวัสดิการแรงงาน 9 5 12 6 32 
อยาง เหมาะสม (52.9) (50.0) (85.7) (75.0) (65.3) 
ไมทราบวามีสวัสดิการอะไรบาง 9 5 8 4 26 
 (52.9) (50.0) (57.1) (50.0) (53.1) 
ลูกจางไมไดรับสวัสดิการอยาง 5 5 6 3 19 
เสมอภาค (29.4) (50.0) (42.9) (37.5) (38.8) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 17 10 14 8 49 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-533 

3.11) ปญหาขอพิพาทแรงงาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 

รอยละ 91.7 ไมเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานมีเพียงสวนนอยรอยละ 8.3 เทานั้นที่ เคย 
ประสบปญหา (ตารางที่ 5-543) โดยรอยละ 87.5 ของลูกจางที่เคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงาน 
เปนขอพิพาทเกี่ยวกับขอเรียกรองดานสวัสดิการแรงงาน(ตารางที่ 5-544) 
 
ตารางที่ 5-543 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

การเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ การเคยประสบ 
ปญหาขอพิพาทแรงงาน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เคย 4 2 5 5 16 
 (6.0) (6.5) (9.4) (11.9) (8.3) 
  ไมเคย 63 29 48 37 177 
 (94.0) (93.5) (90.6) (88.1) (91.7) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
ตารางที่ 5-544 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่เคยประสบ

ปญหาขอพิพาทแรงงาน จําแนกตามการเกดิขอพิพาทจากขอเรียกรองดานสวัสดิการ
แรงงาน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ใช 4 2 4 4 14 
 (100.0) (100.0) (80.0) (80.0) (87.5) 
ไมใช 0 0 1 1 2 
 (0.0) (0.0) (20.0) (20.0) (12.5) 

รวม 4 2 5 5 16 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-534 

3.12) ความตองการใหภาครัฐสนบัสนุน 
ความตองการของลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและ

บริการที่ตองการใหภาครัฐสนับสนุน พบวา สวนใหญ รอยละ 69.4 ตองการใหภาครัฐเขามาเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และรอยละ 68.4 ตองการใหภาครัฐใหส่ิงจูงใจแกนายจางในการจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 1.0 ตองการใหภาครัฐเขาไปตรวจสอบนายจางที่ไมจัด
สวัสดิการให (ตารางที่ 5-545) 
 
ตารางที่ 5-545 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ความตองการใหภาครัฐสนับสนุนในสิ่งทีเ่กี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน 
                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 

จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ ความตองการ 
ใหภาครัฐสนับสนุน 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

เผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ 48 19 39 28 134 
แรงงาน (71.6) (61.3) (73.6) (66.7) (69.4) 
ใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัด 45 23 37 27 132 
สวัสดิการแรงงานแกลูกจาง (67.2) (74.2) (69.8) (64.3) (68.4) 
ตรวจสอบนายจางที่ไมจัดสวัสดิการให 0 1 1 0 2 
 (0.0) (3.2) (1.9) (0.0) (1.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 67 31 53 42 193 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-535 

4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

4.1) สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและ
บริการมีความตองการ 
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและ

บริการมีความตองการมากที่สุดอันดับแรก คือ สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ รอยละ 99.5 ซ่ึง
แตกตางจากสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจางมากที่สุดอันดับแรก คือ สวัสดิการแรงงานดาน
วันหยุดวันลา รองลงมาไดแก สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ กับสวัสดิการแรงงาน
ดานสุขภาพ มีสัดสวนเทากัน รอยละ 98.4 สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา รอยละ 95.9 
สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง รอยละ 93.3 สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ รอยละ 92.2 
สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รอยละ 87.6 สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนา
สถาบันครอบครัว รอยละ 67.4 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา รอยละ 63.2 สวัสดิการ
แรงงานดานการศึกษา รอยละ 62.7 และสวัสดิการแรงงานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณ
ส่ือสาร เปนตน รอยละ 43.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-546)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-536 

ตารางที่ 5-546 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม
สวัสดิการแรงงานที่มีความตองการ 

                                                                                                                หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

สวัสดิการที่ตองการ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สวัสดิการดานเศรษฐกิจ  66 31 53 42 192 
 (98.5) (100.0) (100.0) (100.0) (99.5) 
สวัสดิการดานโบนัสและเงิน 67 31 52 40 190 
สวัสดิการ (100.0) (100.0) (98.1) (95.2) (98.4) 
สวัสดิการดานสุขภาพ  64 31 53 42 190 
  (95.5) (100.0) (100.0) (100.0) (98.4) 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา  65 31 53 36 185 
  (97.0) (100.0) (100.0) (85.7) (95.9) 
สวัสดิการดานความมั่นคง  62 28 49 41 180 
  (92.5) (90.3) (92.5) (97.6) (93.3) 
สวัสดิการดานนันทนาการ 58 30 51 39 178 
 (86.6) (96.8) (96.2) (92.9) (92.2) 
สวัสดิการดานความปลอดภัย 55 28 49 37 169 
ในการทํางาน (82.1) (90.3) (92.5) (88.1) (87.6) 
สวัสดิการดานการพัฒนา  42 17 41 30 130 
สถาบันครอบครัวของลูกจาง (62.7) (54.8) (77.4) (71.4) (67.4) 
สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 37 17 36 32 122 
 (55.2) (54.8) (67.9) (76.2) (63.2) 
สวัสดิการดานการศึกษา  29 20 35 37 121 
  (43.3) (64.5) (66.0) (88.1) (62.7) 
อื่นๆ เชน รถยนตประจํา 24 10 25 24 83 
ตําแหนง อุปกรณสื่อสาร เปนตน (35.8) (32.3) (47.2) (57.1) (43.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 67 31 53 42 193 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-537 

4.2) รายละเอียดของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการจริง 
 

รูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการ
กอสรางและบริการมีความตองการ เรียงตามลําดับความตองการ ไดดังนี้  

 
(1) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ
ตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จํานวน 192 คน สวนใหญ รอยละ 77.1 ตองการไดเงินกูยืม
เพื่อใชจายในครอบครัว รองลงมาไดแก การใหชุดทํางาน/เครื่องแบบกับการจัดหาอาหารกลางวัน 
มีสัดสวนเทากัน รอยละ 72.4 การจัดหาที่พักอาศัย รอยละ 69.3 การใหเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย 
รอยละ 65.6 ใหเงินสงเคราะหตางๆ รอยละ 60.4 มีรถรับสง รอยละ 39.1 และการจัดตั้งสหกรณ 
รอยละ 38.0 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-538 

ตารางที่ 5-547 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ
สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ จําแนกตามรูปแบบสวสัดิการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานเศรษฐกิจที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายใน  46 26 41 35 148 
ครอบครัว (69.7) (83.9) (77.4) (83.3) (77.1) 
ชุดทํางาน/เครื่องแบบ  45 29 39 26 139 
  (68.2) (93.5) (73.6) (61.9) (72.4) 
การจัดหาอาหารกลางวัน 52 23 41 23 139 
  (78.8) (74.2) (77.4) (54.8) (72.4) 
การจัดหาที่พักอาศัย  50 25 34 24 133 
  (75.8) (80.6) (64.2) (57.1) (69.3) 
การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อท่ีอยูอาศัย  39 18 37 32 126 
  (59.1) (58.1) (69.8) (76.2) (65.6) 
เงินสงเคราะหตางๆ 33 17 37 29 116 
  (50.0) (54.8) (69.8) (69.0) (60.4) 
รถรับสง  24 16 21 14 75 
  (36.4) (51.6) (39.6) (33.3) (39.1) 
การจัดตั้งสหกรณ  15 14 23 21 73 
  (22.7) (45.2) (43.4) (50.0) (38.0) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 66 31 53 42 192 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-539 

(1.1) การใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 148 คน 

สวนใหญ รอยละ 64.9 ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหเงินกูยืมเพื่อใชจายในครอบครัวโดยไม
คิดดอกเบี้ย และอีกรอยละ 35.1 ตองการใหจัดหาเงินกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย 
(ตารางที่ 5-548) 
 
ตารางที่ 5-548 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัว จําแนกตามวิธีการ 
ที่ตองการ 

                                                                                                                      หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 

เพ่ือใชจายในครอบครัว 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 37 18 21 20 96 
  (80.4) (69.2) (51.2) (57.1) (64.9) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 9 8 20 15 52 
พาณิชย (19.6) (30.8) (48.8) (42.9) (35.1) 

รวม 46 26 41 35 148 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-540 

(1.2) การจัดหาชุดทํางาน/เคร่ืองแบบ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 139 คน 

สวนใหญ รอยละ 85.6 ตองการใหมีการจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบ โดยไมเสียคาใชจาย และอีกรอย
ละ 14.4 ตองการใหจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-549) 
 
ตารางที่ 5-549 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                               หนวย : คน (รอยละ)          
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการจัดชุดทาํงาน/

เคร่ืองแบบ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมเสียคาใชจาย 38 26 34 21 119 
 (84.4) (89.7) (87.2) (80.8) (85.6) 
จําหนายราคาถูก 7 3 5 5 20 
 (15.6) (10.3) (12.8) (19.2) (14.4) 

รวม 45 29 39 26 139 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-541 

(1.3) การจัดหาอาหารกลางวัน 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 139 คน 

สวนใหญ รอยละ 66.2 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน โดยไมเสียคาใชจาย 
และอีกรอยละ 33.8 ตองการใหจัดหาอาหารมาจําหนายใหในราคาถูก (ตารางที่ 5-550) 
 
ตารางที่ 5-550 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                              หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดหาอาหารกลางวัน 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 39 18 24 11 92 
 (75.0) (78.3) (58.5) (47.8) (66.2) 
จําหนายราคาถูก 13 5 17 12 47 
 (25.0) (21.7) (41.5) (52.2) (33.8) 

รวม 52 23 41 23 139 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-542 

(1.4) การจัดหาที่พักอาศัย 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 133 คน 

สวนใหญ รอยละ 69.2 ตองการจัดที่พักใหอยูโดยไมเสียคาใชจาย รองลงมา รอยละ 30.1 ตองการให
จัดหาที่พักใหโดยคิดคาเชาในราคาถูกและรอยละ 0.8 ตองการใหจัดหาที่พักใหโดยจะจายคา
น้ําประปา/ไฟฟาเอง ตามลําดับ (ตารางที่ 5-551) 
 
ตารางที่ 5-551 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานที่พกัอาศัย จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดหาที่พักอาศัย 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

จัดหาใหอยูไมเสียคาใชจาย 39 19 20 14 92 
 (78.0) (76.0) (58.8) (58.3) (69.2) 
คิดคาเชาในอัตราต่ํา 11 6 13 10 40 
 (22.0) (24.0) (38.2) (41.7) (30.1) 
จายเฉพาะคาน้ําประปา/ไฟฟา 0 0 1 0 1 
 (0.0) (0.0) (2.9) (0.0) (0.8) 

รวม 50 25 34 24 133 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-543 

(1.5) การใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอาศัย  
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 126 คน 

สวนใหญ รอยละ 57.1 ตองการสวัสดิการในรูปเงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยไมคิดดอกเบี้ยและอีก
รอยละ  42.9 ตองการใหมี เงินกูยืมเพื่อซ้ือที่อยูอาศัยโดยคิดดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคารพาณิชย  
(ตารางที่ 5-552) 

 
ตารางที่ 5-552 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่อยูอาศัย จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ วิธีการใหกูยืมเงิน 

เพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ไมคิดดอกเบี้ย 29 8 17 18 72 
  (74.4) (44.4) (45.9) (56.3) (57.1) 
ดอกเบี้ยต่ํากวาธนาคาร 10 10 20 14 54 
พาณิชย (25.6) (55.6) (54.1) (43.8) (42.9) 

รวม 39 18 37 32 126 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-544 

(1.6) การใหเงินสงเคราะหตางๆ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 116 คน 

สวนใหญ รอยละ 72.4 ตองการในรูปของเงินสงเคราะหบุตรและอีกรอยละ 67.2 ตองการในรูปของ 
คาทําศพคนในครอบครัว  (ตารางที่ 5-553) 
 
ตารางที่ 5-553 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานเงนิสงเคราะหตางๆ จําแนกตามรปูแบบที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

เงินสงเคราะหตางๆ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สงเคราะหบุตร 25 11 23 25 84 
 (75.8) (64.7) (62.2) (86.2) (72.4) 
คาทําศพคนในครอบครัว 20 10 31 17 78 
 (60.6) (58.8) (83.8) (58.6) (67.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 33 17 37 29 116 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-545 

(1.7) การจัดรถรับสง 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานนี้ จํานวน 75 คน สวน

ใหญ รอยละ 80.0 ตองการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานรถรับสงโดยไมเสียคาใชจาย และ 
รอยละ 20.0 ตองการใหมีการจัดรถรับสงโดยคิดคาโดยสารราคาถูก (ตารางที่ 5-554) 
 
ตารางที่ 5-554 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

วิธีการจัดรถรับสง 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

ไมเสียคาใชจาย 20 13 15 12 60 
  (83.3) (81.3) (71.4) (85.7) (80.0) 
คิดคาโดยสารราคาถูก 4 3 6 2 15 
 (16.7) (18.8) (28.6) (14.3) (20.0) 

รวม 24 16 21 14 75 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-546 

(1.8) การจัดตั้งสหกรณ 
ลูกจางที่มีความตองการสวัสดิการแรงงานดานนี้ จํานวน 73 คน 

สวนใหญ รอยละ 78.1 ตองการใหมี คือ สหกรณออมทรัพย สวนอีกรอยละ 39.7 ตองการใหมีสหกรณ
รานคา (ตารางที่ 5-555) 
 
ตารางที่ 5-555 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานสหกรณ จําแนกตามรูปแบบที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

การจัดต้ังสหกรณ 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

สหกรณออมทรัพย 11 11 19 16 57 
 (73.3) (78.6) (82.6) (76.2) (78.1) 
สหกรณรานคา 7 5 11 6 29 
 (46.7) (35.7) (47.8) (28.6) (39.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 15 14 23 21 73 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-547 

(2) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ จํานวน 190 คน สวนใหญ รอยละ 80.5 
ตองการในรูปของเงินโบนัส รองลงมา ไดแก เบี้ยขยัน รอยละ 70.5 เบี้ยเล้ียง รอยละ 61.1 เงินรางวัล
ประจําป รอยละ 53.7 และเงินรางวัลพนักงานดีเดน รอยละ 39.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-556) 

 
ตารางที่ 5-556 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงาน 
ที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงานดานโบนัส 

และเงินสวัสดิการที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

เงินโบนัส 47 26 50 30 153 
 (70.1) (83.9) (96.2) (75.0) (80.5) 
เบี้ยขยัน 50 24 38 22 134 

 (74.6) (77.4) (73.1) (55.0) (70.5) 
เบี้ยเลี้ยง 39 18 38 21 116 
 (58.2) (58.1) (73.1) (52.5) (61.1) 
เงินรางวลัประจําป 32 16 37 17 102 
 (47.8) (51.6) (71.2) (42.5) (53.7) 
เงินรางวลัพนักงานดีเดน 16 10 27 22 75 
 (23.9) (32.3) (51.9) (55.0) (39.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 67 31 52 40 190 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-548 

(3) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จํานวน 190 คน สวนใหญ รอยละ 88.4 ตองการสวัสดิการ 
ในรูปของความชวยเหลือคารักษาพยาบาล  รองลงมา  ตองการบริการตรวจสุขภาพประจําป 
รอยละ 75.8 และอีกรอยละ 43.2 ตองการไดขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคและการสงเสริม
สุขภาพ ตามลําดับ (ตารางที่ 5-557) 
 
ตารางที่ 5-557 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จําแนกตามรูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีต่องการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานสุขภาพที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล 60 25 47 36 168 
 (93.8) (80.6) (88.7) (85.7) (88.4) 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 45 25 45 29 144 
 (70.3) (80.6) (84.9) (69.0) (75.8) 
การใหขอมูลขาวสารดานการ  23 12 25 22 82 
ปองกันโรค  และการสงเสริมสขุภาพ (35.9) (38.7) (47.2) (52.4) (43.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 64 31 53 42 190 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-549 

(4) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จํานวน 185 คน เกือบทั้งหมด รอยละ 96.8 ตองการ
ไดรับสวัสดิการในรูปแบบของวันลาปวย รองลงมา 3 อันดับ ไดแก วันลากิจ วันลาคลอดบุตร และ 
วันลาบวช โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 95.1, 73.0 และ 66.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-558) 
 
ตารางที่ 5-558 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานวันหยดุวันลา จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานวันหยุดวันลาที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

วันลาปวย 65 31 50 33 179 
 (100.0) (100.0) (94.3) (91.7) (96.8) 
วันลากิจ 63 29 50 34 176 
 (96.9) (93.5) (94.3) (94.4) (95.1) 
วันลาคลอดบุตร 37 24 45 29 135 
 (56.9) (77.4) (84.9) (80.6) (73.0) 
วันลาบวช 30 22 43 28 123 
 (46.2) (71.0) (81.1) (77.8) (66.5) 
อื่นๆ เชน ลาพักรอน ลาไป 4 5 14 13 36 
ศึกษาตอ เปนตน (6.2) (16.1) (26.4) (36.1) (19.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 65 31 53 36 185 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-550 

(5) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จํานวน 180 คน สวนใหญ รอยละ 74.4 ตองการไดรับ
สวัสดิการในรูปแบบของการประกันชีวิต รองลงมา  3 อันดับ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เงิน/ของรางวัลการทํางาน และเงินบําเหน็จ/บํานาญ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 58.9, 55.6 และ 44.4 
ตามลําดับ (ตารางที่ 5-559) 
 
ตารางที่ 5-559 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานความมั่นคงที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การประกันชีวิต 43 20 38 33 134 
 (69.4) (71.4) (77.6) (80.5) (74.4) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 30 17 38 21 106 
 (48.4) (60.7) (77.6) (51.2) (58.9) 
เงิน/ของรางวัล การทํางาน 36 17 29 18 100 
 (58.1) (60.7) (59.2) (43.9) (55.6) 
เงินบําเหน็จ/บํานาญ 20 12 28 20 80 
 (32.3) (42.9) (57.1) (48.8) (44.4) 
กองทุนฌาปนกิจศพ 15 6 24 11 56 
  (24.2) (21.4) (49.0) (26.8) (31.1) 
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 3 4 9 6 22 
 (4.8) (14.3) (18.4) (14.6) (12.2) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 62 28 49 41 180 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-551 

(6) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จํานวน 178 คน สวนใหญ รอยละ 84.8 ตองการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค รองลงมา 3 อันดับ ไดแก การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม 
คลายเครียดการจัดการแขงขันกีฬาภายใน โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 52.8, 39.3 และ 38.8 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5-560) 
 
ตารางที่ 5-560 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานนนัทนาการ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานนันทนาการที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  48 26 47 30 151 
 (82.8) (86.7) (92.2) (76.9) (84.8) 
การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 27 11 33 23 94 
 (46.6) (36.7) (64.7) (59.0) (52.8) 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 14 12 29 15 70 
 (24.1) (40.0) (56.9) (38.5) (39.3) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรม   19 9 25 16 69 
คลายเครียด (32.8) (30.0) (49.0) (41.0) (38.8) 
การจัดหองพักผอน 17 5 17 11 50 
 (29.3) (16.7) (33.3) (28.2) (28.1) 
การจัดหองอานหนังสือ/หองสมุด 5 9 22 10 46 
 (8.6) (30.0) (43.1) (25.6) (25.8) 
การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 4 5 20 13 42 
 (6.9) (16.7) (39.2) (33.3) (23.6) 
การตั้งชมรมกฬีา 7 3 20 9 39 

 (12.1) (10.0) (39.2) (23.1) (21.9) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 58 30 51 39 178 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-552 

(7) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 169 คน สวนใหญ รอยละ 81.1 
ตองการไดความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย รองลงมา คือ การสงเสริมกิจกรรมดาน 
ความปลอดภัย และการฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสัดสวนเทากับ 
รอยละ 68.0 และ 65.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-561) 
 
ตารางที่ 5-561 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ
แรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานความปลอดภัยที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 47 18 43 29 137 
และความปลอดภัย (85.5) (64.3) (87.8) (78.4) (81.1) 
การสงเสริมกิจกรรมดานความ 32 26 36 21 115 
ปลอดภัย (58.2) (92.9) (73.5) (56.8) (68.0) 
การฝกอบรม และเตรียมความ 25 19 39 27 110 
พรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (45.5) (67.9) (79.6) (73.0) (65.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 55 28 49 37 169 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-553 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว จํานวน 130 คน สวนใหญ รอยละ 70.8 
ตองการในรูปแบบของการชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว รองลงมา 3 อันดับ ไดแก 
การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง การชวยเหลือคาเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง และการจัดสถาน 
เล้ียงดูบุตรของลูกจาง ในมีสัดสวนเทากับรอยละ 53.8, 32.3 และ 26.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-562) 
 
ตารางที่ 5-562 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบันครอบครัว จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการ
แรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวของลูกจาง 

1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป รวม 

การชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 37 9 23 23 92 
บุคคลในครอบครัว (88.1) (52.9) (56.1) (76.7) (70.8) 
การชวยเหลอืคาเลาเรียนบุตร 22 7 23 18 70 
ของลูกจาง (52.4) (41.2) (56.1) (60.0) (53.8) 
การชวยเหลอืคาเลี้ยงดูบุตร 13 5 15 9 42 
ของลูกจาง (31.0) (29.4) (36.6) (30.0) (32.3) 
การจัดสถานเลีย้งดูบุตรของ 9 4 15 6 34 
ลูกจาง (21.4) (23.5) (36.6) (20.0) (26.2) 
กิจกรรมสรางความอบอุน 6 3 14 8 31 
ในครอบครัว (14.3) (17.6) (34.1) (26.7) (23.8) 
การจัดสนามเด็กเลน 7 6 7 3 23 
 (16.7) (35.3) (17.1) (10.0) (17.7) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 42 17 41 30 130 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-554 

(9) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา  
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มี 

ความตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จํานวน 122 คน สวนใหญ รอยละ 64.8 ตองการ
ใหมีการใหคําปรึกษาดานอาชีพ รองลงมา คือ การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย และการใหคําปรึกษา 
ในการใชชีวิตครอบครัว ในสัดสวนเทากับรอยละ 56.6 และ 52.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-563) 
 
ตารางที่ 5-563 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จาํแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่
ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานการใหคําปรึกษาที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหคําปรึกษาดานอาชีพ 30 7 22 20 79 
 (81.1) (41.2) (61.1) (62.5) (64.8) 

การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 18 8 24 19 69 
 (48.6) (47.1) (66.7) (59.4) (56.6) 

การใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 22 10 18 14 64 
ครอบครัว (59.5) (58.8) (50.0) (43.8) (52.5) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 37 17 36 32 122 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-555 

(10) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา 
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มี

ความตองการสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จํานวน 121 คน สวนใหญ  รอยละ 66.1 ตองการไดรับ
สวัสดิการในรูปของการใหทุนการศึกษา รองลงมา คือ การจัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับ
เวลาเรียน การใหลาศึกษาตอ และการจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ 
ในสัดสวนเทากับรอยละ 48.8, 44.6 และ 23.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-564) 

 
ตารางที่ 5-564 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรูปแบบสวสัดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงาน 

ดานการศึกษาที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

การใหทุนการศึกษา 19 11 27 23 80 
 (65.5) (55.0) (77.1) (62.2) (66.1) 
การใหลาศึกษาตอ 10 12 15 22 59 
 (34.5) (60.0) (42.9) (59.5) (48.8) 
การจัดตารางเวลาการทํางานให 17 8 18 11 54 
เหมาะสมกับเวลาเรียน (58.6) (40.0) (51.4) (29.7) (44.6) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 12 4 11 1 28 
ภายในสถานประกอบกิจการ (41.4) (20.0) (31.4) (2.7) (23.1) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 29 20 35 37 121 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-556 

(11) สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ   
ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่มีความ

ตองการสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จํานวน 83 คน สวนใหญ รอยละ 89.2 ตองการอุปกรณส่ือสาร 
รองลงมา คือ รถยนตประจําตําแหนง และบานพักตากอากาศ โดยมีสัดสวนเทากับรอยละ 44.6 และ 
25.3 ตามลําดับ (ตารางที่ 5-565) 
 
ตารางที่ 5-565 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่ตองการ

สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ สวัสดิการแรงงานอื่นๆ 

ที่ตองการ 1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 
รวม 

อุปกรณสื่อสาร 23 8 24 19 74 
 (95.8) (80.0) (96.0) (79.2) (89.2) 
รถยนตประจําตําแหนง 10 5 14 8 37 
 (41.7) (50.0) (56.0) (33.3) (44.6) 
บานพักตากอากาศ 7 2 6 6 21 
 (29.2) (20.0) (24.0) (25.0) (25.3) 

จํานวนผูมีสิทธิ์ตอบ 24 10 25 24 83 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-557 

4.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มอยางนอย 5 กอกน้ํา 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการที่สํารวจ 
สวนใหญ รอยละ 87.0 เห็นดวย เพราะเพื่อความสะดวกและถูกสุขลักษณะ และอีกรอยละ 13.0 
ไมเห็นดวย เพราะสถานประกอบกิจการบางแหงมีจํานวนแรงงานนอยและไมมีพื้นที่เพียงพอ 
(ตารางที่ 5-566) 
 
ตารางที่ 5-566 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการจดัสวสัดิการน้ําสะอาดสําหรับดื่ม 
ในแตละสถานที่ใหมกีอกน้าํอยางนอย 5 กอก 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 58 27 45 38 168 
 (86.6) (87.1) (84.9) (90.5) (87.0) 
  ไมเห็นดวย 9 4 8 4 25 

 (13.4) (12.9) (15.1) (9.5) (13.0) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-558 

4.4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวม 
ชักโครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 
รอยละ 77.7 เห็นดวยเพราะสวนใหญทําอยูแลวและเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกลูกจางหญิง 
แตอีก รอยละ 22.3 ไมเห็นดวยเพราะเห็นวาจํานวนหองน้ําที่มีอยูก็มีจํานวนเพียงพออยูแลวและหญิง 
มีครรภก็สามารถใชไดโดยสะดวก (ตารางที่ 5-567) 
 
ตารางที่ 5-567 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจดัใหมีสวมชักโครกสําหรับ
ลูกจางหญิงมคีรรภแยกไวโดยเฉพาะ 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 55 23 38 34 150 
 (82.1) (74.2) (71.7) (81.0) (77.7) 
  ไมเห็นดวย 12 8 15 8 43 

 (17.9) (25.8) (28.3) (19.0) (22.3) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-559 

4.5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน
ขึ้นไปตองจัดใหมีหองพยาบาล พรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 
รอยละ 91.7 เห็นดวย เพราะเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหแกลูกจางโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการ
บางแหงที่ตั้งอยูหางไกลจากโรงพยาบาล มีเพียงรอยละ 8.3 เทานั้นที่ไมเห็นดวย เพราะมีโรงพยาบาล
ตั้งอยูไมไกลจากสถานประกอบกิจการมากนักและมีความสะดวกในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล 
ในกรณีที่มีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น (ตารางที่ 5-568) 
 
ตารางที่ 5-568 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับในสถานที่ทํางานที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป สถานประกอบกิจการ
ตองจัดใหมีหองรักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 64 27 47 39 177 
 (95.5) (87.1) (88.7) (92.9) (91.7) 
  ไมเห็นดวย 3 4 6 3 16 

 (4.5) (12.9) (11.3) (7.1) (8.3) 
รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับราง (Draft Final Report) (ฉบับแกไขครั้งที่ 1) 
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-560 

4.6) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 
คนขึ้นไปตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 
รอยละ 78.8 เห็นดวยเพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกลูกจาง สวนอีกรอยละ 21.2 ไมเห็นดวย 
เพราะเปนการทําการคากับลูกจาง และเห็นวาไมจําเปนเพราะสามารถหาซื้อไดสะดวก (ตารางที่ 5-569) 

 
ตารางที่ 5-569 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทการกอสรางและบรกิาร จาํแนกตาม 

ความคิดเหน็เกีย่วกบัในสถานที่ทํางานที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คนขึ้นไป ใหสถาน-
ประกอบกจิการติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรยีญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 57 22 37 36 152 
 (85.1) (71.0) (69.8) (85.7) (78.8) 
  ไมเห็นดวย 10 9 16 6 41 

 (14.9) (29.0) (30.2) (14.3) (21.2) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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4.7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เคร่ือง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตามสัดสวนของลูกจาง 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 
รอยละ 82.9 เห็นดวยเพราะลูกจางบางคนไมมีเงินซื้อโทรศัพทมือถือ มีเพียง รอยละ 17.1 ที่ไม 
เห็นดวยเพราะสวนใหญมีโทรศัพทมือถืออยูแลว (ตารางที่ 5-570) 
 
ตารางที่ 5-570 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการ จําแนกตาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ 
ในสถานที่ทํางาน อยางนอย 1 เครื่อง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้น 
ตามสัดสวน 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 59 21 44 36 160 
 (88.1) (67.7) (83.0) (85.7) (82.9) 
  ไมเห็นดวย 8 10 9 6 33 

 (11.9) (32.3) (17.0) (14.3) (17.1) 

รวม 67 31 53 42 193 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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4.8) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับสําหรับลูกจางไมเกิน 100 คนและจัดใหมีโทรทัศนท่ีใชงานไดอยางนอย 
1 เคร่ือง 

ลูกจางในสถานประกอบกิจการประเภทการกอสรางและบริการสวนใหญ 
รอยละ 89.6 เห็นดวยเพราะเพื่อใหลูกจางไดรับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ 
มีเพียงรอยละ 10.4 ที่ไมเห็นดวย เพราะอาจทําใหลูกจางสนใจทํางานนอยลง (ตารางที่ 5-571) 
 
ตารางที่ 5-571 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกจิการประเภทการกอสรางและบรกิาร จาํแนกตามความ

คิดเห็นเกีย่วกบัการใหสถานประกอบกจิการที่มีโรงอาหารตองจดัใหมหีนังสือพิมพ 
อยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และใหมโีทรทัศนทีใ่ชงานไดอยางนอย 
1 เคร่ือง 

                                                                                                                    หนวย : คน (รอยละ) 
จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 

ความคิดเห็น 
1-49 คน 50-99 คน 100-499 คน 500 คนขึ้นไป 

รวม 

  เห็นดวย 62 27 47 37 173 
 (92.5) (87.1) (88.7) (88.1) (89.6) 
  ไมเห็นดวย 5 4 6 5 20 

 (7.5) (12.9) (11.3) (11.9) (10.4) 
รวม 67 31 53 42 193 

 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 

 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท  บิสเนส  แมเนจเมนท จํากัด 

หนาที่ 5-143 

3. กลุมเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 
 
 ผลการสํารวจกลุมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเจาหนาที่
จากกระทรวงแรงงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เจาหนาที่กรมสรรพากร อาจารยมหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตัวแทนหอการคาแหงประเทศไทย ตัวแทน
หอการคาจังหวัด ตัวแทนองคกรนายจาง และตัวแทนองคกรลูกจาง รวมทั้งสิ้น 40 ราย ผลการสํารวจ
เปนดังนี้  
  

3.1 ความคิดเห็นดานสวัสดิการแรงงาน 
 

1) ความคดิเห็นของเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ 
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่แสดงความคิดเห็นประกอบดวยเจาที่จากกรมสวัสดิการ

และการคุมครองแรงงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค กับเจาหนาที่จากหนาที่กรมสรรพากร
โดยรวมมีความคิดเห็นสรุปไดดังนี้ 

1.1) การเขาใจความหมายของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดกิารแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายของภาคเอกชน  

  (1) เจาหนาที่ภาครัฐบางสวนยังไมเขาใจความหมายของสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย และยังไมใหความสําคัญ เนื่องจากยังมีสถานประกอบกิจการอีกมากที่ปฏิบัติ       
ผิดกฎหมายดานสวัสดิการแรงงาน 

  (2) สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายปจจุบันดีอยูแลว สวนสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายขึ้นอยูความสมัครใจ ขอผูประกอบกิจการเองที่จะจัดทําโดยคํานึงถึงตนทุนและ
ความจําเปนตาง ๆ ของแตละกิจการ 

  (3) สถานประกอบกิจการขนาดเล็กสวนใหญยังไมเขาใจความหมายทั้งทั้ง
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย 

(4) นายจางสวนใหญไมตองการใหสวัสดิการมากเพราะเปนการเพิ่มตนทุน 
1.2 ) บทบาทองภาครัฐตอสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

   (1) การใหขอมูลขาวสารกับผูประกอบการถึงขอดี ในการจัดสวัสดิการแรงงาน 
นอกเหนือกฎหมาย 
   (2) การใหความรูดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายแกลูกจาง 
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1.3) ปญหา/อุปสรรคของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

 (1) นายจางและลูกจางสวนใหญยังไมเขาใจเรื่องสวัสดิการแรงงาน 
 (2) อัตรากําลังคนที่จะเขาไปสงเสริมมีไมเพียงพอ 
 (3) การสงเสริมใหไดผลก็ตองขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจดวย 
 (4) งบประมาณในการประชาสัมพันธมีนอย 

1.4) แนวทางการสงเสริมใหสถานประกอบกิจการใหความสนใจในการจัดสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

 (1) การลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบกิจการที่จัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย 

 ( 2 )  ให ร างว ัลหร ือประกาศ เก ียรต ิค ุณแก ผู ประกอบก ิจการที ่จ ัด
สวัสดิการแรงงานไดดี 

 (3) ใหความชวยเหลือพิ เศษดานการฝกอบรมตาง  ๆ  กับผูประสงค 
จัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

  (4) ในสวนของกรมสรรพากรเห็นควรใหมีการอบรมสิทธิประโยชนใหม
ดานภาษีและวิธีปฏิบัติใหกับผูประกอบกิจการตางๆ เนื่องจากการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมายสามารถชวยลดหยอนภาษีลงไดหลายรายการ แตผูประกอบกิจการไมทราบวิธีปฏิบัติ 
ที่ถูกตอง 

1.5) แนวทางการประชาสัมพันธดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (1) ประชาสัมพันธในสวนที่นายจางจะไดรับประโยชนจากการจัด

สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (2) ช้ีให เห็นขอดีของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย  

เมื่อลูกจางไดรับแลวสะทอนกลับมายังนายจาง 
 (3) ยกยองสถานประกอบกิจการตัวอยางที่จัดสวัสดิการแรงงานไดดี 
 

2) ความคิดเห็นของนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ท่ีแสดงความคิดเห็นประกอบดวยอาจารยจาก

มหาวิทยาลัยตาง ๆ นักกฎหมาย และผูทรงคุณวุฒิจากองคกรอิสระ โดยรวมมีความคิดเห็นสรุปได
ดังนี้ 
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2.1) การเขาใจความหมายของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายของภาคเอกชน 

 (1) ผูประกอบการสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการ
แรงงานใหกับลูกจาง เนื่องจากเปนตนทุนการดําเนินการ 

 (2) ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้นไมมีหลักสูตรดานสวัสดิการ
แรงงาน เมื่อเรียนจบออกมาทํางานสวนใหญจึงไมทราบความหมายของสวัสดิการแรงงาน 

2.2) บทบาทของภาครฐัตอสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (1) ควรใหขอมูลขาวสารกับผูประกอบกิจการถึงขอดีในการจัดสวัสดิการ

แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (2)  ควรมีนโยบายสง เสริมใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการ

แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (3) ควรมีแหลงเงินทุนชวยเหลือผูประกอบกิจการที่จะจัดสวัสดิการ

แรงงานนอกเหนือกฎหมาย  
 (4) ควรกําหนดมาตรฐานจูงใจใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (5) ควรใหความรูดานสวัสดิการแรงงานแกลูกจาง 
 (6) ควรมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง

แรงงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน  
เพื่อกําหนดนโยบายดานสวัสดิการแรงงาน 

 (7) ควรมีการรณรงค และขอความรวมมือกับกลุมนายจางใหจัดสวัสดิการ
แรงงานใหถูกตองตามกฎหมายเปนอยางนอย 

2.3) แนวทางการสงเสริมใหสถานประกอบการกิจการใหความสนใจ ในการจัดการ
สวัสดิการคณะแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

 (1)การลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบกิจการที่จัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย 
   (2) ควรมีการจัดอันดับสถานประกอบกิจการที่มีสวัสดิการแรงงานดีเดนในแต
ละปตามขนาดของกิจการ แลวมีการมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูประกอบกิจการ โดยใชแบบ
สํารวจที่ใหลูกจางตอบกลับมาใชในการตัดสินใจ 
   (3) ใหสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในการอํานวยความสะดวกที่ทางราชการสามารถ
จัดใหได เชน การขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย เปนตน 
   (4) ใหขอมูลที่แทจริงกับภาครัฐ 
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   (5) รับและพิจารณาขอรองเรียนของลูกจาง พรอมกับตรวจสอบนายจางตาง 
ๆ วาไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม 

2.4) แนวทางการประชาสัมพันธดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (1) สัมภาษณนายจางและลูกจางที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานไดดีผาน 

ส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ เว็บไซด และหนังสือพิมพ เปนตน 
 (2) จัดทําเอกสารแผนพับ/ใบปลิว แจกจายไปตามสถานประกอบกิจการตาง ๆ 
 (3) พาผูที่เกี่ยวของไปดูงานทั้งในหรือตางประเทศที่มีการจัดสวัสดิการ

แรงงานที่ดีแลวนํามาเผยแพรผานสื่อตาง ๆ  
2.5) โครงสรางการบริหารดานสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย

ของประเทศ 
   (1) ควรแบงแยกกลุมสถานประกอบกิจการที่มีสวัสดิการเหมือนกันไว
ดวยกันตามขนาด เล็ก – กลาง – ใหญ  โดยแบงตามขนาดจํานวนแรงงานและเงินลงทุนประกอบดวย 
   (2) คณะกรรมการที่ดูแลควรประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
ตัวแทนนายจาง และลูกจางจากสถานประกอบกิจการขนาดจิ๋ว – เล็ก – กลาง – ใหญ และกระจายตาม
ประเภทธุรกิจ รวมทั้งควรมีนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และองคกรอิสระดานกฎหมายดวย 
   (3) คณะกรรมการที่ดูแลควรมาจากการเลือกตั้ง และอยูในวาระไดคราวละ 
2 ป เพื่อใหมกีารปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
 

3) ความคิดเห็นขององคกรนายจางและองคกรลูกจาง 
 องคกรนายจางและองคกรลูกจาง ที่แสดงความคิดเห็นประกอบดวย ตัวแทนหอการคา

แหงประเทศไทย หอกการคาจังหวัด ตัวแทนองคกรนายจาง ตัวแทนองคกรลูกจาง (สหภาพแรงงาน) 
และตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยรวมมีความคิดเห็นสรุปไดดังนี้ 

3.1) การเขาใจความหมายของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายของภาคเอกชน 
   (1) สถานประกอบกิจการขนาดเล็กสวนใหญยังไมเขาใจความหมาย 
ทั้งสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย 
   (2) นายจางสวนใหญไมตองการใหสวัสดิการมากเพราะเปนการเพิ่มตนทุน 
   (3) การจัดสวัสดิการแรงงานไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
ไดแก ขนาดเงินทุนของกิจการ ภาวะเศรษฐกิจ กฎระเบียบทางราชการ และจํานวนลูกจางในแตละ
สถานประกอบกิจการ เปนตน 
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3.2)บทบาทของภาครัฐตอสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (1) ควรใหขอมูลขาวสารกับผูประกอบกิจการถึงขอดีในการจัดสวัสดิการ

แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (2) ควรมีนโยบายสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน

นอกเหนือกฎหมาย 
 (3) ควรมีแหลงเงินทุนชวยเหลือผูประกอบกิจการที่จะจัดสวัสดิการแรงงาน

นอกเหนือกฎหมาย 
 (4) ควรใหความรูดานสวัสดิการแรงงานแกลูกจาง 
 (5) ควรมีการรณรงค และขอความรวมมือกับกลุมนายจางใหจัดสวัสดิการ

แรงงานใหถูกตองตามกฎหมายเปนอยางนอย 
3.3) บทบาทขององคกรนายจางตอสวัสดิการแรงงาน 

   (1) มีความเปนกลางไมเขาขางใดขางหนึ่ง 
   (2) ใหคําแนะนําสถานประกอบกิจการตาง ๆ เร่ืองการจัดสวัสดิการแรงงาน 
   (3) ประสานงานกับทุก ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
   (4) ใหขอมูลที่แทจริงกับภาครัฐ 
   (5) รับและพิจารณาขอรองเรียนของลูกจาง พรอมกับตรวจสอบนายจางตาง 
ๆ วาไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม 

3.4) บทบาทขององคกรลูกจางตอสวัสดิการแรงงาน 
   (1) เสนอแนะสวัสดิการที่เหมาะสมในแตละสถานประกอบกิจการ 
   (2) เสนอแนะใหลูกจางในแตละสถานประกอบกิจการรวมตัวกันเพื่อทําให
มีอํานาจตอรอง 

   (3) ใหความรูความเขาใจดานสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางควรจะไดรับตาม
กฎหมาย 

3.5) แนวทางการสงเสริมใหสถานประกอบกิจการใหความสนใจในการจัดสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

 (1) การลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบกิจการที่จัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย 

 (2) ใหความชวยเหลือพิ เศษดานการฝกอบรมตาง  ๆ  กับผูประสงค 
จัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

 (3) ใหสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในการอํานวยความสะดวกที่ทางราชการสามารถ
จัดใหได เชน การขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย เปนตน 
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3.6) แนวทางการประชาสัมพันธดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (1) ประชาสัมพันธในสวนที่นายจางจะไดรับประโยชนจากการจัด

สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 (2) ช้ีให เห็นขอดีของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย  

เมื่อลูกจางไดรับแลวสะทอนกลับมายังนายจาง 
 (3) ทยอยจัดประชุมสัมมนาทั่วประเทศในแตละภูมิภาค 
 (4) ยกยองสถานประกอบกิจการตัวอยางที่จัดสวัสดิการแรงงานไดดี 
 (5) สัมภาษณนายจางและลูกจางที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานไดดีผาน 

ส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ เว็บไซด และหนังสือพิมพ เปนตน 
 (6) จัดทําเอกสารแผนพับ/ใบปลิว แจกจายไปตามสถานประกอบกิจการตาง ๆ 

3.7) โครงสรางการบริหารดานสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมายของ
ประเทศ 
   (1) คณะกรรมการที่ดูแลควรประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
ตัวแทนนายจาง และลูกจางจากสถานประกอบกิจการขนาดจิ๋ว – เล็ก – กลาง – ใหญ และกระจายตาม
ประเภทธุรกิจ 
   (2) คณะกรรมการที่ดูแลควรมาจากการเลือกตั้ง และอยูในวาระไดคราวละ 
2 ป เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
 

3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มอยาง
นอย 5 กอก 

เ จ าหน าที่ หน วยงานภาครั ฐและ เอกชนที่ เ กี่ ย วข องส วนใหญ ร อยละ  8 0 . 0  
เห็นดวย เพราะเปนสิ่งจําเปน เปนผลดีตอสุขภาพของลูกจาง และสะดวกไมตองรอนาน แตตองให
เหมาะสมกับจํานวนลูกจางดวยและแตละประเภทธุรกิจดวย สวนอีกรอยละ 20.0 ไมเห็นดวย 
เพราะรายละเอียดยังไมชัดเจนตองมีขอมูลวาสถานประกอบกิจการนั้นทําธุรกิจประเภทไหน ตั้งอยูที่ไหน 
มีจํานวนแรงงานมากนอยเพียงใด และสภาพภายในสถานประกอบกิจการสามารถทําไดหรือไม 
(ตารางที่ 5-572) 
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ตารางที่ 5-572 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดืม่อยางนอย 5 กอก 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
เห็นดวย 32 80.0 
ไมเห็นดวย 8 20.0 

รวม 40 100.0 

 
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวมชักโครกสําหรับลูกจาง

หญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 
   เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของสวนใหญ รอยละ 90.0  
เห็นดวย เพราะถูกสุขลักษณะและปลอดภัยทั้งแมและเด็กในทอง อีกทั้งควรมีหองสวมสําหรับคนพิการ
ดวย มีเพียงสวนนอย รอยละ 10.0 ที่ไมเห็นดวย เพราะตองดูสัดสวนของลูกจางหญิงและชายวามากนอย
เพียงใดประกอบดวย (ตารางที่ 5-573) 
 
ตารางที่ 5-573 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมีหองสวมชักโครกสําหรับลูกจาง 
หญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
เห็นดวย 36 90.0 
ไมเห็นดวย 4 10.0 

รวม 40 100.0 

 
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป ตองจัดให

มีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 
เ จ าหน าที่ หน วยงานภาครั ฐและ เอกชนที่ เ กี่ ย วข องส วนใหญ  ร อยละ  9 2 . 5  

เห็นดวย เพราะจะไดไวใชในกรณีฉุกเฉินสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได มีเพียงสวนนอย รอยละ 
7.5 ที่ไมเห็นดวย เพราะจํานวนเตียงควรมีมากกวา 4 เตียง อยางนอยรอยละ 10 ของจํานวนลูกจาง 
(ตารางที่ 5-574) 
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ตารางที่ 5-574 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มลูีกจางตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป ตองจัดใหม ี
หองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
เห็นดวย 37 92.5 
ไมเห็นดวย 3 7.5 

รวม 40 100.0 

 
3.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหสถานประกอบกิจการที่ มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คน 

ขึ้นไป ตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 
เ จ าหน าที่ หน วยงานภาครั ฐและ เอกชนที่ เ กี่ ย วข องส วนใหญ  ร อยละ  9 0 . 0  

เห็นดวย เพราะสถานประกอบกิจการบางแหงอยูหางไกลจากแหลงชุมชน มีเพียงสวนนอย รอยละ 
10.0 ที่ไมเห็นดวย เพราะควรสอบถามความตองการของลูกจางกอน หากลูกจางไมมีความตองการก็
จะเปนการสิ้นเปลือง (ตารางที่ 5-575) 
 
ตารางที่ 5-575 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการที่มลูีกจางหญิงตั้งแต 100 คนขึ้นไป ตองติดตั้ง 
ตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
เห็นดวย 36 90.0 
ไมเห็นดวย 4 10.0 

รวม 40 100.0 

 
3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะอยางนอย 1 

เคร่ือง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตามสัดสวนของลูกจาง 
เ จ าหน าที่ หน วยงานภาครั ฐและ เอกชนที่ เ กี่ ย วข องส วนใหญ  ร อยละ  8 7 . 5  

เห็นดวย เพราะลูกจางบางคนไมมีโทรศัพทมือถือใช และลูกจางสามารถติดตอธุระในกรณีฉุกเฉินได
สะดวก สวนอีกรอยละ 12.5 ไมเห็นดวย เพราะควรสํารวจความตองการของลูกจางกอนวาตองการ
หรือไม หากมีจํานวนนอยก็ไมคุมคากับการลงทุน (ตารางที่ 5-576) 
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