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คํานํา 
 

ในปจจุบันกระแสโลกไดใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการแรงงานมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจาก
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เห็นวา สวัสดิการแรงงานเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งที่ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับ นอกจากนี้แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Social Accountability) ก็ใหความสําคัญกับ
สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหลูกจางดวยเชนกัน รวมทั้งองคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดมี
อนุสัญญาและขอแนะหลายฉบับใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางดวย ประกอบกับ 
ในปจจุบันไดมีการกีดกันทางการคาดวยปจจัยที่มิใชภาษี (Non-tariff barriers) โดยนําเงื่อนไขการใช
แรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานเปนขออาง และสวัสดิการแรงงานมีสวนสําคัญตอการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของลูกจาง 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดเห็นถึงความสําคัญของสวัสดิการแรงงาน และ
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนดังกลาว จึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” โดยศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ
และการจัดสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย  เพื่อทราบถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสงเสริมและพัฒนาดานสวัสดิการ
แรงงานในประเทศไทยตอไป โดยมอบหมายให สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน บริษัท เอ็กเซลเลนท 
บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด เปนผูดําเนินการ 

การศึกษาวิจัยตามโครงการฯ สามารถสําเร็จลุลวงเปนอยางดี โดยไดรับการสนับสนุน 
จากทุกฝายที่ เกี่ยวของ ทางบริษัทฯ และคณะนักวิจัยขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ที่ไดกรุณาใหขอแนะนําที่ เปนประโยชนอยางยิ่ง 
ตอการศึกษา ตลอดจนนายจางหรือตัวแทนนายจาง ลูกจางในสถานประกอบกิจการ เจาหนาที่
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ องคกรนายจาง องคกรลูกจาง นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดให
ความรวมมือแกคณะนักวิจัยของบริษัทฯ  ในการใหสัมภาษณ รวมทั้งเขารวมสัมมนาและ 
ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาและหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษานี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาดานสวัสดิการแรงงานของประเทศไทยตอไป 

 
 
      สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
     บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 
                     เมษายน 2550 
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(1) 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

     จากการที่สวัสดิการแรงงานมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของลูกจางและกระแสโลกาภิวัตน
ที่ใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการแรงงานแกลูกจาง ประกอบกับปจจุบันมีการกีดกันทางการคา 
โดยปจจัยท่ีมิใชภาษี โดยนําเง่ือนไขการใชแรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานเปนขออาง ดังนั้น
เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการวางแผนเพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายของสถานประกอบกิจการ ศึกษาปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายและความตองการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของ
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศและกลุมประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อนําไปพิจารณากําหนดรูปแบบของ
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย และพิจารณากําหนดรูปแบบและ
แนวทางในการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายสําหรับสถานประกอบกิจการตางๆ 
ในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
  

1. แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องท่ีนายจางจัดใหแกลูกจาง ซึ่งมีทั้งสวัสดิการในสถานที่ทํางาน 
และสวัสดิการนอกสถานที่ทํางาน แมการจัดสวัสดิการแรงงานจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของ
นายจาง แตก็อาจถือเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง และลดปญหาการดาํรง
ชีพของลูกจางลงได รวมถึงการทําใหลูกจางมีขวัญและกําลังใจที่ดี เกิดความจงรักภักดีตอองคกร 
สามารถคัดเลือกลูกจางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตราการเขาออกงานและการขาดงานลดต่ําลง 
กอใหเกิดภาพลักษณทางบวกตอองคกร ลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพแรงงาน เปนตน 

ความจําเปนและมูลเหตุจูงใจที่นายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางนั้น สวนหนึ่งมาจาก
การบังคับของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 
กฎหมายประกันสังคม อีกสวนหนึ่งมาจากการเรียกรองของลูกจาง และการเรียกรองของสหภาพแรงงาน 
และเกิดจากการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง เพื่อจูงใจใหมาทํางาน เกิดความสะดวกสบายในการทํางาน และ
ทําใหลูกจางมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น 
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(2) 

การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางในประเทศไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานในการออกกฎกระทรวงกําหนดให
นายจางจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม  และกําหนดใหสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
เพื่อปรึกษาหารือกับนายจางในการจัดสวัสดิการและใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเปน
องคกรระดับชาติ ทําหนาท่ีเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเรื่องสวัสดิการแรงงาน
ดวย แตอยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาก็ยังมีการเรียกรองจากสหภาพแรงงานและลูกจางเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน ซ่ึงคดิเปนรอยละ 30-40 ของขอเรียกรองทั้งหมด  

ปจจุบันองคการแรงงานระหวางประเทศยังไมมีการออกอนุสัญญาเรื่องการจัดสวัสดิการ
โดยตรง มีแตเพียงขอแนะในเรื่องสวัสดิการอยู 3 ฉบับ คือ  

1) ขอแนะฉบับที่ 21 วาดวยการใชประโยชนจากเวลาวาง พ.ศ. 2467 (Recommendation        
No. 21, Utilization of Spare Time, 1924)  

2) ขอแนะฉบับที่  102 วาดวยการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกดานสวัสดิการ พ.ศ. 2499 
(Recommendation No. 102, Welfare Facilities for Workers, 1956) 

3) ขอแนะฉบับที่ 115 วาดวยการจัดท่ีอยูอาศัยใหลูกจาง พ.ศ. 2504 (Recommendation No. 115, 
Workers’ Housing, 1961)  

  
นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญา 6 ฉบับที่เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงานอยูดวย ไดแก 
1) อนุสัญญาฉบับท่ี 162 และขอแนะฉบับที่ 172 วาดวยความปลอดภัยในการใชแรใยหิน         

พ.ศ. 2529 (Convention No. 162 and Recommendation No. 172, Safety in the use of Asbestos, 1986) 
2) อนุสัญญาฉบับท่ี 163 วาดวยสวัสดิการของลูกจางประจําเรือในทะเลและในทาเรือ        

พ.ศ. 2530 (Convention No. 163, Seafarer’s Welfare, 1987) 
3) อนุสัญญาฉบับท่ี 164 วาดวยการคุมครองสุขภาพและการรักษาพยาบาลสําหรับลูกจางประจํา

เรือ พ.ศ. 2530 (Convention No. 164, Health Protection and Medical Care (Seafarers), 1987) 
4) อนุสัญญาฉบับท่ี 165 วาดวยการประกันสังคมสําหรับลูกจางประจําเรือ พ.ศ .  2530 

(Convention No. 165, Social Security (Seafarers), 1987) 
5) อนุสัญญาฉบับที่ 167 และขอแนะฉบับที่ 175 วาดวยความปลอดภัยและอนามัยในการกอสราง 

พ.ศ. 2531 (Convention No. 167 and Recommendation No. 175, Safety & Health in Construction, 1988) 
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(3) 

6) อนุสัญญาฉบับที่ 171 และขอแนะฉบับที่ 178 วาดวยการทํางานกลางคืน พ.ศ. 2533 
(Convention No. 171 and Recommendation No. 178, Night Work, 1990)  

 
2. การจัดสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษา 
 

จากการศึกษาสวัสดิการแรงงานของประเทศกลุมศึกษา 7 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน สิงคโปร และไตหวัน มีผลการศึกษาที่สําคัญดังนี้ 

(1) หลักการและแนวคิดในการจัดสวัสดิการแรงงาน ประเทศกลุมศึกษามีหลักการและ
แนวคิดในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางคลายคลึงกัน ประกอบดวย (1) สวัสดิการที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน (employment-related benefits)  (2) สวัสดิการที่เกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน (employment 
insurance หรือ labor insurance) และ(3) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงทางสังคม (social insurance) 
การกําหนดนโยบายของรัฐในการคุมครองดานสวัสดิการแรงงานไมไดมุงแตการใหความคุมครอง
สวัสดิการแรงงานแกลูกจางทุกคนและใหอยางเสมอภาคเทานั้น แตยังมุงใหความคุมครองแกกลุม
ลูกจางที่มีรายไดนอยและไมมีอํานาจตอรองในการขอสวัสดิการแรงงานที่ดีจากนายจางดวย  

(2) ผูท่ีมีสวนในการจัดสวัสดิการแรงงาน ประเทศกลุมศึกษามีนโยบายและแนวทางในการ
สนับสนุนใหทั้งฝายนายจางและลูกจางรวมมือกันในการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ของตนเองใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของลูกจาง (นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการ
แรงงานตามที่กฎหมายกําหนด) ไมมีประเทศใดใชนโยบายในการที่รัฐจะเขาไปดําเนินการรับผิดชอบ
และแบกภาระทางการเงินทั้งหมด ในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกคนวางงานหรือผูท่ีมีรายไดนอยแต
ประการใด (state welfare)  

(3) มาตรฐานการคุมครองสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย ประเทศในกลุมศึกษามีการ
กําหนดมาตรฐานการคุมครองสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายหรือสวัสดิการแรงงานแบบบังคับ 
(mandatory basis) ไวคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการคุมครองสวัสดิการแรงงานของไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวัสดิการแรงงานเพื่อการเสริมสรางชีวิตที่ดีในการทํางานและครอบครัว เชน        
การปรับเวลาทํางานเพื่อทําใหสามารถรับผิดชอบและดูแลสมาชิกในครอบครัวไดตามความเหมาะสม 
การยอมรับการทํางานแบบไมเต็มเวลาเมื่อมีเหตุจําเปนทางครอบครัว เปนตน ซึ่งเปนสวัสดิการท่ีจําเปน
ตอลูกจาง  
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(4) 

(4) มาตรฐานการคุมครองสวัสดิการแรงงานภาคเอกชน ภาคเอกชนในประเทศกลุมศึกษา    
มีการรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่แตกตางกันออกไป (นอกเหนือจากสวัสดิการแรงงานแบบบังคับตามที่
กฎหมายกําหนด) เพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจางและคนทํางาน อีกทั้งการใหสวัสดิการแรงงาน      
บางประเภท เชน สวนแบงกําไร หรือสิทธิในการซื้อหุนของกิจการ ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
อยางยิ่งแกลูกจางดวย นอกจากนี้ ภาคเอกชนในกลุมประเทศศึกษาไดตื่นตัวและมีการจัดสวัสดิการ
แรงงานเพื่อการเสริมสรางชีวิตท่ีดีในการทํางานและครอบครัวแบบสมัครใจ (voluntary basis) ใหแก
ลูกจางและคนทํางานของตน  

(5) บทบาทของลูกจางในการกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยทั่วไป  
ในประเทศกลุมศึกษาไมมีการกําหนดจํานวนเงินสวัสดิการแรงงานที่นายจางตองรับภาระในการจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง ยกเวนไตหวันที่มีการบังคับใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
(Employees’ Welfare Fund) โดยนายจางเปนผูจายเงินเขากองทุนตามอัตราที่กาํหนดจากเงนิทนุจดทะเบยีน
ของนายจาง รายไดของนายจาง เงินคาจางของลูกจาง และการขายสิ่งของที่ไมตองการใชแลวของกิจการ 
เพื่อนําเงินทุนดังกลาวไปจัดสรรและใชจายในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางและครอบครัว       
โดยลูกจางเปนผูมีบทบาทหลักในการเลือกและกําหนดรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตนเองตองการ  

(6) มาตรการทางภาษีกับสวัสดิการแรงงาน ประเทศในกลุมศึกษามีการใชมาตรการทางภาษี
เพื่อจูงใจและตอบแทนนายจาง ในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางและคนทํางานสวน            
สิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับก็ไดรับยกเวนภาษีเงินไดหรือไมถือวาเปนภาษี    
เงินได ทําใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนจากสวัสดิการแรงงานอยางเต็มท่ี หากมูลคาหรือราคาของ  
สิทธิประโยชนดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสมหรือเปนสวัสดิการแรงงานที่จัดใหตามประเพณีปกติ    
โดยไมมีมูลคาหรือราคาเกินควร   

เม่ือเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษาและประเทศไทยแลวจะเห็น
ไดวาโดยรวมแลวมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่คลายคลึงกันคือมีการจัดสวัสดิการแรงงานตามที่
กฎหมายกําหนดกับการจัดสวัสดิการแรงงานตามความสมัครใจ  โดยมีความแตกตางกัน 
ในรายละเอียดของประเภทสวัสดิการแรงงานที่จัดให ข้ึนอยูกับพัฒนาการดานเศรษฐกิจและสังคม และ
ความพรอมของภาคเอกชนแตละประเทศ  
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(5) 

3. การจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการในประเทศไทย 
 

การสํารวจขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 1,047 ราย ประกอบดวยกลุม
สถานประกอบกิจการ จํานวน 397 ราย กลุมลูกจาง จํานวน 610 ราย สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

3.1 กลุมสถานประกอบกิจการ 
 

(1) สถานประกอบกิจการทั้งประเภทอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม และ
กอสรางและบริการ โดยรวมเพียงครึ่งหนึ่งท่ีมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งสวนใหญอยูในรูปแบบของ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และโดยที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดใหนายจาง
ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ                      
ในสถานประกอบกิจการ แสดงใหเห็นวามีสถานประกอบกิจการจํานวนมากที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน 

(2) สถานประกอบกิจการทั้งประเภทอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม และ 
การกอสรางและบริการ สวนใหญยังไมเขาใจความหมายของคําวา “สวัสดิการแรงงาน” อยางถูกตอง 

(3) สถานประกอบกิจการมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางแตกตางบาง         
สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก (จํานวนลูกจาง 1-49 คน) โดยรวมมีการจดัสวสัดกิารแรงงานประเภทตางๆ 
นอยกวาสถานประกอบกิจการขนาดกลาง (จํานวนลูกจาง 50-99 คน) และขนาดใหญ (จํานวนลูกจาง 
100 คน ข้ึนไป) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการแรงงานของประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
การผลิต พาณิชยกรรม และกอสรางและบริการ พบวาโดยภาพรวมมีลักษณะคลายคลึงกัน แตอาจมี
แตกตางบางตามลักษณะเฉพาะของแตละประเภทธุรกิจ เชน การจัดสวัสดิการดานความปลอดภัยในการ
ทํางานพบวาสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีการจัดสวัสดิการแรงงานนี้ 
ในสัดสวนที่สูงกวาประเภทพาณิชยกรรม และการกอสรางและบริการ เนื่องจากลูกจางในธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตมักจะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตองใชเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ นายจางจึงจําเปนตองอบรมใหความรูเกี่ยวกับดานความปลอดภัยสูงกวาสถานประกอบกิจการ
ประเภทอื่นๆ 

สําหรับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหลูกจางสามารถแบงออกไดเปน 11 ประเภท 
ไดแก สวัสดิการดานวันหยุดวันลา สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ 
สวัสดิการดานนันทนาการ สวัสดิการดานสุขภาพ สวัสดิการดานความปลอดภัย สวัสดิการดานความ
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(6) 

มั่นคง สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวของลูกจาง และสวัสดิการอ่ืนๆ   

(4) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการในประเทศไทยมากกวารอยละ 50  
จัดใหแกลูกจาง ไดแก 

(4.1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา สถานประกอบกิจการที่สํารวจเกือบ
ทั้งหมดมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา โดยรูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก 
ใหมีวันลากิจ วันลาคลอดบุตร วันลาบวช และวันลาอื่นๆ  

(4.2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ สถานประกอบกิจการเกือบทั้งหมดมีการจัด
สวัสดิการแรงงานดานนี้ โดยสวัสดิการแรงงานฯ ที่จัดใหแกลูกจางมีหลากหลายประเภท แตที่นิยมจัด
ใหแกลูกจาง ไดแก การจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบ การจัดอาหารกลางวัน การใหเงินสงเคราะหตางๆ         
การจัดที่พักอาศัย  

(4.3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ สถานประกอบกิจการ   
สวนใหญ มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ โดยรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก เงินโบนัส  
เบ้ียขยัน เบ้ียเลี้ยง เงินรางวัลประจําป และเงินรางวัลพนักงานดีเดน 

(4.4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ สถานประกอบกิจการสวนใหญมีการจัด
สวัสดิการแรงงานดานนี้ โดยรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การจัดงานเลี้ยงสังสรรค 
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน การจัดทัศนศึกษา/นําเท่ียว การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียด 
การจัดหองพักผอน เปนตน 

(4.5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ สถานประกอบกิจการสวนใหญมีการจัด
สวัสดิการแรงงานดานนี้ โดยสวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป และการใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค/การสงเสริมสุขภาพ 

(4.6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน สถานประกอบกิจการ
สวนใหญมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ โดยรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การใหความรู
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
การสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย 

(4.7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง สถานประกอบกิจการสวนใหญ มีการ
จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ โดยรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การทําประกนัชวีติ การใหเงิน/
ของรางวัลการทํางาน จัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จัดทํากองทุนฌาปนกิจศพ ใหเงินบําเหน็จ/บํานาญ 
และใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ 
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(7) 

(5) ปจจัยที่มีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจาง ไดแก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทํางานของลูกจาง ผลประกอบการของนายจาง เพื่อจูงใจใหผูสนใจเขามาสมัครงาน เพื่อลดอัตรา      
การลาออกของลูกจาง เปนตน 

(6) สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-499 คน สวนใหญนายจางเปนผูกําหนด
สวัสดิการแรงงาน สวนสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป ประมาณครึ่งหนึ่ง 
(รอยละ 50.5) นายจางและลูกจางรวมกันกําหนด 

(7) สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-99 คน สวนใหญไมทราบความแตกตาง
ระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย สวนสถานประกอบ
กิจการที่มีจํานวนแรงงาน 100 คน ข้ึนไป สวนใหญทราบความแตกตางแตยังอธิบายความหมาย 
ไมชัดเจน 

(8) สถานประกอบกิจการสวนใหญ ไมเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
แรงงาน มีเพียงสวนนอยที่ประสบปญหา โดยปญหาท่ีประสบ ไดแก ลูกจางเรียกรองสวัสดิการ 
มากเกินไป และไมทราบวาจะตองจัดสวัสดิการอะไรบาง 

(9) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการคิดวาสามารถจัดใหกับลูกจางไดใน
อนาคต สวนใหญจะเปนไปในแนวทางเดียวกับสวัสดิการแรงงานที่จัดใหกับลูกจางในปจจุบัน ไดแก 
สวัสดิการดานวันหยุดวันลา สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ สวัสดกิาร
ดานนันทนาการ สวัสดิการดานสุขภาพ สวัสดิการดานความปลอดภัยในการทํางาน สวัสดิการ 
ดานความมั่นคง สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา 

 
3.2 กลุมลูกจาง 

 
(1) ลูกจางมากกวารอยละ 80 ทราบเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหเพียง

บางสวนเทานั้นมีลูกจางท่ีทราบเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหทั้งหมดเพียงรอยละ 13.9 และ
ไมทราบเลยรอยละ 5.1  

(2) ลูกจางท่ีทราบและไมทราบความหมายของคําวา “สวัสดิการแรงงาน” มีสัดสวน
ใกลเคียงกัน (รอยละ 49.3 และ 50.7 ตามลําดับ) โดยในสวนท่ีทราบยังอธิบายความหมายของคําวา
สวัสดิการแรงงานไมคอยถูกตอง 
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(3) ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-49 คน มีความพึงพอใจตอ
สวัสดิการแรงงานที่ไดรับอยูในระดับคอนขางนอย ในขณะที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวน
ลูกจาง 50 คน ข้ึนไป มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

(4) ลูกจางสวนใหญเห็นวา นายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน และมีเพียง      
สวนนอยที่เห็นวานายจางและลูกจางรวมกันกําหนดสวัสดิการแรงงาน 

(5) ลูกจางสวนใหญไม เคยประสบปญหาดานสวัสดิการกับนายจาง สวนนอย              
เคยประสบปญหา โดยมีสาเหตุจากไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยางเหมาะสม ไมทราบวานายจาง             
จัดสวัสดิการแรงงานอะไรใหบาง และไมไดรับสวัสดิการแรงงานอะไรเลย 

(6) สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม และ
กอสรางและบริการไดรับ โดยภาพรวมมีลักษณะคลายคลึงกัน สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความ
ตองการ มีสัดสวนใกลเคียงกับสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับลูกจางได  
 
4. ความเหมาะสมของการจดัสวัสดกิารแรงงาน 
 

ความเหมาะสมของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการจัด
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของกลุมประเทศศึกษาแลวพบวาโดยรวมแลวการจัดสวัสดิการ         
ตามกฎหมายของไทยคลายคลึงกับตางประเทศ แตประเทศตางๆ จะมีรายละเอียดของสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายแตกตางกันบาง โดยรวมถือวาสวัสดิการตามกฎหมายของไทยมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับอนุสัญญาและขอแนะของ ILO อยางไรก็ตามมีสวัสดิการ
แรงงานบางประเภทที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานอาจพิจารณากําหนดใหเปนสวัสดกิารแรงงาน
ตามกฎหมายในอนาคต หากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนและสถานประกอบกิจการ       
มีความพรอม เชน การลาตรวจครรภ กําหนดเวลาพักเพื่อใหนมบุตรและเลี้ยงบุตรในระหวางการเลี้ยง
บุตรอายุไมเกิน 1 ป การลาเกี่ยวกับครอบครัว ไดแก การลาของบิดามารดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเกิดใหมและ
บุตรผูเยาว การลาเพื่อดูแลคูสมรสในการคลอดบุตร การลาเพื่องานศพของบุคคลในครอบครัว ไดแก 
บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ปู ยา ตา ยาย  

สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายของไทย หากเปรียบเทียบกับสถานประกอบกิจการ 
ในกลุมประเทศศึกษาแลว พบวาสถานประกอบกิจการของแตละประเทศจะมีรูปแบบการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่แตกตางกัน แตหากพิจารณาเปนประเภทหลักๆ โดยรวมสถานประกอบกิจการในประเทศ
ไทยมีการจัดสวัสดิการแรงงานครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่มีการจัดใหแกลูกจางในกลุมประเทศศึกษา  
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จากการสํารวจสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหลูกจางได เปรียบเทียบ
กับความตองการสวัสดิการแรงงานดานตางๆ ของลูกจาง พบวาสวัสดิการแรงงานที่นายจางตองการจัดให
ในสัดสวนที่สูงและลูกจางมีความตองการในสัดสวนที่สูงเชนกัน ไดแก สวัสดิการดานวันหยุดวันลา 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ สวัสดิการดานนันทนาการ สวัสดิการ
ดานสุขภาพ สวัสดิการดานความปลอดภัยในการทํางาน และสวัสดิการดานความมั่นคง เปนตน  

จากการศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายของกลุมประเทศตัวอยางพบวา
สถานประกอบกิจการแตละแหงมีการจัดสวัสดิการแรงงานที่แตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทและ 
ขนาดธุรกิจ ตลอดจนความพรอมดานการเงินและบุคลากรของสถานประกอบกิจการแตละแหง และ 
ในการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทเดียวกัน สถานประกอบกิจการแตละแหงก็จัดในรูปแบบที่แตกตาง
กัน ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายในตางประเทศ 
และนํารูปแบบสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายบางประเภทที่นาสนใจมาประยกุตใชกับประเทศ 

สําหรับในสวนของสถานประกอบกิจการในประเทศไทย  จากการสํารวจพบวา             
สถานประกอบกิจการแตละแหงมีการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
ความพรอมของสถานประกอบกิจการและลักษณะเฉพาะของธุรกิจประเภทตางๆ ดังนั้นจึงเปนการยาก
ที่จะกําหนดวารูปแบบสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสมควรเปนอยางไร อยางไรก็ตาม     
เพื่อเปนแนวทางสําหรับสถานประกอบกิจการในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย และ
สําหรับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
ผูวิจัยไดเสนอรูปแบบสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมายท่ีลูกจางมีความตองการสูง และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่
นายจางมีความพรอมในการจัดใหแกลูกจาง โดยพิจารณาควบคูไปกับประเภทและขนาดของ          
สถานประกอบกิจการ ตลอดจนรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษา โดยรูปแบบ
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสมจะแตกตางกันบางสําหรับขนาดธุรกิจที่แตกตางกัน 
(ตารางที่ 6-54)  
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5. ขอเสนอแนะ  
 

5.1 หนวยงานภาครัฐ 
 

(1) ประชาสัมพันธ เพื่อใหนายจางและลูกจางมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ความหมายของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย โดยการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร สปอตวิทยุ เปนตน 

(2) ดําเนินการใหนายจางและลูกจางมีองคความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานในเชิงลึก 
มากขึ้น โดยการจัดทําคูมือการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อแจกจายใหกับสถานประกอบ
กิจการและลูกจางทั่วประเทศ ตลอดจนแจกจายใหแกผูมาติดตอราชการกับหนวยงานของกระทรวง
แรงงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค นอกจากนี้ควรจัดสัมมนาเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน ตลอดจนจัดหาผูเชี่ยวชาญดานสวัสดิการแรงงานเขาไปตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการ
จัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย เพ่ือใหผูประกอบกิจการมีความรูความเขาใจ และเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายมากขึ้น  

(3) แจงสถานประกอบกิจการทั่วประเทศทราบวา ตามกฎหมายสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจาง 50 คน ข้ึนไป จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือกระตุน
เตือนใหสถานประกอบกิจการที่ยังไมไดจัดตั้งคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการจัดตั้งใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อใหลูกจางมีสวนรวมในการกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

(4) ขอความรวมมือสถานประกอบกิจการใหจัดทําคูมือสวัสดิการแรงงานแจกจายแก
พนักงานทุกคน รวมถึงการติดประกาศใหพนักงานทุกคนทราบวาสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการ    
ตามกฎหมาย และสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายอะไรบางใหแกลูกจาง โดยตองปดประกาศในที่เปดเผย 
และลูกจางสามารถอานได 

(5) จัดทําโครงการมาตรฐานสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจ โดยจัดทํามาตรฐานแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายที่สถานประกอบกิจการควรจัดใหแกลูกจาง ซึ่งอาจแตกตางกันตามขนาดของสถาน
ประกอบกิจการ และจัดใหมีหลายระดับ และเชิญชวนใหสถานประกอบกิจการสมัครเขารวมโครงการ 
โดยผูเขารวมโครงการจะไดรับคําปรึกษาแนะนําการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายในสถานประกอบ
กิจการโดยไมตองเสียคาใชจาย สถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจสอบจากกรมฯ  และหรือ
หนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมฯ จะไดรับใบรับรองการเปนสถานประกอบกิจการที่มีการจัด
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(11) 

สวัสดิการแรงงานตามมาตรฐาน ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถนําไปใชในการประชาสัมพันธ      
เพ่ือสรางภาพลักษณแกองคกร ทั้งกับคูคา ผูบริโภค และกลุมผูหางานทํา 

(6) ขอใหกรมสรรพากรพิจารณาใชมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและตอบแทนนายจาง      
ในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง สวนสิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับ        
ก็ไดรับยกเวนภาษีเงินไดหรือไมถือวาเปนเงินได เพื่อใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนจากสวัสดิการ
แรงงานอยางเต็มที่  

(7) รวมมือกับกรมสรรพากรในการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานภาษี
และวิธีปฏิบัติใหกับนายจาง เนื่องจากในปจจุบันการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายบาง
ประเภทสามารถชวยลดหยอนภาษีลงได เชน คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาพาหนะเดินทาง คารักษาพยาบาล         
ที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคารักษาพยาบาลสําหรับลูกจาง สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดาน      
ซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง เปนตน แตนายจางไมทราบวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง จึงไมไดรับ
ประโยชนจากมาตรการดังกลาว 

(8) เนื่องจากมีสวัสดิการแรงงานบางประเภทในประเทศศึกษาบางประเทศไดกําหนดให
เปนสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแลว ไดแก การลาตรวจครรภ การกําหนดเวลาพักเพื่อใหนมบุตร
และเลี้ยงบุตรในระหวางเลี้ยงบุตรอายุไมเกิน 1 ป การลาเกี่ยวกับครอบครัว และโดยทีส่วัสดกิารแรงงาน
ดังกลาวเปนประโยชน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานอาจพิจารณากําหนดใหเปนสวัสดิการ
แรงงานตามกฎหมายในอนาคต หากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนและสถานประกอบ
กิจการมีความพรอม  

(9) พิจารณากําหนดใหสามารถเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปจากกองทุนประกันสังคม 
โดยในชวงเริ่มจากกําหนดใหสามารถเบิกไดสูงสุดไมเกินเงินจํานวนหนึ่ง เชน 500 บาท/คน/ป เปนตน 
และขอความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการตรวจ
สุขภาพของลูกจางทั้งหมดหรือในลักษณะจายสมทบระหวางนายจาง ลูกจาง และสํานกังานหลกัประกนั
สุขภาพแหงชาติ 

(10)  สํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการทุก 2 ป เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และเผยแพรใหลูกจางและ
นายจางทราบ 

(11)  รวมมือกับองคกรอ่ืนในการจัดสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการสูงดังกลาว 
อาทิ การรวมมือกับสถาบันการเงิน เชน ออมสิน หรือประสานสํานักงานประกันสังคม ในการจัด
สินเชื่อบุคคลใหลูกจางในสถานประกอบการกูยืม 
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(12) 

(12)  รวมมือกับกรมสงเสริมสหกรณในการสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย      
ในสถานประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น 

(13)  รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ และสถานประกอบกิจการ ในการจัดสวัสดิการท่ีเปน
ประโยชนตอลูกจาง เชน การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การปองกันและแกไขปญหาสังคม       
การจัดสถานรับเลี้ยงบุตรของลูกจาง เปนตน 

(14)  จัดทําเว็บไซตที่เปนศูนยกลางในการใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน รวมถึง
รวบรวมขอมูลขาวสารดานสวัสดิการแรงงานในประเทศไทยและตางประเทศ เพ่ือเปนแหลงคนควา
และเผยแพร เพ่ือใหสามารถนําไปปรับปรุงการจัดสวัสดิการแรงงานใหเหมาะสมและทันสถานการณ 

(15)  ศึกษาวิจัยการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ   
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนดานการจัดสวัสดิการแรงงานแกแรงงานนอกระบบ 

     
5.2 นายจาง  
 

(1) ติดประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอก
กฎหมายใหลูกจางทราบ และดําเนินการจัดสวัสดิการแกลูกจางตามที่ประกาศ 

(2) จัดสวัสดิการแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของลูกจาง โดยใหลูกจางเขามา    
มีสวนรวมในการกําหนดประเภทสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับองคกร 

(3) รวมมือกับสถานประกอบกิจการในบริเวณใกลเคียงรวมกันจัดสวัสดิการแรงงาน        
บางประเภท เชน การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง การจัดสนามเด็กเลน เปนตน เพ่ือเปนการประหยัด
คาใชจายในการจัดสวัสดิการแรงงาน 

(4) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คน ข้ึนไป จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ   
ในสถานประกอบกิจการ ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

(5) สถานประกอบกิจการที่จัดสวัสดิการแรงงานไดตามมาตรฐานควรประชาสัมพันธ
เผยแพรเ พ่ือสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร  ซึ่งจะชวยใหสามารถสรรหาบุคคลากรที่มีความรู
ความสามารถเขามารวมงานไดมากขึ้น 

(6) สถานประกอบกิจการที่มีความพรอมอาจจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ โดยแบงบางสวนของรายไดหรือกําไรสุทธิเขากองทุน เชน รอยละ 0.5 ของรายได หรือ 
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ของผลการดําเนินงานในปที่ผานมา เปนตน เขากองทุนฯ และใหลูกจางเขามา      
มีสวนรวม ในการนําเงินจากกองทุนไปจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมแกลูกจาง นอกจากนี้นายจาง      
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(13) 

อาจนําเงินบางสวนที่ไดจากการที่ลูกจางสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตหรือลดคาใชจายใน
ดานการบริหารจัดการ เขากองทุนฯ ดังกลาว ตลอดจนการใหลูกจางมีสวนรวมในการจัดสรรเงินสมทบ
กองทุนฯ เปนตน 
 

5.3 องคกรนายจาง 
 

(1) สนับสนุนภาครัฐในการรณรงคใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมายแกลูกจาง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
คอนขางนอย 

(2) ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานดีเดน 
(3) ขอความรวมมือสถานประกอบกิจการที่อยูในบริเวณเดียวกัน เชน ในนิคมอุตสาหกรรม

เดียวกัน เปนตน รวมมือในการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทตางๆ เชน การจัดตั้งสหกรณรานคา การจดัตัง้
สหกรณออมทรัพย การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห สถานเลี้ยงบุตรของลูกจาง เปนตน  
 
 5.4 ลูกจาง 
 

(1) ลูกจางควรมีสวนรวมในการออกคาใชจายดานสวัสดิการแรงงาน เพื่อชวยแบงเบาภาระ
ของนายจาง และนายจางสนใจจัดสวัสดิการแรงงานแกลูกจางเพิ่มขึ้น 

(2) ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่อยูใกลเคียงกันควรรวมกลุมในการจัดสวัสดิการ 
บางประเภท เชน สถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง เปนตน 
 
 5.5 องคกรลูกจาง 
 

(1) องคกรลูกจางควรเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการบางประเภทที่ตองอาศัยความ
รวมมือระหวางลูกจางในสถานประกอบกิจการหลายแหลง เพื่อใหการจัดสวัสดิการแรงงาน               
บางประเภทมีความเปนไปไดมากขึ้น เชน การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรลูกจาง เปนตน  

(2) รวมมือกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในการรณรงคเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน และใหลูกจางทราบถึงสิทธิดานสวัสดิการแรงงานของตน    
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Executive Summary 
 

Labor welfare is important to the quality of employee’s life and globalization        
focuses on the importance of labor welfare provision to employees. At present 
commercial obstruction by a tax-free factor has raised the condition of working and labor 
welfare as an excuse. Therefore, in order to acquire useful information for planning to 
support labor welfare provision in Thailand, the Department of Labor Protection and 
Welfare has undertaken a research on “the Form of Labor Welfare Arrangement suitable 
to Thailand”. The objective of the research are to study the form of labor welfare 
provision in establishments exceeding the legal requirement, to study problems and 
obstacles on labor welfare provision exceeding the legal requirement and the needs to 
receive support from government, to study and analyze the labor legislation concerning 
labor welfare provision of Thailand comparing with the conventions of the International 
Labour Organization and the developed countries so as to set up form of labor welfare 
provision in establishments exceeding the legal requirement in Thailand. The result of the 
research can be concluded as follows : 
  

1. Concept on labor welfare and related laws. 
 

Labor welfare is a kind of facility provided by employers to employees as there 
are inside company welfare and outside company welfare. Labor welfare provision will 
assume as a part of employer’s capital but also assume as instrument of increasing  
working efficiency of employees and decreasing the trouble of employee’s living as well 
as encouraging employees’ morale and willing-support with loyalty to organization, 
enabling to select more effective employees , decreasing the turnover of labourforce and 
absence rate creating positive image to organization, and decreasing the influence and 
role of labor union etc. 

The necessity and motive of employers to arrange labor welfare are from partly, 
a compulsory requirement prescribed by the law, particularly, the labor protection law, 
the occupational safety and health law, the social security law and other part from a 
request of employees and labor union and employers’ intension to employees in order to 
encourage employees to come to work, facilitate them to work and increase work’s 
satisfaction of employees. 

Labor welfare arrangement to employees in Thailand is in accordance with  
the Labor Protection Act. 1998 which give authority to the Minister of Labor in issuing 
ministerial regulations which specify employers to provide different welfare for  
employees whenever appropriate and specify the establishments with more than 50 
employees shall set up the Labour Welfare Committee in their own establishments in 
order to consult with employers about welfare provision and set up the national labour 
welfare committee in establishments organization to be responsible for proposing 
comments to the Ministerial Regualtion on labour welfare provision. In the past, 
however, there are labor union’s and employees’ demands concerning labor welfare to be 
calculated as 30-40 percentage of the whole demands.  



Final Report  
The Research on the Form of Labor Welfare Arrangement suitable to Thailand   
 

Law and Labor Research Office  
The Excellent Business Management Co; Ltd.   (2) 

At present, the International Labor Organization (ILO) has not yet issued a 
convention concerning welfare arrangement directly. There are only 3 recommendations 
concerning welfare as follows :  

1) Recommendation no. 21 concerning utilization of spare  time,1924 
2) Recommendation no. 102 concerning welfare facilities for workers, 1956 
3) Recommendation no. 115 concerning Workers’ Housing, 1961  

 
Besides, there are 6 conventions as the provisions deal with labor welfare as 

follows : 
1) Convention No. 162 and Recommendation No. 172 concerning Safety in the 

Use of Asbestos, 1986 
2) Convention No. 163 concerning Seafarer’s Welfare, 1987  
3) Convention No. 164 concerning Health Protection and Medical Care 

(Seafarers), 1987 
4) Convention No. 165 concerning Social Security (Seafarers), 1987 
5) Convention No. 167 and Recommendation No. 175 concerning Safety & 

Health in Construction, 1988 
6) Convention No. 171 and Recommendation No. 178 concerning Night Work, 

1990  

 
2. Labor Welfare Arrangement in a Group of Studied Countries  

The studies of labor welfare in a group of 7 studied countries which are United 
States of America, Canada, England, Sweden, Japan, Singapore and Taiwan gain 
important result as follows :  

(1) Principle and Concept on Labor Welfare Provision 
A group of studied countries have similar principle and concept on labor 

welfare arrangement composing of (1) employment-related benefits (2) employment 
insurance or labor insurance and (3) social insurance Government’s policy setting on 
labor welfare protection is not only focusing on labor welfare protection to all employees 
impartially but also focusing on the protection to the less income and the powerless to 
negotiate for suitable labor welfare from employers.  

(2) Responsible Person in Labor Welfare Provision  
A group of studied countries has policy and way of support both employers and 

employees to cooperate in labor welfare provision in their own establishment in 
accordance with the needs and necessity of employees (exceeding the labor welfare 
provision the legal requirement). None of countries have undertaken the policy which the 
government takes responsibility regarding all burdens related to financial matter in labor 
welfare provision (state welfare) for the unemployed or the less incomed. 

(3) Standard on Labor Welfare Protection according to the Law. 
A group of studied countries has specified a high standard on labor welfare 

protection according to the law or on mandatory basis comparing with Thai labor welfare 
standard particularly labor welfare for the better working’s life and the family’s life such as 
adjusting working hours entitled employees to accomplish their responsibility and to  
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take care of their family member as appropriate, accepting a part time job whenever 
necessary reason in family occurred. etc., that are necessary welfare for employee.  

(4) Standard on labor welfare protection for private sector   
There are various forms of labor welfare provision for private sector of a group of  

studied countries (exceeding those on mandatory basis according to the law) in order to repay 
for employees and workers. Some types of labor welfare, such as shares of profits or rights in 
buying business’s share, enable to encourage in working to employees. Moreover private 
sector of a group of studied countries alert and provide labor welfare in order to strengthen 
working’s life and family’s life on voluntary basis  for their employees and workers.  

(5) Employees’ role in issuing labor welfare in  establishments  
In general a group of studied countries has not issued labor welfare in amount 

provided by employers except Taiwan whose legal requirement issues the establishment of 
the Employees’ Welfare Fund. The employers is responsible for paying the contribution to 
the fund in the specified rate from the registered capital of employers, income of employers, 
employees’ wages and firm’s unwanted article sale. The capital to the Fund has been 
distributed and spent in providing labor welfare for employees and their family.                  
The employees pay vital role in choosing and issuing a form of labor welfare as needed. 

(6) Tax measure with labor welfare  
A group of studied countries apply tax measure to encourage and repay to 

employers in providing labor welfare for employees and workers. The benefits and labor 
welfare received by employees will be exempted from the personal income tax or be 
assumed as not an income. Therefore, these allow employees derive from fully benefit of 
labor welfare if its value or its benefit’s cost are appropriate or the legal labor welfare 
provided counts as valueless or excessive price. 

When comparing with labor welfare provision in a group of studied countries 
and Thailand, those arrangement are similar as the welfare are according to the law on 
mandatory basis and on voluntary basis, which have some differences in detail of those 
provided as depended on economic and social development as well as readiness of private 
sector in each country. 
 
3. Labor welfare provision in establishments in Thailand.  

The primary data survey has been undertake by interviewing a sample group 
of people 1,047 persons, composing of 397 establishments and 610 employees. The result 
of the survey can be concluded as follows :  

 

 
3.1 A group of establishments  

(1) Half of establishments both in manufacturing industry, commerce 
construction and services appointed the committee. Most of them appears in the labour 
welfare committee in establishments and the committee on occupational safety, health 
and environment. The Labor Protection Act,1998 prescribed that employers who employs 
50 employees and more shall set up the labour welfare committee in establishments. The 
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survey showed that there are a lot of establishments failed to comply with the labor 
protection law. 

(2) Most of establishments both in manufacturing industry, commerce 
construction and services did not understand the meaning of “ labor welfare” correctly. 

(3) Establishments provided labor welfare quite differently. Small-sized 
establishments (with 1-49 employees) provided labor welfares less than the medium-
sized (with 50-99 employees) and the large-sized (with 100 employees and more). When 
comparing with labor welfare arrangement of manufacturing industry, commerce 
construction and service it found that the overall arrangement is similar but some 
differences appeared according to the firm’s character, such as the welfare arrangement 
on occupational safety found that the manufaturing industry provided this type of welfare 
more than commerce construction and services sector. Due to employees in 
manufacturing perform their works in industrial factories and utilise machines and 
equipments therefore, employers need to provide training about occupational safety and 
health to their employees more than other types of establishments. 

Labor welfare provided to employees by employers can be classified into 
11 categories, i.e., welfare on leave and holiday, economic welfare, bonus and financial 
welfare, recreation welfare, health welfare, safety welfare, security welfare, consultation 
welfare, educational welfare, employees’ family institute welfare  and other welfares .  

(4) Labor welfare provided by more than 50 percent of establishments in 
Thailand are as follows : 

(4.1) Labor welfare on holidays and leave  
 Almost of inspected establishments have arranged labour welfare on 

holidays and leave in forms of business leave, maternity leave, priesthood leave and other 
leaves.  

(4.2) Labor welfare on economic 
 Almost of establishments have arranged this welfare in various 

forms but the popular ones are in forms of working dress/uniform, lunch providing, monetary 
support in various occasions and accommodation providing. 

 (4.3) Labour welfare on bonus and monetary welfare 
  Almost of establishments have arranged this welfare in forms of 

bonus, attendance allowance, daily allowance, annual reward bonus and outstanding 
employee reward. 

(4.4) Labor welfare on recreation   
 Almost of establishments have arranged for this welfare in forms of 

staff party, internal sport competition, educational trip/sightseeing trip, recreation 
activity/relaxation activity and relaxation room etc.  

(4.5) Labor welfare on health  
 Almost of establishments have arranged this welfare in forms of 

medical fee assistance, annual health check up and giving information about disease 
protection/sanitation. 

 
(4.6) Labor welfare on occupational safety  

 Almost of establishments have arranged this welfare in forms of  
education on occupational accident and safety, training and preparation regarding safety 
and support for safety activity . 
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(4.7) Labor welfare on security   
 Almost of establishments have arranged this welfare in forms of life 

insurance, money/reward in working, provident fund, fund for cremation, perpetuity /pension 
and allow the employee to buy company’s share. 

(5) Factors resulted to labor welfare provision are to strengthen 
competency of employees to encourage interested person to apply for a job to decrease 
resignation rate of employees, etc.  

(6) Most establishments with 1-499 employees have specified labor 
welfare by the employer while half of establishments with 500 employees and more 
(approximately 50.5 percent) have specified labour welfare by employers and employees. 

(7) Most establishments with 1-99 employees have uncleared the 
difference between labor welfare on mandatory basis and those exceeding the legal 
requirement while most establishments with 100 employees and more know its 
differences but enabled explain clearly.  

(8) Most establishments have never encountered with problem of labor 
welfare provision, Only a few have encountered with troubles, such as excessive demand 
on welfare by employees and unknown what welfares should be provided. 

(9) The expected labor welfares provided by establishments to employees 
in the future will be similar with the present one such as welfare on holiday and leave, 
economic welfare, bonus and financial welfare, recreation welfare, health welfare, 
welfare on occupational safety, welfare on security, educational welfare and consultation 
welfare. 

 
3.2  Group of employees  

(1) More than 80 percent of employees know about partial provision on 
labor welfare provided by the employer while 13.9 percent of those know about the 
completed labor welfare provided and 5.1 percent of those unknowed at all. 

(2) Employees known and unknown the meaning of word “labor welfare” 
are quite the same rate (49.3 and 50.7 percent respectively). The unknown enable to 
explain exactly the meaning of labor welfare. 

(3) Employees in establishment with 1-49 employees are satisfied with 
the received labor welfare at the low level while those in establishment with 50 
employees and more are sastisfied at the middle level. 

(4) Most employees believe that employers should set labor welfare and 
the minority believe that employers and employees should jointly set labor welfare. 

(5) Most employees have never encountered with labor welfare troubles 
with employers, while some of them have encountered with. Its causes are from 
unsuitable labor welfare access, unknown welfare provided by employers and unreceived 
any labor welfare. 

(6) Labor welfares accessed by employees in manufacturing industry, 
commerce construction and services are similar in overall. Labor welfare needed by 
employees is similar to those provided by establishments.  
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4. Appropriation of labor welfare provision  
When considering and comparing with labor welfare prescribed by the law of a 

group of studied countries it is found that labor welfare according to the Thai law is 
similar to other countries. In other countries have some different details of labor welfare 
according to the law. In general, Thai welfare assumes to be appropriate with the current 
situation and in consistent with the ILO’s conventions and recommendations. However, 
some types of labor welfare as the Department of Labor Protection and Welfare may 
consider and set as the welfare according to the law in the future if the national economic 
situation turns better and establishments are ready to provide, such as leave for prenatal 
check-up, rest period for breastfeeding and looking after a child aged less than 1 year, 
leave for family matter such as parents’ leave to take care newborn child and young child, 
leave for taking care of spouse during childbirth, leave for family’s member cremation 
i.e. father, mother, husband, wife, child, grandparents. 

When comparing with labor welfare exceeding Thai legal requirement and of    
a group of studied countries, it is found that establishments in each country have different 
form of labor welfare provision. If considering to the main form of providing, 
establishments in Thailand have provided nearly all forms of welfares similar in a group 
of studied countries.  

The survey on labor welfare provided to employees by establishments 
comparing with employees’ needs found that labor welfare as employers like to provide 
and employees also need to receive in a high proportion such as holiday and leave 
welfare, economic welfare, bonus and financial welfare, recreation welfare, health  
welfare, occupational safety welfare and security welfare etc.  

The study on labor welfare provision beyond the law of a group of studied 
countries founded that each establishment has provided the different labor welfare 
depending on type of business and size of business including financial stability and staff 
readiness in the same kind of labor welfare provision. Each establishment arrange welfare 
in different form as it reflects the trend of those provision exceeding the legal 
requirement in other countries. Some interesting forms of labor welfare provision 
exceeding the law should be selected to apply for the country. 

The survey of establishments in Thailand found that each establishment has 
different provided labor welfare exceeding the legal requirement depending on 
establishment’s readiness and different business type. It is therefore difficult to specify 
what form of labour welfare should provided exceeding the law. However, to be 
guideline for establishments in providing labor welfare beyond the law and for the 
Department Labor Protection and Welfare in promoting those provision the researcher 
proposes appropriate forms of labor welfare exceeding the legal requirement  by 
considering those really needed by employees and those enabled to provide by employers 
Type and size of establishments including labor welfare provision in a group of studied 
countries should be considered. The appropriate form of labor welfare exceeding the legal 
requirement would be different depending on the size of business ( Table 6-54 )  
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5. Suggestion  
  

5.1 Government Sector 
(1) Undertaking public relations in order that employers and employees 

acquire correct knowledge and better understanding regarding the meaning of labor 
welfare according to the law and those exceeding the legal requirement by producing 
various media such as brochure, posture, radio sport etc. 

(2) Strengthening employers and employees to gain advance knowledge on 
labor welfare by providing manual instruction of welfare provision in establishments in 
order to distribute them to establishments and employees throughout country as well as 
clients of agencies affiliated with the Ministry of Labor within central and provincial 
offices. Moreover, seminar to provide knowledge on labor welfare should be organised  
and experts on labor welfare should be assigned to visit and give instruction about 
providing welfare exceeding the legal requirement in order that establishment will gain 
well knowledge and better understanding and realize more the importance of welfare 
provision exceeding the law.    

(3) Recalling establishments throughout the country that establishments 
employed 50 employees and more should set up the labour welfare committee in 
establishments in order to remind those where have not set up the labour welfare 
committee to do so soon so that employees can participate in specifying of labor welfare 
in establishment.  

(4) Requesting establishments to produce labor welfare instruction for 
distributing to their employees and affixing the written announcement on labor welfare to 
every employees to know those welfare according to the law and exceeding the legal 
requirement provide by employers in a prominent position in the workplace available for 
employees to read. 

(5) Carrying out the project on labor welfare standard in voluntary basis by 
providing the standard exceeding the legal requirement that establishments should 
provide to employees which could be different depending on the size of establishments 
and in different levels. Inviting establishments to participate in a project as participant 
would access to advices and suggestions regarding welfare provision exceeding the legal 
requirement without any expense. The inspected establishments by the Department of 
Labour Protection and Welfare or agencies assigned by the Department will receive 
certificate as the certified establishments with standard labor welfare provision. Those 
establishments can utilise the certification for their public relation for good image of 
organization to commercial partners, consumers and job seekers. 

(6) Notifying The Department of Revenue to utilising tax measures to 
encourage and repay to employers in providing labor welfare to employees. The benefit 
and labor welfare gained should be exempted from tax or to be assume as non-income in 
order that employees could receive fully benefit from labor welfare. 

(7) Cooperating with The Department of Revenue to arrange training on 
knowledge in taxation benefit and practical way to employers. Due to some of labor 
welfare provision exceeding the legal requirement at present can utilize for tax reduction 
tax such as daily allowance, traveling expense, medical expense for employee, husband, 
wife or parents or inheritance who are in employee’s support. etc., employers do not 
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know the right way of practice so they do not receive any benefit from that mentioned 
standards. 

(8) Due to some forms of labor welfare in some studied countries have already 
set as the welfare according to the law, such as the leave for prenatal check up, the rest 
period to breadfeeding and leave to looing after grandchildren aged lower than 1 year and 
the leave for family-related matters, as those are beneficial. The Department of Labor 
Protection and Welfare may consider as the welfare according to the law in the future, if 
the country’s economic situation turns better and establishments are also ready enough.  

(9) Regulation the entitlement for the annual medical check up expense from 
the Social Security Fund at the maximum of 500 Bath/person/year at the first step. 
Requesting cooperation with the Nation Health Security Office to allocate some budget to 
support for all employee’s heath checkup expenses or in the form of sharing between the 
employers, the employees, and the National Health Security Office. 

(10) Surveying for labor welfare arrangement in establishments every 2 years, 
in order the gather some information for promotive guidelines on labor welfare provision 
publicise to employers and employees.  

(11) Cooperating with other organizations in order to provide such high-level 
needs for labor welfare such as coordination with the financial institute like the 
Government Savings Bank or with the Social Security Office to provide some personal 
loan fund for the employees. 

(12) Cooperating with the Cooperative Promotion Department in order to 
promote and expand the cooperatives’ setting in establishments. 

(13) Cooperating with other organizations involves and establishments in 
order to provide some beneficial welfare for the employees, such as giving some 
education about healthcare preventions and solutions of social problems; and provision of 
childcare centre for the employer’s children, etc. 

(14) Producing website served as the center of education on labor welfare, 
including both domestic and overseas labor welfare information in order to be data unit 
for searching and publicising for assisting the improvement of labor welfare provision 
with updated and appropriate. 

(15) Researching on both domestic and overseas informal labor welfare 
arrangement in order to serve for planning informal labor welfare provision. 
 
 5.2 Employer 

(1) Affixing an announcement on labor welfare according to the law and those 
exceeding to the legal requirement available to employees to know and provide welfare 
as announced. 

(2) Providing labor welfare in consistent with employee’s need by allowing 
participation of employees to define the appropriate labor welfare for the organization. 

(3) Cooperating with others establishment nearby in order to provide some 
type of labor welfare such as providing of childcare center for employee’s children and 
playground, that will help saving cost of labor welfare provision.  

(4) Establishments employed more than 50 employees shall establish the labor 
welfare committee according to the law. 
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 (5) Establishments with the standard labor welfare provision should publicise 
their performance in order to promote positive image of the organization, that will help 
attracting much more potentially staffs to join with the organization. 

(6) Potentially establishments may establish labor welfare fund in the 
organization by cutting part of income or net profit into the fund such as 0.5% of income 
or 0.5% of net profit of the last annual turnover into the fund, and allow the employee’s 
participation to use it for providing of appropriate labor welfare. Moreover, the employer 
may bring some cost saving income, that gains from the employee’s abilities of loss-
decreased in the production processes or expense-decreased in the administration and 
management, into the fund, including let the employees to participate in donation into the 
fund. 
 
 
 5.3 Employer Organization 
 
 (1) Supportting the government sector in promoting establishments especially 
small-sized and medium-sized establishments which are often lack of labor welfare 
provision, to provide some type of labor welfare exceeding the legal requirement. 
 (2) Giving the information about the outstanding establishments with labor 
welfare provision. 
 (3) Asking for cooperation with establishments located nearby as in the same 
industrial estate, etc., to jointly provide some types of labor welfare, such as establishing 
the cooperative store, the cooperative savings fund, the fund for cremation, employee’s 
childcare center. etc. 
 
 
 5.4 Employee 
 
 (1) Employees should participate in sharing with expense on labor welfare in 
order to help the employers’ burden. This will promote employer’s motivation to provide 
much more labor welfare. 
 (2) Employees in establishments located nearby should cluster together to 
provide some type of welfare, such as, employee’s childcare center, etc. 
 
 
 5.5 Employees Organization 
 
 (1) Employees organization should participate in providing some types of 
welfare which need cooperation among employees from various establishments in order 
to push the possibility of providing those kind of welfare, such as, the establishment of 
the cooperative savings fund, the fund for cremation the employee’s childcare center; etc. 
 (2) Employees organization should support the Department of Labor 
Protection and Welfare in promoting and publicizing knowledge on labour welfare and 
raising public awareness among the employees about their rights of labor welfare. 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

(1) 

สารบัญ 
 หนา 
คํานํา  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
บทท่ี 1 บทนํา 1-1  

1.  ปญหาและความสําคัญในการวิจัย 1-1  
2.  วัตถุประสงค 1-4 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 1-4 
4.  วิธีการวิจัย 1-5 
5.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   1-12 
6.  คํานิยามศัพท 1-13 
7.  ปญหาอุปสรรคในการเก็บขอมูล 1-14 

บทท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานและการทบทวนวรรณกรรม 2-1  
1.  ความหมายของสวัสดิการแรงงาน 2-1 
2.  ขอบเขตของสวัสดิการแรงงาน 2-3  
3.  วิวัฒนาการของสวัสดิการแรงงาน 2-6 
4.  แนวความคิดเรื่องสวัสดิการแรงงาน 2-9  
5.  ทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน 2-12 
6.  หลักการกําหนดสวัสดิการแรงงาน 2-15 
7.  การศึกษาวจิัยที่เกี่ยวของ 2-19  

บทท่ี 3 สวัสดิการแรงงานและกฎหมายดานสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย 3-1  
1.  สถานการณดานสวัสดิการแรงงานของไทย 3-1  
2.  กฎหมายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน 3-5  
3.  การสงเสริมสวัสดิการแรงงานจากภาครัฐ 3-25 
4.  การเก็บภาษีเงินไดจากสวัสดิการแรงงาน 3-36 

บทท่ี 4 การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ 4-1  
1.  อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ 4-1  
2.  การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ 4-10  
3.  แนวคิดและขอบเขตในการศึกษา 4-11  
4.  แนวคิดในการจัดสวัสดิการใหแกลูกจาง 4-12  
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บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด   

 

(2)

สารบัญ 
 หนา 
บทท่ี 4 การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ (ตอ) 4-1  

4.1  สหรัฐอเมริกา  4-15 
4.2  แคนาดา 4-29  
4.3  อังกฤษ 4-40  
4.4  สวีเดน 4-52 
4.5  ญ่ีปุน 4-61  
4.6  สิงคโปร 4-75  
4.7  ไตหวัน 4-89  
4.8 การศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ 4-102 

บทท่ี 5 ผลการสํารวจกลุมตัวอยาง 5-1 
1.  ภาพรวมของกลุมสถานประกอบกิจการ 5-1 
2.  ภาพรวมของกลุมลูกจาง 5-73 
3.  กลุมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 5-143 

บทท่ี 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม 6-1  
สําหรับประเทศไทย  
1.  การศึกษาเปรียบเทียบสวสัดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษากับประเทศ 

  ประเทศไทย 
6-1 

2.  การวิเคราะหการจัดสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย 6-32 
บทท่ี 7  สรุปและขอเสนอแนะ 7-1 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 7-1 
2.  อนุสัญญาและขอแนะดานสวัสดิการแรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงาน 7-2 

  ในกลุมประเทศศึกษา  
3.  การจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการในประเทศไทย 7-4 

3.1  กลุมสถานประกอบกิจการ 7-5 
3.2  กลุมลูกจาง 7-14 

4.  ความเหมาะสมของการจัดสวัสดิการแรงงาน 7-17 
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(3)

สารบัญ 
 หนา 
บทท่ี 7  สรุปและขอเสนอแนะ 7-1 

5.  ขอเสนอแนะ 7-18 
5.1  หนวยงานภาครัฐ 7-18 
5.2  นายจาง 7-26 
5.3  องคกรนายจาง 7-27 
5.4  ลูกจาง 7-27 
5.5  องคกรลูกจาง 7-27 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก  

• แบบสัมภาษณ  ผูบริหารสถานประกอบกิจการ 1 – 15  

• แบบสัมภาษณ  ลูกจางในสถานประกอบกิจการ 1 – 15 

• แบบสัมภาษณ  เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ 1 – 4  

• แบบสัมภาษณ  เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ (กรมสรรพากร) 1 – 5  

• แบบสัมภาษณ  นักวิชาการ/ผูทรงคุณวุฒิ 1 – 4  

• แบบสัมภาษณ  องคกรนายจาง 1 – 4  

• แบบสัมภาษณ  องคกรลูกจาง 1 – 7  
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

(4)

สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 1-1 จํานวนตัวอยางเจาของหรือตัวแทนสถานประกอบกิจการที่ทําการสํารวจ  

  จําแนกตามประเภทธุรกิจ จํานวนลูกจาง และจังหวัดที่ทําการสํารวจ 
1-9 

ตารางที่ 1-2 จํานวนตัวอยางลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ทําการสํารวจ  
  จําแนกตามประเภทธุรกิจ จํานวนลูกจาง และจังหวัดที่ทําการสํารวจ 

1-10 

ตารางที่ 1-3 จํานวนตัวอยาง เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ ตัวแทนสหภาพแรงงาน นักวิชาการ  
  และองคกรภาคเอกชน  

1-11 

ตารางที่ 3-1 ขอเรียกรองดานสวสัดิการแรงงานป 2543-2547 3-2 
ตารางที่ 4-1 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา – สําหรับ 4-16 

 ลูกจางทั่วไป  
ตารางที่ 4-2 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย 4-19 
ตารางที่ 4-3 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกา 4-22 

ตารางที่ 4-4 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกา  4-23 
ตารางที่ 4-5 ผลสํารวจสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา – การลาโดยไดรับ  
                    คาจาง 

4-27 

ตารางที่ 4-6 ผลสํารวจการจดัสวัสดกิารแรงงานแบบสมคัรใจของภาคเอกชนของ 
                    สหรัฐอเมริกา 

4-28 

ตารางที่ 4-7 ผลสํารวจสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจตามขนาดสถานประกอบการของ 
                    สหรัฐอเมริกา 

4-28 

ตารางที่ 4-8 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของมณฑลควิเบค  – สําหรับลูกจางทั่วไป 4-31 
ตารางที่ 4-9 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของมณฑลควิเบค 4-34 
ตารางที่ 4-10 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของแคนาดา 4-38 

ตารางที่ 4-11 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของแคนาดา 4-39 
ตารางที่ 4-12 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของอังกฤษ – สําหรับลูกจางทั่วไป 4-40 
ตารางที่ 4-13 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของอังกฤษ 4-43 

ตารางที่ 4-14 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของอังกฤษ 4-46 
ตารางที่ 4-15 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของอังกฤษ 4-47 
ตารางที่ 4-16 ผลการสํารวจ “สวัสดกิารที่ลูกจางไดรับจากนายจาง  
                        (What Benefits do employees receive)” 

4-49 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 4-17 ผลการสํารวจ “สวัสดกิารที่ลูกจางชอบมากที่สุด  
                        (What are employees favourite benefits?)” 

4-50 

ตารางที่ 4-18 ผลการสํารวจ “สวัสดิการที่ลูกจางปรารถนาจะไดรับมากที่สุด     
         (Employees’s preferences for benefits in a ideal worked)” 

4-50 

ตารางที่ 4-19 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสวีเดน – สําหรับลูกจางทั่วไป 4-52 

ตารางที่ 4-20 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสวีเดน 4-58 
ตารางที่ 4-21 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสวีเดน 4-59 
ตารางที่ 4-22 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของญี่ปุน – สําหรับลูกจางทั่วไป 4-61 

ตารางที่ 4-23 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของญี่ปุน 4-63 
ตารางที่ 4-24 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของญี่ปุน 4-71 
ตารางที่ 4-25 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของญี่ปุน 4-72 

ตารางที่ 4-26 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสิงคโปร – สําหรับลูกจางที่มีรายไดนอยและ 
                          คนทํางานทุกประเภท 

4-76 

ตารางที่ 4-27 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสิงคโปร – สําหรับลูกจางทั่วไป  4-77 

ตารางที่ 4-28 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของสิงคโปร – สําหรับลูกจาง 
                      ทั่วไป  

4-78 

ตารางที่ 4-29 โครงการ Workfare Bonus Scheme ของสิงคโปร 4-80 

ตารางที่ 4-30 โครงการสนับสนุนการมีที่อยูอาศัยของสิงคโปร 4-81 
ตารางที่ 4-31 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสิงคโปร 4-82 
ตารางที่ 4-32 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสิงคโปร 4-83 

ตารางที่ 4-33 ผลสํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับวันลาของภาคเอกชนของ 
                      สิงคโปร 

4-86 

ตารางที่ 4-34 ผลสํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทอื่นๆ (ที่มิใชวันลา) ของ  
                      ภาคเอกชนของสิงคโปร 

4-87 

ตารางที่ 4-35 ผลสํารวจสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของสิงคโปร  
                      (ตามขนาดสถานประกอบการ) (รอยละ) 

4-88 

ตารางที่ 4-36 สวัสดิการแรงงานพื้นฐานตามกฎหมายของไตหวนั – สําหรับลูกจางทั่วไป 4-90 

ตารางที่ 4-37 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของไตหวัน 4-99 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 4-38 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของไตหวัน 4-100 

ตารางที่ 5-1 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามภมูิภาคที่ตั้งสถานประกอบกจิการ 5-2 
ตารางที่ 5-2 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามจังหวัดทีต่ั้งสถานประกอบกจิการ 5-3 
ตารางที่ 5-3 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจ                     5-4 

ตารางที่ 5-4 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ                     5-5 
ตารางที่ 5-5 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการรวมทุนกับตางชาติ 5-5 
ตารางที่ 5-6 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ 5-6 

ตารางที่ 5-7 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามประเภทธุรกิจของ 
  สถานประกอบกิจการ 

5-7 

ตารางที่ 5-8 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการมีคณะกรรมการหรือองคกร
ลูกจางหรือผูแทนลูกจาง 

5-8 

ตารางที่ 5-9 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการหรอื  5-9 
  องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจางที่มีในสถานประกอบกิจการ  

ตารางที่ 5-10 จํานวนสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการฯ จําแนกตามการมี  5-10 
บทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวสัดิการแรงงาน  

ตารางที่ 5-11 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เห็นวาคณะกรรมการฯ มบีทบาทในการ  5-11 
 สงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามระดับบทบาทของ  
 คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง  

ตารางที่ 5-12 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการทราบความหมายของ 5-12 
สวัสดิการแรงงาน  

ตารางที่ 5-13 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานที่จัด 5-14 
ใหแกลูกจาง  

ตารางที่ 5-14 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการดําเนินธุรกิจและ 5-15 
 สวัสดิการแรงงานที่จัดใหแกลูกจาง  

ตารางที่ 5-15 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  5-16 
ดานวันหยุดวันลาที่จัดใหแกลูกจาง  

ตารางที่ 5-16 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจัดสวัสดิการแรงงาน   5-17 
ดานเศรษฐกิจที่จัดใหแกลูกจาง  
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-17 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  5-18 

ดานการจัดหาชุดทํางาน/เครื่องแบบใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-18 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  5-19 

ดานจัดหาอาหารกลางวันใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-19 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 5-20 

ดานการใหเงินสงเคราะหตางๆ แกลูกจาง  
ตารางที่ 5-20 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน    5-21 

ดานจัดหาที่พักอาศัยใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-21 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  5-22 

ดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจายในครอบครัวใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-22 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 5-23 

ดานการจัดรถรับสงใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-23 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 5-24 

ดานการใหกูยมืเงินเพื่อซ้ือทีอ่ยูอาศัยใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-24 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการดานการ 5-25 

จัดตั้งสหกรณใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-25 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  5-26 

ดานโบนัสและเงินสวัสดกิารใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-26 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 5-27 

ดานนันทนาการใหกับลูกจาง  
ตารางที่ 5-27 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวสัดิการแรงงาน  5-28 

ดานสุขภาพใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-28 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  5-29 

ดานความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-29 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวสัดิการแรงงาน  5-30 

ดานความมัน่คงใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-30 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 5-31 
           ดานการใหคําปรึกษาใหแกลูกจาง  
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-31 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวสัดิการดาน 5-32 

การศกึษาใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-32 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน  5-33 

ดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-33 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัสวัสดิการแรงงาน 5-34 

อ่ืนๆ ที่จัดใหกบัลูกจาง  
ตารางที่ 5-34 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบกิจการตอการจัดสวัสดิการแรงงาน 5-35 

ใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-35  จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามปจจัยที่มีผลตอการจัดสวัสดิการ 5-36 

แรงงานใหแกลูกจาง  
ตารางที่ 5-36 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความแตกตางของการจัด 5-37 

สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางรายเดือนแกลูกจางรายวนั  
ตารางที่ 5-37 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความแตกตางของการจัด 5-38 

สวัสดิการแรงงานที่จัดใหลูกจางแตละระดบั  
ตารางที่ 5-38 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน 5-39 

ในสถานประกอบกิจการ  
ตารางที่ 5-39 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการไดรับประโยชนจากการจัด 5-40 

สวัสดิการแรงงาน  
ตารางที่ 5-40 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เห็นวาไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดกิาร 5-41 

แรงงาน จําแนกตามประโยชนที่สถานประกอบกิจการไดรับ  
ตารางที่ 5-41 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการทราบความแตกตางระหวาง 5-42 

สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดกิารแรงงานนอกเหนือกฎหมาย  
ตารางที่ 5-42 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการประสบปญหาดาน 5-43 

สวัสดิการแรงงาน  
ตารางที่ 5-43 จํานวนสถานประกอบกิจการที่ประสบปญหาดานสวสัดกิารแรงงาน  5-43 

จําแนกตามลักษณะปญหาทีป่ระสบ  
ตารางที่ 5-44 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามการเคยประสบปญหาขอพิพาท 5-44 

 แรงงาน  
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-45 จํานวนสถานประกอบกิจการที่เคยประสบปญหาขอพิพาท จําแนกตาม 5-44 

วิธีการแกไขปญหาขอพิพาทดานสวัสดิการแรงงาน  
ตารางที่ 5-46 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความตองการใหภาครัฐสนับสนุน 5-45 

ในสิ่งที่เกีย่วของกับสวัสดิการแรงงาน  
ตารางที่ 5-47  จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานที่สามารถจัดให 5-47 

ลูกจางได  
ตารางที่ 5-48 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงาน ดานวันหยุดวนั  5-48 

ลาที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                
ตารางที่ 5-49 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจที่    5-49 

สามารถจัดใหลูกจางได                                                 
ตารางที่ 5-50  จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัหาอาหาร  5-50 

 กลางวันที่สามารถใหลูกจางได                                   
ตารางที่ 5-51 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัชุดทํางาน/  5-51 

 เครื่องแบบที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                 
ตารางที่ 5-52 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการใหกูยืมเงินเพื่อใชจาย  5-52 

ในครอบครัวที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                               
ตารางที่ 5-53 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัหาที่พกัอาศยัที่          5-53 

สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                       
   ตารางที่ 5-54 จํานวนสถานประกอบกจิการ จําแนกตามลักษณะการใหเงินสงเคราะห  5-54 

 ตางๆ ที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                         
   ตารางที่ 5-55 จํานวนสถานประกอบกจิการ จําแนกตามลักษณะการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือที่  5-55 

 อยูอาศัยที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                      
ตารางที่ 5-56 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัรถรับสงที่  5-56 

 สามารถจัดใหลูกจางได                                           
ตารางที่ 5-57 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามลักษณะการจดัตั้งสหกรณที ่ 5-57 

สามารถจัดใหลูกจางได                                                                                       
ตารางที่ 5-58 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการดานโบนัสและเงิน   5-58 

สวัสดิการที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                    
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-59 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดาน  5-59 

นันทนาการที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                                 
ตารางที่ 5-60 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการดานสุขภาพที่สามารถ 5-60 

จัดใหลูกจางได  
ตารางที่ 5-61 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานความ 5-61 

ปลอดภัยที่สามารถจัดใหลูกจางได  
ตารางที่ 5-62 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง 5-62 

ที่สามารถจัดใหลูกจางได  
ตารางที่ 5-63 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการดานการศึกษาที่สามารถ  5-63 

จัดใหลูกจางได  
ตารางที่ 5-64 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวสัดิการแรงงานดาน  5-64 

การใหคําปรึกษาที่สามารถจัดใหลูกจางได                                                         
ตารางที่ 5-65 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานดานการพฒันา  5-65 

สถาบันครอบครัวของลูกจางที่สามารถจัดใหลูกจางได                                      
ตารางที่ 5-66 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามสวัสดิการแรงงานอื่นๆที่สามารถ     5-66 

จัดใหลูกจางไดนอกเหนือจากที่มีอยู                                                                   
ตารางที่ 5-67 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกับการให 5-67 

สถานประกอบกิจการ ตองจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับน้ําสะอาดสําหรับ  
ดื่มในแตละทีใ่หมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก  

ตารางที่ 5-68 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกับการให 5-68 
สถานประกอบกิจการตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกับหองสวมชักโครก  
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ  

ตารางที่ 5-69  จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการให 5-69 
สถานประกอบกิจการตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกับการจดัใหมีหอง  
พยาบาลพรอมเตยีงคนไขอยางนอย 4 เตยีงสําหรับสถานทีท่ํางานที่มีลูกจาง  
ตั้งแต1,000  คนขึ้นไป  
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-70 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการให 5-70 

สถานประกอบกิจการตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกับการติดตัง้ตูผาอนามยั  
แบบหยอดเหรยีญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจาง  
หญิงตั้งแต 100 คนขึ้นไป  

ตารางที่ 5-71 จํานวนสถานประกอบกิจการ  จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการให 5-71 
สถานประกอบกิจการตองจดัสวัสดิการแรงงานเกีย่วกับการตั้งตูโทรศัพท  
สาธารณะอยางนอย 1 เครื่อง สําหรับสถานที่ทํางานที่มีลูกจางไมเกนิ 100 คน   
และเพิม่ขึ้นใหเพยีงพอตามสดัสวน  

ตารางที่ 5-72 จํานวนสถานประกอบกิจการ  จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการให 5-72 
สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร ตองจดัใหมหีนังสือพิมพอยางนอย  
2 ฉบับสําหรับลูกจางไมเกนิ 100 คนและจดัใหมีโทรทัศนที่ใชงาน  
ไดอยางนอย 1 เครื่อง  

ตารางที่ 5-73 จํานวนลูกจาง จําแนกตามเพศ 5-73 

ตารางที่ 5-74 จํานวนลูกจาง จําแนกตามชวงอาย ุ 5-74 
ตารางที่ 5-75 จํานวนลูกจาง จําแนกตามระดับการศึกษา                                                         5-75 
ตารางที่ 5-76 จํานวนลูกจาง จําแนกตามสถานภาพสมรส                                                   5-76 

ตารางที่ 5-77 จํานวนลูกจาง จําแนกตามลักษณะการจางงาน 5-76 
ตารางที่ 5-78 จํานวนลูกจาง จําแนกตามระยะเวลาทํางานกับสถานประกอบกิจการ 5-77 
                        ปจจุบัน  
ตารางที่ 5-79 จํานวนลูกจาง จําแนกตามประเภทธุรกจิของสถานประกอบกิจการ 5-78 
                        ที่ทํางานอยู  
ตารางที่ 5-80 จํานวนลูกจาง จําแนกตามภูมภิาคที่ตั้งสถานประกอบกจิการ 5-79 
ตารางที่ 5-81 จํานวนลูกจาง จําแนกตามจังหวัดทีต่ั้งสถานประกอบกจิการ 
ตารางที่ 5-82 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการทํางานในสถานประกอบกจิการที่ม ี

5-80 
5-81 

                        คณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง  
ตารางที่ 5-83 จํานวนลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการฯ จาํแนก 5-82 
                         ตามประเภทของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง  
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-84 จํานวนลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการฯ จาํแนก 5-83 
                      ตามการมีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดกิารแรงงาน  
                      ของคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง  
ตารางที่ 5-85 จํานวนลูกจางที่เห็นวาคณะกรรมการฯ มบีทบาทในการสงเสริมใหลูกจาง 5-84 
                       ไดรับสวัสดิการแรงงาน จําแนกตามระดบับทบาทของคณะกรรมการหรือ  
                       องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง  
ตารางที่ 5-86 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการทราบความหมายของสวสัดกิารแรงงาน 5-85 
ตารางที่ 5-87 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการรับทราบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 5-86 

ตารางที่ 5-88 จํานวนลูกจาง จําแนกตามสวสัดิการแรงงานดานตาง ๆ ทีไ่ดรับจากนายจาง 5-87 
ตารางที่ 5-89 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา จําแนกตามรูปแบบ 5-88 
                      สวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให  
ตารางที่ 5-90 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานเศรษฐกจิ จําแนกตามรูปแบบ 5-89 
                      สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให  
ตารางที่ 5-91 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ จําแนก 5-90 
                      ตามวิธีการที่นายจางจดัให  
ตารางที่ 5-92 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตาม 5-91 
                       วิธีการที่นายจางจัดให  
ตารางที่ 5-93 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานเงินสงเคราะหตางๆ จําแนกตาม 5-92 
                      วิธีการที่นายจางจัดให  
ตารางที่ 5-94 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานที่พักอาศยั จาํแนกตามวิธีการ 5-93 
                      ที่นายจางจัดให  
ตารางที่ 5-95 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อใชจาย 5-94 

ในครอบครัว จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให  
ตารางที่ 5-96 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการ 5-95 

ที่นายจางจัดให  
ตารางที่ 5-97 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการใหกูยืมเงินเพื่อซ้ือ 5-96 

ที่อยูอาศัย จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให  
ตารางที่ 5-98 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการจัดตั้งสหกรณ  

จําแนกตามวิธีการที่นายจางจัดให 
5-97 
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 หนา 
ตารางที่ 5-99 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานโบนัสและเงนิสวัสดิการ 

จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 
5-98 

ตารางที่ 5-100 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานนันทนาการ  
  จําแนกตามรปูแบบสวัสดิการ ที่นายจางจดัให  

5-99 

ตารางที่ 5-101 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานสุขภาพ จําแนกตามรูปแบบ
สวัสดิการ แรงงานที่นายจางจัดให 

5-100 

ตารางที่ 5-102 จํานวนลกูจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 

5-101 

ตารางที่ 5-103 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานความมั่นคง จําแนกตาม
รูปแบบสวัสดกิารที่นายจางจัดให 

5-102 

ตารางที่ 5-104 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการใหคําปรกึษา จําแนกตาม
รูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีน่ายจางจัดให 

5-103 

ตารางที่ 5-105 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จําแนกตามรูปแบบ
สวัสดิการแรงงานที่นายจางจดัให 

5-104 

ตารางที่ 5-106 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่นายจางจดัให 

5-105 

ตารางที่ 5-107 จํานวนลูกจางที่ไดรับสวัสดกิารแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบ
สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให 

5-106 

ตารางที่ 5-108 ระดับความพงึพอใจของลูกจางตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจาง 5-107 
ตารางที่ 5-109 จํานวนลูกจาง จําแนกตามผูกําหนดสวัสดกิารแรงงานในสถาน 

  ประกอบกิจการ 
5-108 

ตารางที่ 5-110 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการไดรับประโยชน 
  จากการจดัสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 

5-109 

ตารางที่ 5-111 จํานวนลูกจางที่คิดวาสถานประกอบกิจการไดรับประโยชนจากการจัด 
   สวัสดิการแรงงานจําแนกตามประโยชนที่คิดวาไดรับ 

5-110 

ตารางที่ 5-112 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการ 
   แรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 

5-111 

ตารางที่ 5-113 จํานวนลูกจาง  จําแนกตามการประสบปญหาดานสวัสดกิารแรงงาน 5-112 
  



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

(14)

สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-114 จํานวนลูกจางที่ประสบปญหาดานสวัสดกิารแรงงาน จาํแนกตามลักษณะ 

  ปญหาที่ประสบอยู 
5-113 

ตารางที่ 5-115 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการเคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงานใน 
สถานประกอบกิจการ 

5-114 

ตารางที่ 5-116 จํานวนลูกจางที่เคยประสบปญหาขอพิพาทแรงงาน จําแนกตามการเกดิ
ขอพิพาทจากขอเรียกรองดานสวัสดิการแรงงาน 

5-114 

ตารางที่ 5-117 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความตองการใหภาครัฐสนับสนุนในสิ่งที่   
เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน 

5-115 

ตารางที่ 5-118 จาํนวนลูกจาง จําแนกตามสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ 5-117 
ตารางที่ 5-119 จํานวนลูกจาง จําแนกตามเพศและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความ

ตองการ 

5-118 

ตารางที่ 5-120 จํานวนลูกจาง จําแนกตามสถานภาพสมรสและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจาง
มีความตองการ 

5-119 

ตารางที่ 5-121 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกจิ จําแนกตามรูปแบบ
สวัสดิการแรงงานที่ตองการ                      

5-120 

ตารางที่ 5-122 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานอาหารกลางวัน จําแนกตาม
วิธีการที่ตองการ 

5-121 

ตารางที่ 5-123 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานชุดทํางาน/เครื่องแบบ 
จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

5-121 

ตารางที่ 5-124 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหกูยมืเงินเพื่อใชจายใน
ครอบครัวจําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

5-122 

ตารางที่ 5-125 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานที่พักอาศยั จําแนกตาม 
วิธีการที่ตองการ 

5-123 

ตารางที่ 5-126 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหกูยมืเงินเพื่อซ้ือทีอ่ยู
อาศัย จําแนกตามวิธีการที่ตองการ 

5-124 

ตารางที่ 5-127 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานเงินสงเคราะหตางๆ จําแนก
ตามวิธีที่ตองการ 

5-125 

ตารางที่ 5-128 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานรถรับสง จําแนกตามวิธีการที่
ตองการ 

5-125 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-129 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการจดัตั้งสหกรณ  

   จําแนกตามรปูแบบที่ตองการ 

5-126 

ตารางที่ 5-130 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดกิาร 
จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

5-127 

ตารางที่ 5-131 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานวนัหยุดวนัลา จําแนกตาม
รูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีต่องการ 

5-128 

ตารางที่ 5-132 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ จาํแนกตามรูปแบบ
สวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

5-129 

ตารางที่ 5-133 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ จําแนกตาม
รูปแบบสวัสดกิารแรงงานทีต่องการ 

5-130 

ตารางที่ 5-134 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานความมัน่คง จําแนกตาม
รูปแบบสวัสดกิารที่ตองการ 

5-131 

ตารางที่ 5-135 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

5-132 

ตารางที่ 5-136 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว จําแนกตามรูปแบบสวัสดิการที่ตองการ 

5-133 

ตารางที่ 5-137 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการศึกษา จําแนกตาม 
                        รูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

5-134 

ตารางที่ 5-138 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา จําแนก
ตามรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่ตองการ 

5-135 

ตารางที่ 5-139 จํานวนลูกจางที่ตองการสวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ จําแนกตามรูปแบบ
สวัสดิการที่ตองการ 

5-136 

ตารางที่ 5-140 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการใหสถานประกอบ
กิจการจดัสวัสดิการแรงงานดานน้ําสะอาดสําหรับดื่ม ในแตละ 
สถานประกอบกิจการใหมีกอกน้ําอยางนอย 5 กอก 

5-137 

ตารางที่ 5-141 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการใหสถานประกอบ
กิจการตองจดัใหมีสวมชกัโครกสําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไว
โดยเฉพาะ 

5-138 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-142 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับในสถานที่ทํางานที่มลูีกจาง

ตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป สถานประกอบกจิการตองจัดใหมีหอง
รักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 

5-139 

ตารางที่ 5-143 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับในสถานที่ทํางานที่มลูีกจาง
หญิงตั้งแต  100 คนขึ้นไป ใหสถานประกอบกิจการติดตัง้ตูผาอนามัยแบบ
หยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1 ตู 

5-140 

ตารางที่ 5-144 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับการใหสถานประกอบ
กิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะในสถานที่ทํางาน อยางนอย 1 เครื่อง 
สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิ่มขึ้นตามสัดสวน 

5-141 

ตารางที่ 5-145 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกับสถานประกอบกิจการที่มี
โรงอาหารตองจัดใหมีหนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบับ สําหรับลูกจางไมเกิน 
100 คน และใหมีโทรทัศนทีใ่ชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง 

5-142 

ตารางที่ 5-146 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมนี้ําสะอาดสําหรับ
ดื่มอยางนอย 5 กอก 

5-149 

ตารางที่ 5-147 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการใหสถานประกอบกิจการตองจัดใหมหีองสวมชักโครก
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภแยกไวโดยเฉพาะ 

5-149 

ตารางที่ 5-148 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คน 
ขึ้นไป ตองจัดใหมีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอย 4 เตียง 

5-150 

ตารางที่ 5-149 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางหญิงตั้งแต 100 คน 
ขึ้นไป ตองติดตั้งตูผาอนามัยแบบหยอดเหรียญในราคาถูกอยางนอย 1ตู 

5-150 

ตารางที่ 5-150 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการใหสถานประกอบกิจการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ
อยางนอย 1 เครื่อง สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และเพิม่ขึ้นใหเพียงพอ
ตามสัดสวนของลูกจาง 

5-151 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 5-151 จํานวนเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของ จําแนกตามความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัการใหสถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร ตองจัดใหมี
หนังสือพิมพอยางนอย 2 ฉบบั สําหรับลูกจางไมเกิน 100 คน และจดัใหมี
โทรทัศนที่ใชงานไดอยางนอย 1 เครื่อง 

5-151 

ตารางที่ 6-1 เปรียบเทียบสวสัดิการแรงงานตามกฎหมายในกลุมประเทศศึกษาและ 
                 ไทย-เวลาพักและวันหยุด 

6-9 

ตารางที่ 6-2 เปรยีบเทียบสวสัดิการแรงงานตามกฎหมายในกลุมประเทศศึกษาและ 
                     ไทย - ลาปวยและลาคลอดบุตร 

6-10 

ตารางที่ 6-3 เปรียบเทียบสวสัดิการแรงงานตามกฎหมายในกลุมประเทศศึกษาและ 
                    ไทย-ลาเกี่ยวกับครอบครัว 

6-12 

ตารางที่ 6-4 เปรียบเทียบสวสัดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษาและไทย – สวัสดิการ 
                 แรงงานแบบสมคัรใจของภาคเอกชน 

6-19 

ตารางที่ 6-5  มาตรการทางภาษีสําหรับสวัสดิการแรงงานหรือสิทธิประโยชนที่ไดรับ 
                  จากการทํางาน 

6-25 

ตารางที่ 6-6 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและสวสัดิการแรงงานที่จัดใหกับลูกจาง 

6-34 

ตารางที่ 6-7 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและลักษณะการจดัสวัสดิการดานวนัหยดุวนัลาที่จัดใหกับลูกจาง 

6-37 

ตารางที่ 6-8 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการดานเศรษฐกิจที่จัดใหกับลูกจาง  

6-40 

ตารางที่ 6-9 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ 
กิจและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในรูปแบบการจัดชุดทํางาน/
เครื่องแบบใหกับลูกจาง  

6-41 

ตารางที่ 6-10 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในรปูแบบการจัดหาอาหาร
กลางวันใหกับลูกจาง 

6-42 

ตารางที่ 6-11 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามประเภทกิจการขนาด 
สถานประกอบกิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
ในรูปแบบการใหเงินสงเคราะหตางๆ ใหกับลูกจาง 

6-43 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 6-12 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามประเภทกิจการขนาด 

 สถานประกอบกิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ 
ในรูปแบบการจัดหาที่พกัอาศัยใหกับลูกจาง 

6-44 

ตารางที่ 6-13 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในรูปแบบการใหกูยมืเงิน 
เพื่อใชจายในครอบครัวใหกับลูกจาง 

6-45 

ตารางที่ 6-14 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในรูปแบบการจัดรถรับสง 
ใหกับลูกจาง 

6-46 

ตารางที่ 6-15 จํานวนสถานประกอบกจิการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในรูปแบบการใหกูยมืเงิน
เพื่อซ้ือที่อยูอาศัยใหกับลูกจาง 

6-47 

ตารางที่ 6-16 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในรูปแบบการจัดตั้ง
สหกรณใหกับลูกจาง 

6-48 

ตารางที่ 6-17 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการที่จดัให 

6-50 

ตารางที่ 6-18 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ 
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานนนัทนาการใหกับลูกจาง   

6-52 

ตารางที่ 6-19 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและลักษณะสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพที่จัดใหกับลูกจาง 

6-54 

ตารางที่ 6-20 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานความปลอดภยัในการทํางานทีจ่ัด
ใหกับลูกจาง 

6-56 

ตารางที่ 6-21 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงที่จดัใหกับลูกจาง 

6-58 

ตารางที่ 6-22 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษาที่จัดใหกับลูกจาง 

6-60 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 6-23 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ

กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานการศึกษาที่จัดใหกับลูกจาง 
6-62 

ตารางที่ 6-24 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของ
ลูกจางใหกับลูกจาง                      

6-64 

ตารางที่ 6-25 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกประเภทกิจการขนาดสถานประกอบ
กิจการและการจัดสวัสดิการแรงงานดานอืน่ๆ ที่จัดใหกบัลูกจาง 

6-66 

ตารางที่ 6-26 สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรียบ
เทียบกับสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางตองการ 

6-68 

ตารางที่ 6-27 สวัสดิการแรงงานดานวันหยดุวันลาที่สถานประกอบกจิการสามารถจัด
ใหกับลูกจางไดเปรียบเทยีบกับความตองการของลูกจาง 

6-69 

ตารางที่ 6-28 สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับ
ลูกจางไดเปรยีบเทียบกับความตองการของลูกจาง 

6-71 

ตารางที่ 6-29 สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในลักษณะการจัดหาอาหารกลางวันที ่
สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทียบกับ 
ความตองการของลูกจาง 

6-72 

ตารางที่ 6-30  สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในลักษณะการจัดชดุทํางาน/เครื่องแบบ 
 ที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกบัลูกจางไดเปรียบเทียบกับ 
ความตองการของลูกจาง 

6-73 

ตารางที่ 6-31 สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกจิในลักษณะการใหกูยืมเงินเพือ่ใชจายใน
ครอบครัวที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทยีบกบั
ความตองการของลูกจาง 

6-74 

ตารางที่ 6-32 สวัสดกิารแรงงานดานเศรษฐกิจในลักษณะการจัดหาทีอ่ยูอาศยัที ่
สถานประกอบกิจการ สามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรยีบเทียบกับ 
ความตองการของลูกจาง 

6-75 

ตารางที่ 6-33 สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในลักษณะการใหเงินสงเคราะหตาง ๆ  
ที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกบัลูกจางไดเปรียบเทียบกับ 
ความตองการของลูกจาง 

6-76 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 6-34   สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในลักษณะการใหกูยมืเงินเพื่อซ้ือทีอ่ยู

อาศัยที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทียบกบั 
ความตองการของลูกจาง 

6-76 

ตารางที่ 6-35 สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในลักษณะการจัดรถรับสงที่สถานประกอบ
กิจการสามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรยีบเทียบกับความตองการของลูกจาง 

6-77 

ตารางที่ 6-36 สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจในลักษณะการจัดตั้งสหกรณที ่
สถานประกอบกิจการ สามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรยีบเทียบกับ 
ความตองการของลูกจาง 

6-78 

ตารางที่ 6-37 สวัสดิการแรงงานดานโบนสัและเงินสวัสดิการที่สถานประกอบกิจการ
สามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทียบกบัความตองการของลูกจาง 

6-79 

ตารางที่ 6-38 สวัสดิการแรงงานดานนนัทนาการที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดให 
กับลูกจาง 

6-80 

ตารางที่ 6-39 สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับ
ลูกจางไดเปรยีบเทียบกับความตองการของลูกจาง 

6-81 

ตารางที่ 6-40 สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยที่สถานประกอบกจิการสามารถ 
จดัใหกับลูกจางไดเปรียบเทยีบกับความตองการของลูกจาง 

6-82 

ตารางที่ 6-41 สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงที่สถานประกอบกิจการสามารถ 
จัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทยีบกับความตองการของลูกจาง 

6-83 

ตารางที่ 6-42 สวัสดิการแรงงานดานการศึกษาที่สถานประกอบกิจการสามารถ 
จัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทยีบกับความตองการของลูกจาง 

6-84 

ตารางที่ 6-43 สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษาทีส่ถานประกอบกิจการสามารถ 
จัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทยีบกับความตองการของลูกจาง 

6-85 

ตารางที่ 6-44 สวัสดิการแรงงานดานการพฒันาสถาบันครอบครัวของลูกจางที ่
สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทียบกับ 
ความตองการของลูกจาง 

6-86 

ตารางที่ 6-45  สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ ที่สถานประกอบกิจการสามารถ 
จัดใหกับลูกจางไดเปรียบเทยีบกับความตองการของลูกจาง 

6-87 

ตารางที่ 6-46 จํานวนสถานประกอบกิจการจําแนกตามการทราบความหมายของ
สวัสดิการแรงงาน 

6-88 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  

(21)

สารบัญตาราง 
 หนา 
ตารางที่ 6-47 จํานวนลูกจาง จําแนกตามการทราบความหมายของสวัสดกิารแรงงาน 6-88 

ตารางที่ 6-48 จํานวนสถานประกอบกิจการ จําแนกตามประเภทคณะกรรมการ และ
ประเภทธุรกิจ 

6-89 

ตารางที่ 6-49 ระดับความพึงพอใจของลูกจางตอสวัสดิการแรงงานที่ไดรับจากนายจาง 6-90 

ตารางที่ 6-50 จํานวนสถานประกอบกิจการที่ประสบปญหาดานสวัสดกิารแรงงาน 
จําแนกตามลักษณะปญหาทีป่ระสบอยู                        

6-90 

ตารางที่ 6-51  จํานวนลูกจางที่ประสบปญหาดานสวัสดกิารแรงงาน จาํแนกตามลักษณะ
ปญหาที่ประสบอยู                        

6-91 

ตารางที่ 6-52 จํานวนสถานประกอบกจิการ จําแนกตามความตองการใหภาครัฐสนับสนุน    6-92 
ตารางที่ 6-53 จํานวนลูกจาง จําแนกตามความตองการใหภาครัฐสนับสนุน      6-93 
ตารางที่ 6-54 รูปแบบสวัสดกิารแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสม                6-94 
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