
สภาพการท างานของแรงงานสูงวัยของธุรกิจก่อสร้าง 
ในเขตพื้นที่ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

Working Conditions of Older Workers of the Construction Business 
in Salaya District, Nakornprathom. 

นลินลักษณ ์พูลพร*, ภานุวิทย์ แก้วคูณเมือง 

สาขาการจดัการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 73170 

*E-mail: ysky.10@outlook.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยของธุรกิจก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยในด้านประสิทธิภาพ
ในการท างาน และผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง รวมถึงศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงานของธุรกิจ
ก่อสร้างในด้านความเหมาะสมในการจ้างงานแรงงานก่อสร้างสูงอายุ ในช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในโครงการก่อสร้าง
จ านวน 15 โครงการ รวมแรงงานทั้งหมด 64 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่แรงงานก่อสร้างสูงวัยในต าแหน่งช่างปูน 
ช่างไม้ และกรรมกร ยังคงท างานมีประสิทธิภาพระดับมาก ในปัจจัยด้านความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลาในการ
ท างาน ระดับคุณภาพของงาน สมรรถภาพทางด้านร่างกาย ปริมาณการขาดงาน ทักษะความสามารถในการท างาน
ก่อสร้าง ทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ทักษะในการใช้เครื่องจักร เจตคติที่ดีต่ องาน และ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การศึกษาเรียนรู้งาน 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และในต าแหน่งกรรมกรส่วนใหญ่จะไม่มีการประเมินทักษะทั้ง 3 ทักษะข้างต้น เพราะ
แรงงานกรรมกรส่วนใหญ่ท างานเป็นผู้ช่วยช่าง และท าความสะอาดโครงการ ผลิตภาพแรงงาน คือการท างานทั้งวันไม่
สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ ส่วนผลิตภาพแรงงานของช่างปูนและช่างไม้ ลักษณะการเทคอนกรีต ก่ออิฐ และเข้า
แบบประกอบโครงแบบ ยังคงอยู่ในมาตรฐานการท างานเมื่อเทียบกับสถิติการท างานพ้ืนฐานของช่างก่อสร้าง มีเพียง
ลักษณะงานติดตั้งประต-ูหน้าต่าง เพียงลักษณะงานเดียวที่มีผลิตภาพการท างานต่ ากว่ามาตรฐานสถิติการท างาน 

ค าส าคัญ: ผลิตภาพแรงงาน  

Abstract 
A study of the working condition of the elderly construction workers in the construction 

business in Salaya District. Phutthamonthon District Nakhon Pathom The objective is to study the 
working conditions of older construction workers in terms of work efficiency. And construction 
labor Include a study of the needs of the construction workers in terms of suitability for employing 
older construction workers. At the age of 50 years and over in the construction project of 15 
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projects, including 64 workers total. Mostly older construction workers, cementers, carpenters and 
laborers are still very efficient. On the accountability factor Punctuality in work Quality level of 
work Physical fitness The amount of absence Workmanship skills Machine skills Various force 
Machine skills Good attitude towards the job And the ability to work with others. But the factors 
that affect the efficiency of work are education, learning work. And troubleshooting In the majority 
of positions, none of these three skills are assessed because most laborers work as technical 
assistants. And clean the project Labor productivity Is working all day can not be measured into 
numbers Labor productivity of plasterers and carpenters Concrete placement, bricklaying, and 
assembly. Remain in the standard of work compared to the basic statistics of the construction 
work. There are only door-window installation styles. Only one job description is produced below 
the standard work statistics. 

Keywords: aging society, elder construction laboers 

1. บทน า 
ในปจัจุบันสภาวะการสูงวัยของประชากรได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชัดเจนมากข้ึนเรื่อยๆ จ านวนเด็กที่เกิด

ลดลงอย่างรวดเร็ว และอายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น ท าให้โครงสร้างอายุของประชากรไทยเปลี่ยนไปอย่างเร็วมาก 
สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่สัดส่วนประชากรสู งอายุได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยไปแล้ว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการไว้ว่า
อีก 10 ปีข้างหน้า ในปีพ.ศ.2566 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทยจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ21ของ
ประชากรทั้งหมด และกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และภายใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งผลกระทบจากปัญหาสังคมสูงวัยส่งผลต่อประเทศไทยหลายด้าน แต่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจก่อสร้างมากที่สุด คือ ปัญหาการลดลงของจ านวนประชากรวัยแรงงาน ประเทศไทยมีแนวโน้มการขาดแคลน
แรงงานด้านปริมาณ จนไม่สามารถสร้างแรงงานทดแทนแรงงานเดิมที่สูงอายุมากขึ้นในระยะยาวได้   

การบริหารและพัฒนาความสามารถในการท างานโครงการก่อสร้างใช้หลักการทฤษฎี 5M ในการบริหารงาน
ก่อสร้างประกอบไปด้วย Man Machine Material Money และMethod ซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการด าเนิน
โครงการก่อสร้าง คือ ก าลังแรงงาน (Man) สถานการณ์สังคมสูงวัยท าให้เกิดการลดลงของจ านวนวัยแรงงาน ท าให้
เกิดผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างโดยตรง การน าเข้าแรงงานต่างชาติอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา แต่
สถานการณ์สังคมสูงวัยนี้เกิดผลกระทบทั่วทั้งโลก จึงเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น แนวทางการแก้ไขอีกทางเลือกหนึ่งควรเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลิตภาพของแรงงาน เร่งพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มีสมรรถนะสูงโดยจัดอบรมทักษะที่จ าเป็น และสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ที่ผ่านมามีงานวิจัย
เรื่องการขยายเวลาการท างานโดยการเลื่อนอายุเกษียณออกไปอยู่หลายโครงการ งานวิจัยเกี่ยวกับการท างานของ
ผู้สูงอายุในอดีตมักจะมองข้ามศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ เพราะมีข้อสมมุติว่า เมื่อผู้สูงอายุพ้นวัยหนึ่งแล้วก็
เท่ากับหลุดออกจากก าลังวัยแรงงาน ไม่เป็นผู้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกต่อไป ท าให้ขาดความรู้ หรือผลงานวิจัยใน
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เรื่องศักยภาพในการท างานเชิงเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ประเด็นเรื่องการท างานของผู้สูงอายุยังมีการศึกษาไว้ไม่มากนัก 
คือ การที่จะเหนี่ยวรั้งให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนในก าลังแรงงาน และยังช่วยสนับสนุนทางเศรษฐกิจของสังคม ถ้าหาก
ประเทศไทยจะยึดเอาผู้สูงอายุให้เป็นให้เป็นผู้ผลักดันสังคม เราควรท าอย่างไร และผลทางเศรษฐกิจที่ได้จะเป็นอย่างไร 
ในขณะที่ประชากรวัยท างานมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตอันเนื่องมาจากคนไทยมีบุตรน้อยลง  

จากปัญหาดังกล่าวในข้างต้นจึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจจะศึกษาสภาพการท างานของแรงงานสูงวัยของธุรกิจ
ก่อสร้าง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ อันได้แก่ ประสิทธิภาพในด้านการท างานก่อสร้าง ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพ
งานก่อสร้าง และประสิทธิภาพด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมถึงด้านผลิตภาพแรงงานก่อสร้างสูงวัย  ซึ่ง
เป็นการศึกษาให้ทราบถึงสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัย เพ่ือทราบถึงสภาพการท างานของแรงงาน
ก่อสร้างสูงวัยในปัจจุบัน และเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประสิทธิภาพ ผลิตภาพแรงงานของแรงงาน
ก่อสร้างที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต รวมถึงแนวทางในการผลักดันการน าผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ก่อสร้างอยู่เดิม ยืดอายุผู้สูงอายุในการท างานทดแทนวัยก าลังท างานในสภาวะการเกิดปัญหาสูงคมสูงวัยของธุรกิจ
ก่อสร้าง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยด้านประสิทธิภาพในด้านการท างานก่อสร้าง 

ประสิทธิภาพด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง และประสิทธิภาพด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง  
2. เพ่ือศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยด้านปริมาณการท างานก่อสร้างในต าแหน่งช่างปูน และ

ช่างไม้ โดยการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานก่อสร้างสูงวัย และเปรียบเทียบมาตรฐานกับสถิติการท างานของแรงงาน
ก่อสร้าง 

3. เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงานของธุรกิจก่อสร้างในด้านความเหมาะสมในการจ้าง
งานแรงงานก่อสร้างสูงอายุ 
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร ได้แก่ แรงงานที่ท างานก่อสร้างในต าแหน่งช่างปูน ช่างไม้ และกรรมกร ที่มีอายุตั้งแต่ 
50 ปีขึ้นไป ในทุกโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่ต าบลศาลายา ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างในช่วงการเดินทางท า
แบบสอบถามเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน (การศึกษาประชากรในช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพราะอีก 10 ปี
ข้างหน้าประชากรแรงงานนี้จะเป็นผู้สูงอายุ กล่าวคือจะอายุ 60 ปี พร้อมกับเป็นช่วงที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน วิศวกร หรือสถาปนิกในทุก
โครงการก่อสร้างในพ้ืนที่ต าบลศาลายา ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างในช่วงการเดินทางท าแบบสอบถามเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งมีท้ังหมด 15 โครงการ 

4. การเก็บรวมรวมข้อมูล  
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 

โครงการ และจ านวนชุดแบบสอบถามขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรแรงงานที่ท าการส ารวจในแต่ละโครงการ ซึ่งจะเป็น

ทฤษฎี 
-สถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทย 
-สูตรการค านวรผลติภาพแรงงาน 
-สถิติมาตรฐานการท างานของแรงงานก่อสร้าง 
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าอัตราผลผลิตงานก่อสร้าง 
-ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทักษะแรงงานก่อสร้าง 

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ 
1.ประสิทธิภาพในด้านการท างานก่อสร้าง 
 -ความรับผดิชอบ 
 -ความตรงต่อเวลาในการท างาน 
 -ระดับคุณภาพของงาน 
 -การศึกษาเรียนรู้งาน 
 -ปริมาณการขาดงาน 
 -สมรรถภาพทางด้านรา่งกาย 
2.ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง 
 -ทักษะความสามารถในการท างานก่อสร้าง 
 -ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง 
 -ทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุนแรงต่างๆ 
3.ประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
 -การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 
 -เจตคติที่ดตี่องาน 
 -ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
 ผลิตภาพแรงงานก่อสร้าง 
-ปริมาณการท างานใน1วันของรงงานก่อสร้างสูงวัยตาม
ต าแหน่ง และลักษณะงาน 

สภาพการท างานของแรงงานสูงวยัของธุรกิจ
ก่อสร้าง ในเขตพื้นท่ีต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยใน
ด้านประสิทธิภาพ และในส่วนของปริมาณการท างานด้านผลิตภาพแรงงานตามต าแหน่งและลักษณะงานนั้นๆ 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
    ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานก่อสร้างสูงวัย ได้แก่ อายุ เพศ ภูมิล าเนา และประสบการณ์ในการท างาน 
    ส่วนที่2 ข้อมูลสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างในด้านปริมาณการท างานก่อสร้าง ได้แก่ ต าแหน่งงาน 
ลักษณะงานที่ท า และปริมาณงานที่ท าได้ใน 1 วัน 
    ส่วนที่3 ข้อมูลสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยที่ในด้านประสิทธิภาพการท างาน ประกอบไปด้วย 
ประสิทธิภาพในด้านการท างานก่อสร้าง 6 ปัจจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบ  ความตรงต่อเวลาในการท างาน ระดับ
คุณภาพของงาน การศึกษาเรียนรู้งาน ปริมาณการขาดงาน และสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ประสิทธิภาพในด้าน
ทักษะวิชาชีพก่อสร้าง 3 ปัจจัย ได้แก่ ทักษะความสามารถในการท างานก่อสร้าง ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง และ
ทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุนแรงต่างๆ และประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง 3 ปัจจัย 
ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เจตคติที่ดีต่องาน และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยในแต่ละข้อจะมี
ค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส่วนที่4 ภาพรวมความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงาน ในด้านความเหมาะสมในการจ้างงานแรงงานก่อสร้าง
สูงอายุ จะเป็นการเลือกตอบว่าเหมาะสม หรือไม่เหมาะสม 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้ 

 ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานก่อสร้าง จะท าการหาจ านวน และค่าร้อยละ  
 ส่วนที่2 ข้อมูลผลิตภาพแรงงานในแต่ละลักษณะงานจะค านวณด้วยทฤษฎีสูตรผลิตภาพแรงงาน และน ามา
เปรียบเทียบมาตรฐานกับสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้างตามต าแหน่ง และลักษณะงานนั้นๆ 
ทฤษฎีผลิตภาพแรงงาน 

ผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) = 
output

workhour
    (1) 

 
ทฤษฎีสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้าง  
ตารางท่ี 1 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน ปริมาณงาน/วัน 

ช่างปูน 
งานก่ออิฐ 7-8 ตารางเมตร 

งานเทคอนกรีต 1–1.5 ลูกบาศก์เมตร 

ช่างไม้ 
งานเข้าแบบ 4-7 ตารางเมตร 

งานติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง 8-10 ตารางเมตร 
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ส่วนที่3 ข้อมูลสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยในด้านประสิทธิภาพในแต่ละปัจจัย จะท าการหา
จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์แสดง
ความสัมพันธ์ดังนี้ 
ตารางที่2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกับการแปลผลการประเมิน 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การประเมิน 

5 4.21 - 5.00 มากที่สุด 
4 3.41 - 4.20 มาก 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 - 2.60 น้อย 
1 1.0 - 1.80 น้อยที่สุด 

 ส่วนที่4 ภาพรวมความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงาน ในด้านความเหมาะสมในการจ้างงานแรงงานก่อสร้าง
สูงอาย ุจะท าการหาค่าร้อยละในการตอบเหมาะสม และไม่เหมาะสม 

6. ผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยของธุรกิจก่อสร้าง ในพ้ืนที่ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าการน าเสนอตามล าดับความส าคัญที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่1 เพ่ือศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยด้านประสิทธิภาพการ

ท างานก่อสร้าง ประสิทธิภาพด้านทักษะวิชาชีพในด้านการก่อสร้าง และประสิทธิภาพด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง  

6.1 สภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างต าแหน่งช่างปูน 
6.1.1 ประสิทธิภาพการท างานก่อสร้าง ได้แก่  

- ความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ48.28  
และค่าเฉลี่ยรวม 3.52 ค่าSD. 0.77 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  

- ความตรงต่อเวลาในการท างาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ48.28 และค่าเฉลี่ยรวม 3.48 ค่าSD. 0.77 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  

- ระดับคุณภาพของงาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
68.97 และค่าเฉลี่ยรวม 3.97 ค่าSD. 0.72 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก   

- การศึกษาเรียนรู้งาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
58.62 และค่าเฉลี่ยรวม 3.07 ค่าSD. 0.64 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

- ปริมาณการขาดงาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลางและน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ37.93 และค่าเฉลี่ยรวม 2.14 ค่าSD. 0.78 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์น้อย  

- สมรรถภาพทางด้านร่างกาย ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ44.83 และค่าเฉลี่ยรวม 3.48 ค่าSD. 0.97 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  
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6.1.2 ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง ได้แก่  
- ทักษะความสามารถในการท างานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ55.17 และค่าเฉลี่ยรวม 4.17 ค่าSD. 0.65 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  
- ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ44.83 และค่าเฉลี่ยรวม 4.28 ค่าSD. 0.78 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  
- ทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละ51.72 และค่าเฉลี่ยรวม 3.52 ค่าSD. 0.81 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก 
6.1.3 ประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่  

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ48.28 และค่าเฉลี่ยรวม 3.31 ค่าSD. 0.91 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

- เจตคติที่ต่องาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ48.28  
และค่าเฉลี่ยรวม 3.48 ค่าSD. 0.62 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  

- ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก 
และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ34.48 และค่าเฉลี่ยรวม 3.07 ค่าSD. 0.98 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

6.2. สภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างต าแหน่งช่างไม้ 
6.2.1 ประสิทธิภาพการท างานก่อสร้าง ได้แก่  

- ความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ50 และ 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.30 ค่าSD. 0.78 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง   

- ความตรงต่อเวลาในการท างาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ50 และค่าเฉลี่ยรวม 3.70 ค่าSD. 0.64 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  

- ระดับคุณภาพของงาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ70  
และค่าเฉลี่ยรวม 4.10 ค่าSD. 0.54 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก   

- การศึกษาเรียนรู้งาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
60 และค่าเฉลี่ยรวม 3.10 ค่าSD. 0.83 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

- ปริมาณการขาดงาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ60  
และค่าเฉลี่ยรวม 2.30 ค่าSD. 0.78 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์น้อย   

- สมรรถภาพทางด้านร่างกาย ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อย 
ละ50 และค่าเฉลี่ยรวม 3.90 ค่าSD. 0.70 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  

6.2.2 ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง ได้แก่  
- ทักษะความสามารถในการท างานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ60 และค่าเฉลี่ยรวม 4.40 ค่าSD. 0.49 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  
- ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ60 และค่าเฉลี่ยรวม 4.60 คา่SD. 0.49 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  
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- ทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ50 และค่าเฉลี่ยรวม 3.60 ค่าSD. 1.02 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก 

6.2.3 ประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

50 และค่าเฉลี่ยรวม 3.30 ค่าSD. 0.78 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
- เจตคติที่ต่องาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ70 และ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 ค่าSD. 0.54 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  
- ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก  

คิดเป็นร้อยละ40 และค่าเฉลี่ยรวม 3.70 ค่าSD. 0.90 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก 
6.3 สภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างต าแหน่งกรรมกร 

6.3.1 ประสิทธิภาพการท างานก่อสร้าง ได้แก่  
- ความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ56 และ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 ค่าSD. 0.66 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  
- ความตรงต่อเวลาในการท างาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็น 

ร้อยละ40 และค่าเฉลี่ยรวม 3.88 ค่าSD. 0.77 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  
- ระดับคุณภาพของงาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ52  

และค่าเฉลี่ยรวม 3.84 ค่าSD. 0.83 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก   
- การศึกษาเรียนรู้งาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

8 และค่าเฉลี่ยรวม 3.40 ค่าSD. 1.02 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามประเมินใน
ปัจจัยข้อนี้ให้แรงงานกรรมกรเพียง 5 คน ที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาเรียนรู้งาน 

- ปริมาณการขาดงาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
40 และค่าเฉลี่ยรวม 2.00 ค่าSD. 1.02 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์น้อย   

- สมรรถภาพทางด้านร่างกาย ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อย 
ละ40 และค่าเฉลี่ยรวม 3.64 ค่าSD. 0.97 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  

6.3.2 ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง ได้แก่  
- ทักษะความสามารถในการท างานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก  

และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ4 และค่าเฉลี่ยรวม 3.50 ค่าSD. 0.50 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินในปัจจัยข้อนี้ให้แรงงานกรรมกรเพียง 2 คน ที่มีประสิทธิภาพทางทักษะความสามารถในการ
ท างานก่อสร้าง 

- ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก และน้อย คิด 
เป็นร้อยละ4 และค่าเฉลี่ยรวม 3.00 ค่าSD. 1.00 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินในปัจจัยข้อนี้ให้แรงงานกรรมกรเพียง 2 คน ที่มีประสิทธิภาพทางทักษะการใช้เครื่องมือช่าง 

- ทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับ 
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ดี และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ4 และค่าเฉลี่ยรวม 3.50 ค่าSD. 0.50 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินในปัจจัยข้อนี้ให้แรงงานกรรมกรเพียง 2 คน ที่มีประสิทธิภาพทางทักษะการใช้เครื่องจักร เครื่อง
ทุ่นแรงต่างๆ 

6.3.3 ประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เลือกให้คะแนนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 

16 และค่าเฉลี่ยรวม 3.00 ค่าSD. 0 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามประเมินใน
ปัจจัยข้อนี้ให้แรงงานกรรมกรเพียง 4 คน ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

- เจตคติที่ต่องาน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ40 และ 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.56 ค่าSD. 0.94 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก  

- ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนในระดับปาน 
กลาง คิดเป็นร้อยละ36 และค่าเฉลี่ยรวม 3.60 ค่าSD. 0.94 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์มาก 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่2 เพ่ือศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยด้านปริมาณการ
ท างานก่อสร้างในต าแหน่งช่างปูน และช่างไม้ โดยการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานก่อสร้างสูงวัย และเปรียบเทียบ
มาตรฐานกับสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้าง 

ตารางท่ี1  แสดงค่าเฉลี่ยของการค านวณผลิตภาพแรงงานก่อสร้างสูงวัยเปรียบเทียบมาตรฐานกับสถิติการท างานของ
แรงงานก่อสร้างต าแหน่งง่านและลักษณะงาน 

ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลิตภาพแรงงาน/วัน 
ค่าเฉลี่ย 

ปริมาณงาน/วัน 

ช่างไม้ 

ติดตั้งวงกบประตู-
หน้าต่าง 

6 ตร.ม 8-10 ตร.ม. 

เข้าแบบประกอบโครง
แบบ 

12 ตร.ม. 4-7 ตร.ม. 

ช่างปูน 
ก่ออิฐ 17 ตร.ม. 7-8 ตร.ม. 

เทคอนกรีต 1 ลบ.ม. 1-1.5 ลบ.ม. 

 
ผลิตภาพแรงงานก่อสร้างสูงวัยต าแหน่งช่างไม้ ในลักษณะงานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง จากการค านวณผลิต

ภาพแรงงานค่าเฉลี่ยที่ท างานได้ 6 ตารางเมตร/1วัน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้างที่ท า
ได ้8-10 ตารางเมตร/วัน ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยต่ ากว่าสถิติการท างาน และใน
ลักษณะเข้าแบบประกอบโครงแบบ จากการค านวณผลิตภาพแรงงานค่าเฉลี่ยที่ท างานได้ 12 ตารางเมตร/1วัน 
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้างที่ท าได้ 4-7 ตารางเมตร/วัน ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยการ
ท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยสูงกว่าสถิติการท างาน 
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ผลิตภาพแรงงานก่อสร้างสูงวัยต าแหน่งช่างปูน ในลักษณะงานก่ออิฐ จากการค านวณผลิตภาพแรงงานค่าเฉลี่ย
ที่ท างานได้ 17 ตารางเมตร/1วัน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้างที่ท าได้  7-8 ตาราง
เมตร/วัน ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยสูงกว่าสถิติการท างาน และในลักษณะงานเท
คอนกรีต จากการค านวณผลิตภาพแรงงานค่าเฉลี่ยที่ท างานได้ 1 ลูกบาศก์เมตร/1วัน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสถิติการ
ท างานของแรงงานก่อสร้างที่ท าได้ 1-1.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยการท างานของแรงงานก่อสร้าง
สูงวัยอยู่ในมาตรฐานสถิติการท างาน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่3 เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงานของธุรกิจก่อสร้าง
ในด้านความเหมาะสมในการจ้างงานแรงงานก่อสร้างสูงอายุ 

ตารางท่ี 2 แสดงผลค่าร้อยละของความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงานในด้านความเหมาะสมในการจ้างงานแรงงาน
ก่อสร้างสูงอายุ 

ลักษณะงาน 
ร้อยละ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ก่ออิฐ 32.81 9.37 
เทคอนกรีต 3.13 - 

การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง 3.13 - 
เข้าแบบประกอบโครงแบบ 9.37 3.13 

กรรมกร 31.25 7.81 

 
1. ลักษณะงานก่ออิฐ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินว่ายังมีความเหมาะสมในการท างานก่อสร้าง คิดเป็นร้อย

ละ 32.81 และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 9.37 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 
2. ลักษณะงานเทคอนกรีต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินว่ายังมีความเหมาะสมในการท างานก่อสร้าง คิดเป็น

ร้อยละ 3.13 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 
3. งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินว่ายังมีความเหมาะสมในการท างานก่อสร้าง 

คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 
4. ลักษณะงานเข้าแบบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินว่ายังมีความเหมาะสมในการท างานก่อสร้าง คิดเป็นร้อย

ละ 9.37 และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 23.13 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 
5. ลักษณะงานกรรมกร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินว่ายังมีความเหมาะสมในการท างานก่อสร้าง คิดเป็นร้อย

ละ 31.25 และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 
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7. สรุปผลการศึกษา 
7.1 แรงงานก่อสร้างสูงวัยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.69 มีแรงงานที่เป็น

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.94 และช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่ในอนาคต 10 ปีข้างหน้าจะเป็นผู้สูงอาย
พร้อมกับเป็นช่วงที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ถึงร้อยละ89.06 

7.2 แรงงานก่อสร้างสูงวัยส่วนใหญ่ภูมิล าเนา เป็นแรงงานต่างจังหวัดที่ย้ายถิ่นฐานมาท างานในพ้ืนที่ศาลายา 
คิดเป็นร้อยละ78.13 เป็นแรงงานต่างด้าว คิดเป็นร้อยละ14.06 และแรงงานในพ้ืนที่ศาลายา คิดเป็นร้อยละ7.81 

7.3 แรงงานก่อสร้างสูงวัยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปีถึงร้อยละ 54.69 ประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ43.75 และประสบการณ์ที่น้อยกว่า 1 ปี มีเพียงร้อยละ 1.56 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าแรงงานก่อสร้างจะท างานอาชีพก่อสร้างตั้งแต่ช่วงวัยแรงงาน เฝ้าสั่งสมประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี และท า
อาชีพนี้มาอย่างต่อเนื่อง หากยืดอายุการเกษียณการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงอายุออกไป ให้ยังคงเป็นก าลัง
แรงงานท างานก่อสร้าง เพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงานในขณะที่ประเทศไทยประสบปัญหาสังคมสูงวัย ซึ่ง
ประสบการณ์ในการท างานมามาก ประสิทธิภาพ และผลิตภาพก็ไม่ต้องฝึกฝนหรือพัฒนามากเท่าไหร่ 

7.4 แรงงานก่อสร้างสูงวัยเป็นแรงงานก่อสร้างในต าแหน่งช่างปูน คิดเป็นร้อยละ 29 มีประสิทธิภาพด้านการ
ท างาน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ระดับคุณภาพของงาน สมรรถภาพทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับที่มี
ประสิทธิภาพมาก ปริมาณการขาดงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความรับผิดในการมาท างาน ไม่ค่อยลา 
หรือขาดงาน แต่ประสิทธิภาพในด้านการศึกษาเรียนรู้งาน อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
มากในด้านการท างานก่อสร้างมากที่สุดในต าแหน่งช่างปูน 

7.4.1 ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง ได้แก่ ทักษะความสามารถใน 
การท างานก่อสร้าง และทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ อยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก และทักษะใน
การใช้เครื่องมือช่าง อยู่ในระดับประสิทธิภาพมากที่สุด  

7.4.2 ประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ เจตคติที่ดีต่องาน  
อยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง กล่าวคือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้างมากที่สุดใน
ต าแหน่งช่างปูน 

7.4.3 ผลิตภาพต าแหน่งช่างปูน ผลการวิจัยจากตารางที่1 แรงงานก่อสร้างสูงวัยมีผลิตภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้างในลักษณะก่ออิฐ และในลักษณะงานเทคอนกรีตมีผลิตภาพอยู่ใน
มาตรฐานการท างานเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการท างานก่อสร้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเป็นแรงงานก่อสร้างสูงวัยมี
ผลิตภาพในลักษณะก่ออิฐยังคงมีปริมาณการท างานอยู่สูงกว่ามาตรฐานอย่างมาก รวมถึงในลักษณะงานเทคอนกรีตก็
ยังคงมีปริมาณการท างานอยู่ในมาตรฐานการท างานก่อสร้าง  

7.4.4 ความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงานในด้านความเหมาะสมในการจ้างงานแรงงานก่อสร้างสูงอายุ
ในต าแหน่งช่างปูน เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ35.94 และไม่เหมาะสม ร้อยละ9.37 

7.5 แรงงานก่อสร้างสูงวัยเป็นแรงงานก่อสร้างในต าแหน่งช่างไม้ คิดเป็นร้อยละ 15.63 มีประสิทธิภาพด้านการ
ท างานก่อสร้าง ได้แก่ ความตรงต่อเวลา ระดับคุณภาพของงาน และสมรรถภาพทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับที่มี
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ประสิทธิภาพมาก ปริมาณการขาดงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความรับผิดในการมาท างาน ไม่ค่อยลา 
หรือขาดงาน แต่ประสิทธิภาพในด้านความรับผิดชอบ และการศึกษาเรียนรู้งาน อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากในด้านการท างานก่อสร้างมากท่ีสุดในต าแหน่งช่างไม้ 

7.5.1 ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง ได้แก่ ทักษะความสามารถใน 
การท างานก่อสร้าง และทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ อยู่ในระดับประสิทธิภาพมากที่สุด และทักษะ
ในการใช้เครื่องมือช่าง อยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก  

7.5.3 ผลิตภาพต าแหน่งช่างไม้ ผลการวิจัยจากตารางที่1 แรงงานก่อสร้างสูงวัยมีผลิตภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานสถิติการท างานของแรงงานก่อสร้างในลักษณะงานการเข้าแบบประกอบโครงแบบ แต่ในลักษณะงานติดตั้ง
ประตู-หน้าต่างมีผลิตภาพต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการท างาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเป็นแรงงานก่อสร้างสูงวัย
มีผลิตภาพในลักษณะงานการเข้าแบบประกอบโครงแบบยังคงมีปริมาณการท างานอยู่สูงกว่ามาตรฐาน แต่จะมี
ผลกระทบกับงานในลักษณะงานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง 

7.5.4 ความต้องการของฝ่ายผู้จ้างแรงงานในด้านความเหมาะสมในการจ้างงานแรงงานก่อสร้างสูงอายุ
ในต าแหน่งช่างไม้ เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ12.50 และไม่เหมาะสม ร้อยละ3.13 

7.6 แรงงานก่อสร้างสูงวัยเป็นแรงงานก่อสร้างในต าแหน่งกรรมกร คิดเป็นร้อยละ 39.06 เนื่องจากผลิตภาพ
การท างานของกรรมกรจะขึ้นอยู่กับหัวหน้างานมอบหมายงานทั่วไป จะไม่มีการก าหนดแน่ชัด จึงไม่สามารถวัดหรือ
ค านวณผลิตภาพปริมาณการท างานใน1วันได้ แต่ประสิทธิภาพงานจะข้ึนอยู่กับการประเมินของหัวหน้างาน  

7.6.1 ประสิทธิภาพด้านการท างาน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ระดับคุณภาพของงาน 
สมรรถภาพทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก ปริมาณการขาดงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มีความรับผิดในการมาท างาน ไม่ค่อยลาหยุด หรือขาดงาน แต่ประสิทธิภาพในด้านการศึกษาเรียนรู้งาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากในด้านการท างานก่อสร้างมากท่ีสุดในต าแหน่งกรรมกร 

7.6.2 ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพงานก่อสร้าง จากผลการวิจัยพบว่า แรงงาน 
กรรมกรส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในด้านความสามารถในการท างานก่อสร้าง ทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ 
และทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง กลุ่มตัวอย่างประเมินให้กรรมกรที่มีทักษะนี้เพียง 2 คน จากจ านวนแรงงาน 25 คน 
ซึ่งแรงงานกรรมกรส่วนใหญ่จะท างานในลักษณะเป็นผู้ช่วยช่าง และการท าความสะอาดพ้ืนที่ก่อสร้ างมากกว่า แต่ก็
ยังคงมีแรงงานกรรมกรที่มีทักษะทั้ง 3 ด้านนี้ ซึ่งมีระดับประสิทธิภาพมาก ในทักษะความสามารถในการท างาน
ก่อสร้าง และทักษะในการใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ และระดับประสิทธิภาพปานกลาง ได้แก่ทักษะในการใช้
เครื่องมือช่าง  กล่าวคือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากในด้านการท างานก่อสร้างมากท่ีสุดในต าแหน่งกรรมกร 

7.6.3 ประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ เจตคติที่ดีต่องาน  
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7.5.2 ประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้แก่ เจตคติที่ดีต่องาน  
และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง กล่าวคือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้างมากที่สุดใน
ต าแหน่งช่างไม ้



และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพปานกลาง กล่าวคือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้างมากที่สุดใน
ต าแหน่งกรรมกร 

8. อภิปรายผล 
8.1 การวิจัยสภาพการท างานของแรงงานสูงวัยของธุรกิจก่อสร้าง ในเขตพ้ืนที่ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการท างาน ผลิตภาพการท างานก่อสร้าง และศักยภาพของแรงงาน
ก่อสร้างผู้สูงอายุและแรงงานก่อสร้างที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุพร้อมกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ โดย
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (2556) ที่ได้ก าหนดให้มีผลงานวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพด้านผู้สูงอายุแบบ
มุ่งเป้าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมสูงวัย ภายในช่วงเวลา 5 ปี (2557-2561) โดยมุ่งเน้นการได้ผลการวิจัยที่
เป็นค าตอบเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และป้องกันปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย รวมถึงการพัฒนาระบบ และศักยภาพการวิจัยผู้สูงอายุของประเทศและพ้ืนที่ 

8.2 การท างานของผู้สูงอายุ การผลการวิจัยพบว่า มีแรงงานก่อสร้างสูงวัยที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ
10.94 และมีแรงงงานก่อสร้างที่อีก 10 ปีจะเป็นแรงงานสูงอายุอีกกว่าร้อยละ 89.06 ในการส ารวจโครงการทั้งหมด 
20 โครงการ มีแรงงานก่อสร้างที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปอยู่ถึง 15 โครงการ ไม่มีแรงงานผู้สูงอายุเพียง 5 โครงการ
เท่านั้น รวมแรงงานผู้สูงอายุทั้งหมดถึง 64 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างจังหวัดที่ย้ายถิ่นฐานมาท างานในพ้ืนที่
ศาลายา และมีประสบการณ์ในการท างานก่อสร้างมามากว่า 10 ปี ซึ่งความส าคัญที่สุดส าหรับผู้สูงอายุ คือ ต้องกา
รายได้จากการท างาน จากผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพในด้านการท างานก่อสร้าง ประสิทธิภาพในด้านทักษะวิชาชีพ
งานก่อสร้าง และประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมถึงด้านผลิตภาพในการท างานก่อสร้าง คง
ยังมีศักยภาพในการท างานก่อสร้างอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่ท าการศึกษาเรื่องศักยภาพของผู้สูงอายุในการท างานเพ่ือสังคม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีศักยภาพหรือมี
ความสามารถในตนเองที่จะท างานต่าง ๆ ได้ ทั้งในลักษณะของการท างานเพ่ือหารายได้และการท างานให้กับสังคม 
ลักษณะงานที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความถนัดก็คือ งานเกี่ยวกับการค้าขายและงานช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
พบว่าผู้สูงอายุมีความพร้อมในการที่จะท างานหรือมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อสังคมอีกด้วย  

8.3 การยืดอายุการท างานแรงงานผู้สูงอายุ จากการวิจัยพบว่า แรงงานก่อสร้างสูงวัยยังคงมีศักยภาพในการ
ท างานก่อสร้าง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และผลิตภาพ ถ้าแรงงานที่อายุ 60 ปีแล้ว ยังมีก าลังในการท า งาน สร้าง
ผลผลิต แต่ให้หยุดท างาน ก็จะเป็นการสูญเสียทรัพยากร ซึ่งถ้าไม่ให้ผู้สูงอายุท างาน แต่กลับได้สวัสดิการ และ
สุขอนามัยต่างๆมากมาย ในขณะที่ผู้สูงอายุเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ และวัยท างานลดลง จะเป็นผลต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและครอบครัวจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมหาศาล จึงเห็นสมควรในการยืดอายุ
การท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยออกไป ในขณะเกิดการขาดแคลนแรงงานจากปัญหาสังคมสูงวัย เพราะแรงงาน
ก่อสร้างที่มีฝีมือมีน้อย และค่อนข้างหายากจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท างาน และทักษะในสายวิชาชีพก่อสร้ าง
อย่างมากจึงจะส่งผลให้โครงการไม่ล่าช้า หรือผลิตภาพของโครงการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น ซึ่งถ้าหากน าแรงงานก่อสร้างสูง
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วัยมาทดแทนการขาดก าลังแรงงาน จะเป็นทางแก้ไขปัญหาอีกทางเลือกหนึ่ง  สอดคล้องกับยงยุทธ ยุทธวงศ์ (2558) 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กล่าวว่า “การ
เกษียณอายุในความเห็นส่วนตัวเห็นว่า ควรอยู่ที่ 65 ปี จากเดิมที่เกษียณตอน 60 ปี เนื่องจากเห็นว่า ผู้สูงอายุยัง
ท างานได้อยู่  ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้จากข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุ พบว่า มีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 30 ที่มี
ศักยภาพในการท างานสามารถพ่ึงพาตนเองได้ รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมการศึกษา 

8.4 จากผลการศึกษาสภาพการท างานของแรงงานก่อสร้างสูงวัยมีความช านาญ และมีประสบการณ์ในการ
ท างานก่อสร้างอย่างมาก ส่งผลให้มีประสิทธิภาพ และผลิตภาพงานที่ออกมามีคุณภาพ เมื่อบุคคลกลุ่มนี้ย่างเข้าสู่ผู้สูง
วัย แต่ความสามารถก็ยังคงอยู่ในตัวผู้สูงวัยนี้  สอดคล้องกับวิสูตร จิระด าเกิง (2556) ที่กล่าวว่าความช านาญของ
คนงานมีความส าคัญต่อโครงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก โครงการก่อสร้างต้องการคนงานที่มีฝีมือ และความช านาญใน
การท างานจ านวนมาก ซึ่งหากไม่สามารถจะหาคนงานช านาญงานเหล่านี้ได้เพียงพอและต้องใช้คนงานที่ไม่เหมาะสม
มาท างาน จะส่งผลให้ผลงานไม่ได้คุณภาพตามข้อก าหนดต้องแก้ไขท าใหม่ หรือต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้งาน
จนกว่าจะช านาญ ซึ่งเป็นเหตุให้ผลิตภาพต่ าลง 

9. ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือ

การท าช่วยเหลืองานในสายอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ทางภาครัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้เพราะ
ผู้สูงอายุยังมีศักยภาพในการท างานบางลักษณะได้ เช่น การเป็นที่ปรึกษา การเป็นผู้ให้การอบรมหรือเป็นผู้ฝึกสอน 
รวมถึงการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ  
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