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1. ปญหาและความสําคัญในการวิจัย 
 

 จากการที่ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเปน
อุตสาหกรรม อันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงกวาสี่ทศวรรษที่ผานมา ทําใหเกิดการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคการเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม  การที่แรงงานซึ่งเคยอยูในภาคการเกษตรซึ่งมีลักษณะ
เปนไรนาตองเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จําเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ใหม และตองใชชีวิตสวนใหญอยูในสถานประกอบกิจการ จึงมีความยากลําบากในการดํารงชีวิต ทั้งการ
ที่แรงงานเหลานี้ตองมาทํางานเปนลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม จําเปนตองละทิ้งบานเรือนเขามา
ทํางานและพักอาศัยในโรงงานหรือบริเวณที่ใกลเคียงกับโรงงาน  จึงจําเปนที่ลูกจางตองมองหา 
ความสะดวกสบาย และความเปนอยูที่ดีพอสมควรทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ได
ทํางานในสถานที่ทํางานที่สะอาด ปราศจากกลิ่น ควัน มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอรางกาย มีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มหรือทําความสะอาดรางกาย มีหองน้ํา หองสวม และสถานที่พักผอนพอสมควร ตลอดจนมี
ความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้เพื่อใหลูกจางสามารถทํางานไดอยางเปนสุข 
 ในฐานะที่นายจางเปนเจาของสถานที่ หรือเปนผูจัดหาสถานที่และบริหารงานตาง ๆ ใน 
สถานประกอบกิจการอยูแลว นายจางจึงควรมีหนาที่จัดหาและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกลูกจาง 
รวมทั้งการจัดหาสิ่งใชสอยอันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางาน และจําเปนในการดํารงชีพของมนุษย 
อาทิ น้ําสําหรับดื่ม หองน้ํา หองสวม ยารักษาโรค ซ่ึงรวมเรียกวา สวัสดิการสําหรับลูกจาง เมื่อลูกจางมี
สวัสดิการที่ดีทั้งรางกายและจิตใจแลว ลูกจางก็จะมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพอันเปนผลดีตอนายจางดวยนั่นเอง 
 การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางนั้นแตเดิมเปนการจัดโดยสมัครใจของนายจาง โดยเห็น
ประโยชนในการสรางขวัญและกําลังใจที่ดีใหกับลูกจาง แตเนื่องจากการจัดสวัสดิการแรงงานโดยสมัคร
ใจนี้ ทําใหเกิดความแตกตางกันในระดับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให ซ่ึงมักเปนไปตามนโยบาย
และความสามารถในการจัดสวัสดิการแรงงานของนายจาง ทําใหเกิดความจําเปนที่รัฐจะตองเขามา
กําหนดหลักเกณฑการจัดสวัสดิการแรงงานพื้นฐานเพื่อใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางเปน
มาตรฐานเดียวกัน ปจจุบันไดมีกฎหมายหลายฉบับที่ใหอํานาจรัฐกําหนดถึงสวัสดิการแรงงานที่นายจาง
ตองจัดใหแกลูกจาง เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กําหนดสวัสดิการดานสภาพการทํางานและ 
ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายเงินทดแทนกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ 
การดูแลลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน กฎหมายประกันสังคมกําหนด



รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  หนาที่ 1-2 

 

สวัสดิการเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของลูกจางในเรื่องการเจ็บปวย การชราภาพ การทุพพลภาพ การเสียชีวิต 
การสงเคราะหบุตร การชราภาพ และการวางงาน เปนตน 
 แมจะมีกฎหมายกําหนดสวัสดิการแรงงานตาง ๆ ไวหลายดานแลวก็ตาม ลูกจางที่ยังตองการ
สวัสดิการแรงงานตาง ๆ เพิ่มขึ้นมากกวามาตรฐานขั้นต่ําของกฎหมายก็สามารถยื่นขอเรียกรองตอ
นายจางใหจัดสวัสดิการตาง ๆ เพิ่มขึ้นไดอีก โดยอาศัยสิทธิในการยื่นขอเรียกรองและการเจรจาตอรอง
ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ ซ่ึงการเรียกรองใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้นนี้มีสัดสวนถึง 
รอยละ 30-40 ของขอเรียกรองทั้งหมด  นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ยัง
กําหนดใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจาก
ผูแทนจากลูกจางเพื่อปรึกษาหารือกับนายจางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ
นั้นดวย 
 ในปจจุบันกระแสโลกไดใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก แนวคิด
เร่ืองสิทธิมนุษยชนที่เห็นวา สวัสดิการแรงงานเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ 
นอกจากนี้แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบทางสังคม  (Social Accountability) ก็ใหความสําคัญกับสวัสดิการที่
นายจางจัดใหแกลูกจางดวยเชนกัน รวมทั้งองคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดมีอนุสัญญาและขอแนะ
หลายฉบับใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางดวย 
 ในสวนของรัฐบาลก็ไดใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการแรงงาน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตาง ๆ เชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 
(พ.ศ.2535-2539)  ไดกําหนดใหกลุมผูดอยโอกาสในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแรงงานรับจางภาคเกษตร 
แรงงานที่มีรายไดต่ําในเมือง แรงงานเด็กและสตรี และแรงงานไทยในตางประเทศใหมีความมั่นคงใน
การทํางานไดรับคาจางที่เปนธรรม ตลอดจนไดรับการคุมครองในดานความปลอดภัย และการพัฒนา
สภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม รวมทั้งไดรับการจัดสวัสดิการอยางทั่วถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดกําหนดใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับให
เอื้ออํานวยตอการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการแรงงานที่
เหมาะสมและไดมาตรฐาน เชนการจัดสถานพยาบาลรวม  โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน และ
สถานที่เลนกีฬาและออกกําลังกายในสถานประกอบการ รวมทั้งการสงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการ
แรงงานขั้นพื้นฐานที่จําเปนดานตาง ๆ ใหแกลูกจางในสถานประกอบกิจการนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนด 
 สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)  ก็ไดกําหนดใหมีการ
ขยายขอบเขตแตละประเภทการคุมครองของกองทุนประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ยังมุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมใหเปนกลไก
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สําคัญในการพัฒนาทั้งดานการศึกษา  สุขภาพอนามัย  ทักษะ  ฝมือและระบบสวัสดิการสังคม1  
สวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซ่ึงจะใชในชวง พ.ศ. 2550-2554 ก็ไดให
ความสําคัญกับการใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา และการสรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเชนกัน 
 ในสวนของกระทรวงแรงงาน เมื่อแรกตั้งเปนกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใน พ.ศ.2536 
ก็ไดกําหนดนโยบายในการคุมครองแรงงานใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายและยกมาตรฐาน-
แรงงานใหสูงขึ้น รวมทั้งสงเสริมสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนใหการคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน และ
แรงงานภาคเกษตร นอกจากนี้ยังมุงสงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการเปนอยางดี  ผูใชแรงงาน 
มีหลักประกันและมั่นคงปลอดภัยในการทํางานสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวมีความผาสุก
สมบูรณอยางทั่วถึง2 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในฐานะหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริม
การจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายใหแกลูกจางในสถานประกอบกิจการตางๆ ก็ไดมีบทบาท
ในการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ในปงบประมาณ 
2548 สามารถดําเนินการสงเสริมสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายใหแกนายจางและลูกจางรวม 
663,989 คน  ผลจากการสงเสริมทําใหลูกจางรอยละ 90.43 ไดรับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย
เพิ่มขึ้น  โดยสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่กรมฯดําเนินการสงเสริม ไดแก การจัดชุดทํางาน 
การจัดอาหารโดยไมเสียคาใชจาย การจายเงินโบนัส การจัดงานเลี้ยงสังสรรคประจําป การเชาที่พักให
ลูกจาง การจายคาทําศพบุคคลในครอบครัว การใหกูยืมเงิน และการจัดรถรับ-สง เปนตน  

เพื่อใหการกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กาวทันตอกระแสโลกาภิวัตน จึงควรดําเนินการศึกษาวา 
การจัดสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหแกลูกจางในปจจุบันมีความเหมาะสมเพียงพอแลวหรือไม 
ถือเปนการตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกจางแลวหรือไม  นายจางและลูกจางมีความตองการ
ขอรับการสนับสนุนสิ่งใดจากรัฐบาลเพื่อเสริมการจัดสวัสดิการของสถานประกอบกิจการหรือไม
อยางไร ประกอบกับในปจจุบันไดมีการกีดกันทางการคาดวยปจจัยที่มิใชภาษี (non-tariff barriers) 
โดยนําเงื่อนไขการใชแรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานเปนขออาง จึงควรตองมีการศึกษาขอมูล 
ในระดับสากล เพื่อศึกษาถึงการจัดสวัสดิการแรงงานของประเทศที่พัฒนาแลว ประกอบกับอนุสัญญา
และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศมาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย 
รวมถึงความคิดเห็นและความตองการของนายจางและลูกจางในการจัดสวัสดิการแรงงานดวยเพื่อเปน
ขอมูลที่สามารถใชประโยชนในการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

                                                 
1  วิชัย  โถสุวรรณจนิดา,  แรงงานสัมพันธ :  กุญแจแหงความรวมมือระหวางนายจางลูกจาง, สํานักพิมพนิติธรรม, 2545, หนา 147-152 
2  วิชัย  โถสุวรรณจนิดา, อางแลว, หนา 269-270 
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ในสวนที่เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการสงเสริมการจัด
สวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนไดสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายของสถานประกอบ-
กิจการจําแนกตามขนาดและประเภทกิจการ เสนอแนะแนวทางวิธีดําเนินการจัดการสวัสดิการและ 
การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับสถานประกอบกิจการตางๆ 
ในประเทศไทย 
 2.2  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายและความตองการ
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
 2.3  เพื่อศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศและกลุมประเทศ 
ที่พัฒนาแลว 
 2.4 เพื่อศึกษารูปแบบของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 3.1 ศึกษารูปแบบของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายในสถานประกอบกิจการ 
โดยจําแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการ โดยการใชจํานวนลูกจางเปนเกณฑ โดยแบงออกเปน 
4 ขนาด ไดแก (1) ขนาด 1-49 คน (2) ขนาด 50-99 คน (3) ขนาด 100-499 คน และ (4) ขนาด 500 คน 
ขึ้นไป รวมทั้งจําแนกตามประเภทกิจการทุกประเภท เปรียบเทียบกับความตองการดานสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมายของลูกจางในสถานประกอบกิจการเหลานั้น ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ไมรวม
รัฐวิสาหกิจ 
 3.2 ศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะในสวนของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
แรงงานเปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของและกลุมประเทศ 
ที่พัฒนาแลวไมนอยกวา 7 ประเทศ 
 3.3 เสนอแนะแนวทางและวิธีการในการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย 
 3.4 เสนอแนะรูปแบบของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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 3.5 เสนอแนะรูปแบบ แนวทางวิธีดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับสถานประกอบกิจการตางๆ ในประเทศไทย 
 3.6 จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษาจากนักวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐและเอกชน 
 3.7 จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมวิสัยทัศนของบุคลากรกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
 
4. วิธีการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงเปนระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยที่ใชสําหรับคนหาขอเท็จจริงตางๆ ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวยการวิจัยเอกสาร 
การวิจัยภาคสนาม และขอมูลจากการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 4.1 การวิจัยเอกสาร ในการวิจัยเอกสารเปนการศึกษาวิจัยจากขอมูลขาวสารที่ไดมีการเผยแพร 
ทั้งที่เปนงานวิจัย รายงานของทางราชการ วิทยานิพนธ หนังสือ ตํารา รายงานการศึกษาตางๆ รวมทั้ง
ขอมูลจากระบบสารสนเทศ  โดยรวบรวมจากแหลงขอมูลในประเทศและตางประเทศ เพื่อศึกษาใน
ประเด็นดังตอไปนี้ 

(1) ปญหาของระบบสวัสดิการแรงงานของไทยนับตั้งแตป 2518 มาจนถึงปจจุบัน โดยวิเคราะห
สถิติขอมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน การเรียกรองเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน และขอมูลเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงานที่รายงานโดยหนวยงานตางๆ ของกระทรวงแรงงาน และขอมูลที่เผยแพรโดยองคกร
เอกชน และหนวยงานอื่นๆ 

(2) ศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานของ
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ และประเทศที่พัฒนาแลว  

ในสวนของการศึกษาสวัสดิการแรงงานของกลุมประเทศที่พัฒนาแลวจะทําการศึกษาใน 
7 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สวีเดน ไตหวัน ญ่ีปุน และสิงคโปร ซ่ึงเลือก
โดยใชหลักเกณฑประเทศตัวแทนในภูมิภาคที่สําคัญ ไดแก ยุโรป (อังกฤษ และสวีเดน) อเมริกา 
(สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) เอเชีย (ญ่ีปุน และไตหวัน) เอเชียตะวันออกเฉียงใต (สิงคโปร) โดยประเด็น
ที่ศึกษา ไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงาน รูปแบบของสวัสดิการแรงงาน กรณีศึกษาของ
กิจการในกลุมประเทศศึกษา บทบาทของรัฐตอการจัดการดานสวัสดิการแรงงาน  

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งสวนของในประเทศ อนุสัญญาฯ และกลุมประเทศตัวอยาง จะนํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงประเด็นที่เหมือนและแตกตางกัน และทราบถึงแนวโนมการ
ดาํเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 
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 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาในสวนของขอมูลในประเทศ ไดแก สถาบันการศึกษาตางๆ 
และหนวยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวของ  เชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง เปนตน  
 แหลงขอมูลในสวนของตางประเทศ ไดแก สถานทูตของประเทศตัวอยาง หนวยงานซึ่ง
รับผิดชอบดานสวัสดิการแรงงานของประเทศตัวอยาง เว็บไซดของหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศ
ตัวอยางและองคการแรงงานระหวางประเทศ เปนตน 
 

4.2 การวิจัยภาคสนาม เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
ในสถานประกอบกิจการขนาดตางๆ รวมท้ังการจําแนกตามประเภทกิจการทุกประเภท เปรียบเทียบกับ
ความตองการดานสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายของลูกจางในสถานประกอบกิจการเหลานั้น 
ตลอดจนศึกษาปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายในกิจการที่ เปน
อุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม และการกอสรางและบริการ    

 ในการศึกษารูปแบบของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายในสถานประกอบกิจการนั้น 
เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบโดยหนวยงานดานแรงงาน ดังนั้นในการ
รวบรวมขอมูลจึงจําเปนตองทําการสํารวจจากสถานประกอบกิจการตางๆ เพื่อใหทราบวาในปจจุบัน   
สถานประกอบกิจการตางๆ ไดจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายใหแกลูกจางเปนอะไรบาง 
สอดคลองกับความตองการของลูกจางหรือไม มีปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมายอยางไร ปจจัยใดที่มีผลตอการตัดสินใจกําหนดรูปแบบของสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย และ
ประโยชนที่ไดรับจากการจัดสวัสดิการ เปนตน  

โดยที่สถานประกอบกิจการสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต     
พาณิชยกรรม และการกอสรางและบริการ และแตละประเภทมีประเภทธุรกิจแยกยอยอีกเปนจํานวนมาก 
การที่จะสํารวจใหครบทุกประเภทจึงจําเปนตองใชเวลาและงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นในการสํารวจ
จึงใหมีการกระจายตัวอยางภายในแตละกลุม ไดแก 
 (1) อุตสาหกรรมการผลิต ไดแก การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสิ่งทอ ส่ิงถัก การผลิตไม 
และผลิตภัณฑจากไม การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพและการทําสําเนาสื่อบันทึก
เหมืองแร เหมืองหิน เปนตน 
 (2) พาณิชยกรรม ไดแก การขายสงยานยนต การขายปลีกยานยนต การขายปลีกอะไหลและ
ช้ินสวนอุปกรณยานยนต การขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง การขายสงวัตถุดิบทางการเกษตร การขายสง
อาหาร เปนตน 
 (3) การกอสรางและบริการ ไดแก การกอสราง โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร คลังสินคา ขนสง
สินคา ขนสงผูโดยสาร โทรคมนาคม โรงพยาบาล สถาบันการเงิน เปนตน 
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นอกจากนี้ เนื่องจากสถานประกอบกิจการในประเทศไทยมีหลายขนาด แตละขนาดมีความ
พรอมในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายแตกตางกัน จึงกําหนดใหมีการกระจายตัวอยาง 
ในแตละประเภทหลักออกเปน 4 ขนาด โดยใชจํานวนลูกจางเปนเกณฑ ไดแก (1) ขนาด 1-49 คน 
(2) ขนาด 50-99 คน (3) ขนาด 100-499 คน และ (4) ขนาด 500 คน ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทราบวา                     
สถานประกอบกิจการแตละขนาดมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย
อยางไร และสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานประกอบกิจการขนาดตางๆ 

ในการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบกิจการจะสํารวจทั้งในสวนกลางและภูมิภาคใชเทคนิค
การสุมตัวอยางแบบ Purposive Sampling ในการเลือกจังหวัดตัวแทนในแตละภูมิภาคจะพิจารณาโดย
เลือกจังหวัดที่มีจํานวนลูกจางสูงสุด 1 จังหวัด และจังหวัดที่มีจํานวนลูกจางระดับปานกลาง 1 จังหวัด 
ทั้งนี้ในการเลือกจังหวัดที่มีลูกจางระดับปานกลางนั้นจะพิจารณาจํานวนสถานประกอบกิจการที่มีการ
จางลูกจางจํานวนตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถสํารวจตัวอยางไดตามเปาหมายที่กําหนด จากแนวทาง
ดังกลาวขางตนสามารถเลือกจังหวัดตัวแทนไดดังนี้ 

(1) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ 
(2) ภาคกลาง ไดแก ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา 
(3) ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม และนครสวรรค 
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก นครราชสีมา และขอนแกน 
(5) ภาคใต ไดแก สงขลา และสุราษฎรธานี  
 
ในการกระจายตัวอยางในภูมิภาคตางๆ นั้น ใหกระจายในสัดสวนใกลเคียงกัน ในกรณีที่ไม

สามารถหาจํานวนตัวอยางสถานประกอบกิจการตามประเภทและขนาดที่กําหนด ใหเลือกตัวอยางใน
จังหวัดอื่นในภูมิภาคเดียวกัน และหากยังไดตัวอยางไมครบใหเลือกตัวอยางสถานประกอบกิจการ 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางแทนใหครบจํานวน 
 นอกเหนือจากการสํารวจความคิดเห็นจากเจาของหรือตัวแทนเจาของสถานประกอบกิจการแลว 
เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของลูกจางในสถานประกอบกิจการวามีความคิดเห็นอยางไรตอสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือกฎหมายที่นายจางจัดให สอดคลองกับความตองการหรือไม รูปแบบสวัสดิการ 
ที่ตองการมีอะไรบาง รวมถึงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษา โดยลูกจางที่ทําการสํารวจจะเปน
ลูกจางในสถานประกอบกิจการกลุมเดียวกับที่ทําการสํารวจนายจาง ยกเวนกรณีสถานประกอบกิจการ
นั้นๆ ไมยินยอมใหสํารวจความคิดเห็นของลูกจาง จะเลือกลูกจางในสถานประกอบกิจการอื่นทดแทน 
 นอกจากนี้เพื่อใหการสํารวจมีความสมบูรณยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหมีการสํารวจความคิดเห็นของ
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ในสวนของเจาหนาที่ภาครัฐ 
ที่เกี่ยวของจะไดแก เจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในสวนกลาง และสวัสดิการ 



รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  หนาที่ 1-8 

 

และคุมครองแรงงานในจังหวัดที่ทําการสํารวจและเจาหนาที่ของกรมสรรพากร เปนตน ในสวนของ
องคกรภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย หอการคาแหงประเทศไทย หอการคาจังหวัด 
องคกรของลูกจาง(สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ) องคกรของ
นายจาง และนักวิชาการ/ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย 
 จํานวนตัวอยางสํารวจประกอบดวย เจาของหรือตัวแทนสถานประกอบกิจการจํานวน 397 แหง 
(ตารางที่ 1-1) ลูกจางในสถานประกอบกิจการจํานวน 610 ราย (ตารางที่ 1-2) ตัวแทนเจาหนาที่หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน 40 ราย (ตารางที่ 1-3) รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 1,047 ตัวอยาง  

การรวบรวมขอมูลจะใชแบบสอบถามที่ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบแลว (ดูภาคผนวก) 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการศึกษา และใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)  
 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในสวนที่เปนขอมูลเชิงปริมาณจะนํามาประเมินผลโดยใชโปรแกรม
ประมวลผลทางสถิติ SPSS สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน 
 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและขอมูลจากการสํารวจจะถูกนํามาศึกษาวิเคราะหโดยนักวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายในสถานประกอบกิจการขนาดตางๆ 
รวมทั้งจําแนกตามประเภทกิจการทุกประเภทเปรียบเทียบกับความตองการดานสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายของลูกจางในสถานประกอบกิจการเหลานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด   

หนาที่ 1-9 

ตารางที่ 1-1  จํานวนตัวอยางเจาของหรอืตัวแทนสถานประกอบกจิการที่ทําการสํารวจ จําแนกตามประเภทธรุกิจ  จํานวนลูกจาง และจังหวัดที่ทําการสํารวจ  
จังหวดัที่สํารวจ จํานวนลูกจาง จํานวน  สปก. จํานวนตัวอยางภาคอตุสาหกรรมการผลิต จํานวนตัวอยางภาคพาณิชยกรรม จํานวนตัวอยางภาคการกอสรางและบริการ รวม 
ในแตละภมูภิาค ป 2547 ที่มีลูกจาง จําแนกตามจาํนวนลกูจางใน สปก.(คน) จําแนกตามจาํนวนลกูจางใน สปก.(คน) จําแนกตามจาํนวนลกูจางใน สปก.(คน) ทั้งหมด 

  (คน) มากกวา 500 คน 1-49 50-99 100-499 500 คนขึน้ไป รวม 1-49 50-99 100-499 500 คนขึ้นไป รวม 1-49 50-99 100-499 500 คนขึน้ไป รวม (ราย) 

กรุงเทพฯและปรมิณฑล                                     

1) กรุงเทพมหานคร 1,903,901 631 2 6 7 13 28 4 4 6 16 30 4 7 12 14 37 95 

2) สมุทรปราการ 822,577 286 1 3 3 1 8 2 2 3 2 9 2 1 2 0 5 22 

รวม 3 9 10 14 36 6 6 9 18 39 6 8 14 14 42 117 

ภาคกลาง                     

1) ชลบุร ี 438,492 151 2 4 3 7 16 1 1 4 3 9 2 2 2 7 13 38 

2) พระนครศรอียธุยา 243,252 83 2 2 2 3 9 2 2 2 1 7 1 2 2 1 6 22 

รวม 4 6 5 10 25 3 3 6 4 16 3 4 4 8 19 60 

ภาคเหนือ                     

1) เชียงใหม 136,401 18 3 3 3 3 12 3 0 2 2 7 3 0 4 0 7 26 

2) นครสวรรค 44,311 9 5 5 1 2 13 8 2 2 0 12 3 3 2 0 8 33 

รวม 8 8 4 5 25 11 2 4 2 19 6 3 6 0 15 59 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื                     

1) นครราชสีมา 179,830 58 6 5 8 5 24 12 4 4 1 21 6 3 6 0 15 60 

2) ขอนแกน 97,082 16 9 4 2 4 19 9 6 2 0 17 10 3 2 1 16 52 

รวม 15 9 10 9 43 21 10 6 1 38 16 6 8 1 31 112 

ภาคใต                     

1) สงขลา 160,786 34 4 1 2 1 8 7 2 3 1 13 6 2 3 3 14 35 

2) สุราษฎรธานี 84,030 11 3 2 0 0 5 2 2 0 0 4 3 2 0 0 5 14 

รวม 7 3 2 1 13 9 4 3 1 17 9 4 3 3 19 49 

รวมทั้งหมด 37 35 31 39 142 50 25 28 26 129 40 25 35 26 126 397 
หมายเหตุ : สปก. หมายถึงสถานประกอบกิจการ   
ที่มา : ใชฐานขอมูลของกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน                  



รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  หนาที่ 1-10 

 

ตารางที่ 1-2  จํานวนตัวอยางลูกจางในสถานประกอบกิจการที่ทําการสํารวจ จําแนกตามประเภทธุรกิจ  จํานวนลูกจาง และจังหวัดที่ทําการสํารวจ  
จังหวัดที่สํารวจ จํานวนลูกจาง จํานวน  สปก. จํานวนตัวอยางภาคอุตสาหกรรมการผลิต จํานวนตัวอยางภาคพาณิชยกรรม จํานวนตัวอยางภาคกอสรางและบริการ รวม 
ในแตละภูมิภาค ป 2547 ที่มีลูกจาง จําแนกตามจํานวนลูกจางใน สปก.(คน) จําแนกตามจํานวนลูกจางใน สปก.(คน) จําแนกตามจํานวนลูกจางใน สปก.(คน) ทั้งหมด 

  (คน) มากกวา 500 คน 1-49 50-99 100-499 500 คนขึ้นไป รวม 1-49 50-99 100-499 500 คนขึน้ไป รวม 1-49 50-99 100-499 500 คนขึน้ไป รวม (ราย) 

กรุงเทพฯและปริมณฑล                                     

1) กรุงเทพมหานคร 1,903,901 631 4 14 14 26 58 8 6 11 13 38 12 11 24 24 71 167 

2) สมุทรปราการ 822,577 286 4 4 7 2 17 6 4 4 4 18 4 2 3 0 9 44 

รวม 8 18 21 28 75 14 10 15 17 56 16 13 27 24 80 211 

ภาคกลาง                     

1) ชลบุรี 438,492 151 4 3 3 15 25 4 2 6 5 17 4 2 2 14 22 64 

2) พระนครศรีอยุธยา 243,252 83 4 2 2 3 11 4 2 3 1 10 5 2 2 1 10 31 

รวม 8 5 5 18 36 8 4 9 6 27 9 4 4 15 32 95 

ภาคเหนือ                     

1) เชียงใหม 136,401 18 4 4 7 2 17 6 1 3 3 13 4 1 3 0 8 38 

2) นครสวรรค 44,311 9 5 2 3 2 12 9 5 1 2 17 6 2 3 0 11 40 

รวม 9 6 10 4 29 15 6 4 5 30 10 3 6 0 19 78 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                     

1) นครราชสีมา 179,830 58 13 5 18 7 43 17 5 8 4 34 6 5 12 0 23 100 

2) ขอนแกน 97,082 16 11 5 3 4 23 16 4 5 0 25 8 2 1 1 12 60 

รวม 24 10 21 11 66 33 9 13 4 59 14 7 13 1 35 160 

ภาคใต                     

1) สงขลา 160,786 34 7 1 2 1 11 8 2 3 1 14 12 2 3 2 19 44 

2) สุราษฎรธาน ี 84,030 11 6 2 0 0 8 4 2 0 0 6 6 2 0 0 8 22 

รวม 13 3 2 1 19 12 4 3 1 20 18 4 3 2 27 66 

รวมทั้งหมด 62 42 59 62 225 82 33 44 33 192 67 31 53 42 193 610 

หมายเหตุ : สปก. หมายถึงสถานประกอบกิจการ                 
  ที่มา : ใชฐานขอมูลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด   หนาที่ 1-11 

ตารางที่ 1-3 จํานวนตวัอยาง เจาหนาทีห่นวยงานภาครัฐ ตวัแทนสหภาพแรงงาน นักวชิาการ  
และองคกรภาคเอกชน  

ชื่อหนวยงาน จํานวนตัวอยาง (คน) 

เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ 12 
1. สวนกลาง ไดแก กองสวัสดิการแรงงาน และกรมสรรพากร 2 
2. เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่ 1 
3. สวนภูมิภาค  

3.1 ภาคกลาง  
(1)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ 1 
(2)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 1 
(3)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 

3.2 ภาคเหนือ  
(1)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 1 
(2)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค 1 

3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(1)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดขอนแกน 1 
(2) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 1 

3.4 ภาคใต  
(1)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี 1 
(2)  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 1 

องคกรนายจาง 16 
1. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1 
2. หอการคาแหงประเทศไทย 1 
3. หอการคาจังหวัด 9 
4. องคกรนายจาง 5 
องคกรลูกจาง 8 
1. องคกรลูกจาง (สหภาพแรงงาน) 4 
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 4 
นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ 4 

รวมท้ังหมด 40 
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 4.3 การสัมมนารับฟงความคิดเห็น เพื่อใหผลการศึกษามีความสมบูรณจึงกําหนดใหมีการจัด
สัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการศึกษาจากนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (นายจางและลูกจาง) โดยมี
ผูเขารวมสัมมนาประมาณ  50 คน ณ โรงแรมหรือสถานที่จัดสัมมนาในกรุงเทพมหานคร  1 คร้ัง 
ระยะเวลาการจัดสัมมนา ½ วัน ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะนําผลจากการสัมมนามาปรับปรุงรายงานการศึกษาใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

 4.4 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางวิสัยทัศนของบุคลากรกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
และเครือขายท่ีเก่ียวของ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจและสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับดาน
สวัสดิการแรงงานแกบุคลากรกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานและเครือขายที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการนําไปใชในการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถนําไป
สงเสริมสถานประกอบกิจการในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายมากขึ้น รวมทั้งเพื่อ
สงเสริมบทบาทของเครือขายที่เกี่ยวของกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จึงกําหนดใหมีการจัด
กิจกรรมการเสริมสรางความรูและวิสัยทัศนดวยการศึกษาดูงานดานสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ ทั้งนี้ผูเขารวมศึกษาดูงานประกอบดวยเจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พรอมดวยที่ปรึกษาโครงการจํานวน
รวมประมาณ 15 คน  
 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

5.1 ไดทราบรูปแบบของการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายของสถานประกอบกิจการ
จําแนกตามขนาดและประเภทกิจการ และปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมายและความตองการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

5.2 ไดเห็นผลการเปรียบเทียบ บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
แรงงานของประเทศไทยกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงาน 
ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

5.3 เพื่อกําหนดรูปแบบของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
5.4 เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการสวัสดิการและการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน

นอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับสถานประกอบกิจการตางๆ ในประเทศไทย 
5.5 เพื่อกําหนดนโยบายสวัสดิการแรงงานระดับชาติใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
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6.  คํานิยามศัพท 
 

(1) สวัสดิการแรงงาน หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้น โดยหนวยงานหรือโดย
นายจาง ลูกจาง ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหลูกจางไดรับความสะดวกสบายมีสภาพการทํางานที่ดี มีความ
มั่นคง และปลอดภัย รวมทั้งมีการกินดีอยูดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงจะสงผลครอบคลุมถึงครอบครัวของ
ลูกจางใหไดรับความสุข และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

(2) สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย หมายถึง สวัสดิการแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

(3) สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย หมายถึง สวัสดิการแรงงานนอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

(4) นายจางหรือผูประกอบกิจการ หมายถึง ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให 
และหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 

(5) ลูกจาง หมายถึง ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 
(6) พนักงานรายเดือน  หมายถึง พนักงานหรือลูกจางที่ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน 
(7) ลูกจางรายวัน หมายถึง พนักงานหรือลูกจางที่ไดรับคาตอบแทนเปนรายวัน รายสัปดาห 
(8) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ หมายถึง สวัสดิการตางๆ เพื่อชวยใหฐานะความ

เปนอยูของลูกจางและครอบครัวดีขึ้น ไดแก สวัสดิการที่พักอาศัย อาหารกลางวัน การรักษาพยาบาล คา
เลาเรียนบุตรเงินชวยเหลือบุตร การใหกูยมื และเงินสะสม เปนตน 

(9) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ หมายถึง สวัสดิการชวยเหลือดานคารักษาพยาบาล 
การบริการตรวจสุขภาพประจําป การใชขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(10)  สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ และปลอดภัย การสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย การฝกอบรมและเตรียมความพรอม
เกี่ยวกับความปลอดภัย 

(11)  สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงของครอบครัว หมายถึง การประกันชีวิตเงินบําเหน็จ / 
บํานาญ เงิน / ของรางวัลการทํางานนาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การใหลูกจางซื้อหุนของบริษัท กองทุน
ฌาปนกิจศพ 

(12)  สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา หมายถึง วันลาปวย วันลากิจ วันลาบวช วันลา 
คลอดบุตร 
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(13)  สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา หมายถึง การใหทุนการศึกษา การใหลาศึกษาตอ การ
จัดตารางเวลาการทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถาน
ประกอบการ 

(14)  สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ หมายถึง การจัดงานเลี้ยงสังสรรคพนักงาน การจัด
กิจกรรมพักผอน /กิจกรรมคลายเครียด การตั้งชมรมกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา การจัดหองพักผอน การจัด
หองอานหนังสือ / หองสมุด การจัดทัศนศึกษา / นําเที่ยว การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ 

(15)  สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา หมายถึง การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การให
คําปรึกษาในการใชครอบครัว การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 

(16)  สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ หมายถึง เบี้ยขยัน เบี้ยเล้ียง เงินโบนัส 
เงินรางวัลประจําป เงินรางวัลพนักงานดีเดน 

(17)  สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง หมายถึง  การจัดสถาน
เล้ียงดูบุตรของลูกจาง การจัดสนามเด็กเลน การชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว การ
ชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง การชวยเหลือคาเล้ียงดูบุตรของลูกจาง กิจกรรมสรางความอบอุนใน
ครอบครัว 
 
7.  ปญหาอุปสรรคในการเก็บขอมูล 
 
 ปญหาอุปสรรคในการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก 

(1) สถานประกอบกิจการซึ่งทําการสํารวจบางสวนเปนกิจการขนาดใหญ การสัมภาษณ 
ตองนัดหมายลวงหนา และสถานประกอบกิจการแตละแหงอยูหางไกลกัน ทําใหระยะเวลาการสํารวจ
ยาวนานขึ้น และตองเพิ่มทีมงานสํารวจภาคสนามมากขึ้น 

(2) สถานประกอบกิจการบางแหงยังมีความกังวลเกี่ยวกับหนวยงานภาครัฐจะนําขอมูลจากการ
สัมภาษณมาใชในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน จึงไมใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามเทาที่ควร 
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รวบรวม 
ขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลตางประเทศ 
ขอมูลกฎหมาย              
สวัสดิการแรงงาน 
• รายงานการศึกษา        
ที่เกี่ยวของกับ
สวัสดิการแรงงาน 

ขอมูลในประเทศ 
• ขอมูลกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสวัสดิการ
แรงงานในประเทศ 

• รายงานการศึกษาวิจัย 
ที่เกี่ยวของ 

• ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

รวบรวม 
ขอมูลปฐมภูมิ 

ออกแบบ 
แบบสอบถาม

ขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการวิจัย 

วิเคราะห 
ผลการศึกษา 

สวัสดิการ
แรงงาน
ตางประเทศ 

สวัสดิการ
แรงงาน 
ในประเทศ 

รายงาน
โครงการ
การศึกษา 

สัมมนา 
ผูเกี่ยวของ 
เพื่อรับฟง 
ความเห็น 

สํารวจ
ภาคสนาม 

สัมภาษณ
ผูประกอบการ 

สัมภาษณลูกจาง

สัมภาษณ 
ตัวแทนสหภาพ 

สัมภาษณองคกร
ภาคธุรกิจ 

สัมภาษณ
เจาหนาที่รัฐ 
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