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บทที่ 2 
แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการแรงงานและการทบทวนวรรณกรรม 

 
1.  ความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
 
 คําวาสวัสดิการ หรือ Welfare นั้น ตามพจนานุกรม หมายถึง สภาพของการที่บุคคลหรือชุมชน 
มีการอยูดีกินดี มีความเจริญรุงเรือง หรือความสมบูรณพูนสุข1 แตสหประชาชาติไดใหความหมาย
สวัสดิการอุตสาหกรรมไวดังนี้ 
 “สวัสดิการอุตสาหกรรม” (Industrial Social Welfare) หมายถึง การปฏิบัติและกิจกรรมในระดับ
ใด ๆ หรือโดยกลุมบุคคลใด ๆ ที่จัดขึ้นหรือคุมครองในดานสวัสดิการแกลูกจาง เพื่อคุมครองลูกจาง
ตลอดจนครอบครัวของลูกจางที่อยูในกระบวนการผลิต2   
 ที่ประชุมสวนภูมิภาคเอเชียขององคการแรงงานระหวางประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 
เมื่อป ค.ศ. 1947 ไดใหนิยามของ “สวัสดิการแรงงาน” วาหมายถึงบริการความสะดวกสบาย และความ 
นาพึงพอใจ ซ่ึงอาจจะจัดขึ้นภายในหรือบริเวณใกลเคียงสถานที่ทํางานเพื่อใหลูกจางไดมีสภาพแวดลอม 
ที่สะดวกสบาย ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ นํามาซึ่งความมีสุขภาพและขวัญที่ดีของลูกจาง3 
 นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของคําวาสวัสดิการแรงงานวา หมายถึงการอยูดีกินดีของลูกจาง
เปนภาระทางศีลธรรมของธุรกิจอุตสาหกรรมและสหภาพแรงงาน เปนสวนหนึ่งของนโยบายการ
บริหารงานบุคคล สวัสดิการแรงงานเปนประโยชนแกคนงานในฐานะผูรับ เปนประโยชนแกนายจาง 
ในฐานะที่เปนมูลเหตุจูงใจใหมีการผลิตที่ดีขึ้น  และเปนประโยชนในการแกไขปญหาสังคมเฉพาะ 
อยางยิ่งปญหาแรงงาน4 
 และ “สวัสดิการแรงงาน” หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ไมวาจะโดยนายจาง รัฐบาล หรือสหภาพ
แรงงานที่มีความมุงหมาย เพื่อใหลูกจางคนงานในกิจการอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การขนสง
และบริการ ซ่ึงเปนการประกอบธุรกิจที่ไมใชภาคเกษตรกรรมสามารถมีระดับความเปนอยูที่ดีพอสมควร 
มีความผาสุกทั้งทางกายและทางใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางานมีความเจริญกาวหนา 
และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ไมเฉพาะแตเพียงตัวเขาเทานั้น หากแตรวมถึงครอบครัวดวย5 

                                                 
1   Britanica World Language Edition of the Oxford Dictionary Vol.2, Part 1, Q-Z Parts II, and III, P.2405 
2   United Nation Department of Economic and Social Affairs, Industrial Social Welfare, New York, 1971, p. 3. 
3  ILO Asian Regional Conference, Report II, 1947, p.3. 
4  สุวิทย ย่ิงวรพันธุ, ความหมายของสวัสดิการแรงงาน สรุปผลสัมมนา เรื่องสวัสดิการแรงงาน จัดโดย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร วันที ่20 เมษายน พ.ศ.2520, (เอกสารโรเนียว) หนา 1. 

5  วิจิตร ระวิวงศ, สวัสดิการอุตสาหกรรม เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาสวัสดิการแรงงาน 1,  
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.2520. 
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 กระทรวงแรงงานไดใหความหมาย สวัสดิการแรงงาน วาหมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่นายจาง 
องคการนายจาง หรือองคกรลูกจาง หรือภาครัฐจัดใหแกลูกจาง และอาจใหถึงสมาชิกในครอบครัวของ
ลูกจาง ซ่ึงจะชวยทําใหลูกจาง สมาชิกในครอบครัวของลูกจางมีความอยูดีกินดีมากขึ้น ตัวอยางสวัสดิการ 
เชน โบนัส หอพัก อาหาร รถรับสง เงินกูยืม กีฬา การทองเที่ยว เปนตน ทั้งนี้แยกเปนสวัสดิการตาม
กฎหมาย ไดแก น้ําดื่มระหวางทํางาน หองน้ํา หองสวมระหวางทํางาน ปจจัยปฐมพยาบาลระหวางทํางาน 
หองพยาบาล แพทย พาหนะนําสงโรงพยาบาล แสงสวาง ชองระบายอากาศ การใชอุปกรณความ
ปลอดภัย การประกันสังคม เปนตน  และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เปนสวัสดิการ 
ที่นายจางสมัครใจจัดให หรือเกิดจากการเจรจาตอรองกับลูกจาง เชน โบนัส รถรับสง ชุดทํางานเปนตน6 

เมื่อพิจารณาความหมายของคําวาสวัสดิการแรงงานแลว อาจสรุปนิยามของคําวาสวัสดิการ
แรงงานได วา หมายถึงความสะดวกสบายใด ๆ ที่ลูกจางไดรับจากนายจางขณะปฏิบัติงาน หรือนอกเวลา
ทํางาน เปนผลใหลูกจางมีความผาสุก ความพึงพอใจ ไดรับความปลอดภัย สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณและ
มีหลักประกันของชีวิต หรือไดรับผลประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากคาจางและเงินเดือนตามปกติ 
ที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน 

สวัสดิการแรงงานนั้นมีความแตกตางจากสวัสดิการสังคม โดยสวัสดิการแรงงานมุงถึงสิ่งซึ่ง
นายจางจัดใหแกลูกจาง เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี และลูกจางไดรับความสะดวกสบายในการทํางาน 
สวนสวัสดิการสังคม นั้นมีความหมายแตกตางกันไป 

องคการสหประชาชาติ7 ไดใหความหมาย สวัสดิการสังคม วาหมายถึงระบบของบริการสังคม
และสถาบันที่จัดขึ้นอยางเปนระเบียบ เพื่อชวยใหบุคคลแตละคนและกลุมมีมาตรฐานของชีวิตและ
สุขภาพในระดับที่พึงพอใจ ตลอดจนมีสัมพันธภาพสวนตัวและสัมพันธภาพทางสังคมที่จะเปดโอกาสให
แตละคนแตละกลุมมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและกลุม ใหสอดคลองกับความตองการของ
ครอบครัวและชุมชนดวย 

เรณู โชติดิลก8  ใหความหมายวา สวัสดิการสังคมเปนความเปนอยูของประชาชนทั่วไป ทุกดาน 
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาบุคคลและกลุมตาง ๆ  โดยพื้นฐานในเรื่องสวัสดิการสังคม
จะตองประกอบดวย หลักประกันรายไดขั้นต่ํา การจัดหาที่พักอาศัยใหประชาชน มีบริการเรื่องสุขภาพ
ของประชาชน และมีระบบประกันสังคม  ทั้งนี้ สวัสดิการสังคมถือเปนบริการตาง ๆ ที่จัดขึ้นอยางมี
ระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีความเปนอยูดีขึ้น  และมีมาตรฐาน
การครองชีวิตที่ดี  

                                                 
6  www.mol.go.th. (จากการสืบคน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2549) 
7   ศรีทับทิม พานิชพันธ, ความรูพื้นฐานทางสังคมสงเคราะห ,คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534 
8   อางในสุเทพ เชาวลิต, สวัสดิการสังคม, สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2527, หนา 4 
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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ9 ใหความหมายสวัสดิการสังคมวา 
หมายถึงระบบจัดบริการทางสังคม เพื่อปองกันและแกไขปญหาทางสังคม และพัฒนาสังคมรวมทั้งการ
สงเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดในระดับมาตรฐาน 
โดยบริการตางๆ จะตองตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนใหไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางทั่วถึงและเปนธรรม ทั้งในดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การประกันรายได 
สวัสดิการแรงงาน นันทนาการและบริการทางสังคมทั่วไป ทั้งตองครอบคลุมกลุมผูดอยโอกาส และผูที่
ถูกละเลยทางสังคมประเภทตาง ๆ เชน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูไมมีที่ดินทํากิน คนขอทาน คนไรที่
พึ่ง ผูติดยาเสพติด ผูติดเชื้อเอดส เปนตน ทั้งนี้ ลักษณะการใหบริการมีทั้งการใหเปลา ซ่ึงมีการตรวจสอบ  
การใหบริการแบบมีสวนรวม (ประกันสังคม)   และการใหบริการลักษณะเปนสิทธิที่ทุกคนมีสิทธิไดรับ
อยางเทาเทียมกัน 

กลาวโดยสรุปสวัสดิการแรงงานถือเปนบทบาทและหนาที่ของนายจางที่จัดใหแกลูกจางและถือ
เปนสวนหนึ่งของสวัสดิการสังคม ซ่ึงรัฐมีหนาที่ดูแลและจัดใหแกประชาชน 
 

2.  ขอบเขตของสวัสดิการแรงงาน 
 

 โดยปกติสวัสดิการแรงงานจะไมจํากัดเฉพาะตัวลูกจาง ขณะที่ทํางานภายในโรงงานหรือสถาน-
ประกอบกิจการเทานั้น สวัสดิการแรงงานที่สมบูรณจะตองครอบคลุมถึงครอบครัวของลูกจาง ตลอดจน
ชุมชนที่เขาอาศัยอยูดวย เพราะความจริงสวัสดิการแรงงานก็เปนสวนหนึ่งของโครงการสวัสดิการสังคม
นั่นเอง ความเปนอยูของลูกจาง การอยูอาศัยในชุมชน การพักผอนหยอนใจ ลักษณะชีวิตครอบครัว 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งที่ทํางานและที่บานจะมีสวนเสริมสรางหรือบั่นทอนบุคลิกภาพ 
ของลูกจาง เชน ถาลูกจางมีชีวิตความเปนอยูที่บานไมดี บานชองสกปรกรกรุงรัง เนื่องจากสภาพ 
ทางเศรษฐกิจไมอํานวย ความเปนอยูไมสุขสบายเทาที่ควร หรือลูกจางที่มีความเปนอยูทางครอบครัว 
ไมราบรื่นหรือสภาพแวดลอมทางบานไมดี เมื่อมาทํางานจิตใจยอมไมปลอดโปรงตามไปดวย การทํางาน
ของลูกจางขณะที่มีความกังวลใจ อาจทําใหงานเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุขณะทํางาน และมีผลไปถึง 
การลางาน การขาดงานบอยๆ เนื่องมาจากความรับผิดชอบตอครอบครัวของลูกจางอีกดวย ส่ิงเหลานี้ 
นับวาเปนปจจัยที่ควรนํามาพิจารณาในการกําหนดขอบเขตของสวัสดิการแรงงาน สวัสดิการแรงงานที่ดี
จึงควรเปนการพัฒนาบุคลิกภาพ และแกไขปญหานานาประการของลูกจางไปดวยในตัว ดังนั้น 
สวัสดิการแรงงานที่จัดใหกับลูกจางจะครอบคลุมชีวิตความเปนอยูของลูกจางในลักษณะใหญ ๆ  
3 ประการ คือ10  

                                                 
9   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ พ.ศ.2537,  กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงาน 

  และสวัสดิการสงัคม 
10   สุวิทย  ย่ิงวรพนัธุ, op.cit., หนา 14. 
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(1) ในขณะทํางาน (on-the-job) ในเวลาทํางาน 
(2) นอกเวลาทํางาน (off-the-job) แตยังอยูภายในสถานที่ทํางาน เชน ขณะเดินไปทํางานกอน

และหลังทํางาน แตยังอยูภายในบริเวณโรงงานหรือในขณะหยุดรับประทานอาหารกลางวัน เปนตน 
(3) นอกสถานที่ทํางานแตอยูในชุมชน (outside the company in the community at large) 

เชน ขณะเดินทางไปและกลับจากที่ทํางาน สภาพโดยทั่วไปของครอบครัวลูกจางที่อยูภายนอกโรงงาน 
ชีวิตความเปนอยูของสังคมที่แวดลอมตัวเขา เปนตน 

เมื่อสวัสดิการแรงงานมีผลกระทบรวมถึงชีวิตการทํางาน ครอบครัว และชุมชนของลูกจาง
ในทางที่ดีขึ้น สวัสดิการแรงงานที่ใหแกลูกจางอาจจัดไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   (1) ภายในสถานที่ทํางานหรือบริเวณสถานที่ทํางาน ประกอบดวย 
  (1.1) การจัดใหมีสภาพการทํางานที่ดี เชน การกําหนดชั่วโมงทํางานที่ใหลูกจางมีเวลา
พักผอนเพียงพอ การกําหนดวันหยุดงาน การควบคุมการทํางานลวงเวลา การกําหนดสภาพการทํางาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยเพียงพอท่ีจะเปนผลใหลูกจางเกิดความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน เปนผล
ใหมีสวัสดิภาพในการทํางานที่ดี ตลอดจนการคุมครองลูกจางที่ตองออกจากงาน โดยไดรับเงินชดเชย
ตามระยะเวลาที่ทํางานใหกับนายจาง 

(1.2) ความสะดวกสบายขณะปฏิบัติงาน ไดแก การจัดหาน้ําดื่ม น้ําใช หองน้ํา หองสวม 
ในสถานที่ทํางาน การบริการอาหารกลางวัน การจัดหองพักผอน หองอานหนังสือ ตลอดจนหองสมุด 
เพื่อบริการคนงานในเวลาที่พักจากการทํางาน 

                (1.3) บริการทางสุขภาพอนามัยของลูกจาง เชน การจัดหองพยาบาล เครื่องมือ 
ปฐมพยาบาล หองเวชภัณฑ ยานพาหนะรับสงผูปวย การบริการตรวจสุขภาพประจําป การใหการศึกษา
เร่ืองสุขภาพอนามัย การวิจัย และบริการวางแผนครอบครัว เปนตน 
       (2) ภายนอกสถานที่ทํางาน ไดแก การจัดที่พักหรือบานพักแกลูกจาง บริการรับสง จัดทํา
ถนนหนทาง สวน สนามเด็กเลน การจัดยามรักษาความปลอดภัยใหแกบริเวณที่พักของลูกจาง การสราง
โรงเรียนใหแกบุตรหลานลูกจาง การจัดตั้งรานสหกรณ สโมสรพักผอนหยอนใจ เปนตน 

สวัสดิการแรงงานซึ่งนายจางจัดใหลูกจางนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดนั้นแบงไดเปน 
2 ประเภท คือ สวัสดิการทางดานเศรษฐกิจ และสวัสดิการทางดานสังคม 

สวัสดิการแรงงานทางดานเศรษฐกิจ (Economic Welfare) เปนสวัสดิการแรงงานที่มี
จุดมุงหมายเพื่อเปนสิ่งจูงใจในการทํางานของนายจาง โดยนายจางเปนผูจัดให เชน การใหบําเหน็จ
บํานาญ การแบงผลกําไร สวัสดิการในเรื่องอาหาร การใหรางวัลในการทํางาน เบี้ยขยัน เปนตน 
สวัสดิการแรงงานเหลานี้มักจายในรูปตัวเงิน และถือเปนตนทุนการผลิตโดยตรงของนายจาง 
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สําหรับสวัสดิการแรงงานดานสังคม (Social or Humanitarian Welfare) เปนสวัสดิการ
แรงงานที่จัดใหในรูปของการนันทนาการ การกีฬา การเยี่ยมเยียนผูปวย การใหคําปรึกษาหารือ หองสมุด 
การจัดการศึกษาในโรงงาน 

สวัสดิการแรงงานในองคกรอาจแบงออกไดเปน 10 ประการ คือ  
(1) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ เชนยาและเครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาล หองพยาบาล 

การตรวจสุขภาพ การใหขอมูลดานสุขอนามัย 
(2) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัย เชน  การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และความ

ปลอดภัยการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย 

(3) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง เชน เงินรางวัลการทํางานนาน การประกันชีวิต เงินบํานาญ 
เปนตน 

(4) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา  เชน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป 
วันลากิจ วันลาปวย 

(5) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา เชน การศึกษานอกโรงเรียน การใหทุนการศึกษา การให
ลาศึกษาตอ การจัดตารางเวลาทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 

(6) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ เชนบานพัก อาหารกลางวัน สหกรณออมทรัพย สหกรณ
รานคา เงินสงเคราะหตาง ๆ  

(7) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ  เชน การจัดกิจกรรมพักผอน  การตั้งชมรมกีฬา  การ
จัดแขงขันกีฬา การนําเที่ยว การจัดเลี้ยงประจําป 

(8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา เชน การใหคําปรึกษาดานอาชีพ การแกไข 
ความขัดแยงในการทํางาน การใหคําปรึกษาในการใชชีวิตในครอบครัว การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 

(9) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ เปนการใหรางวัลแกลูกจางที่มีพฤติกรรม
ที่องคกรตองการ เชน เบี้ยขยัน เงินโบนัส เงินรางวัลประจําป รางวัลลูกจางดีเดน 

(10) สวัสดิการอื่น ๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณส่ือสาร ศูนยรับเลี้ยงเด็ก สนามเด็ก
เลน บานพักตากอากาศ เปนตน 

ปจจุบันนายจางสวนใหญยอมรับวา  การลงทุนดานสวัสดิการแรงงานไมวาจะเปนการลงทุน
เพื่อใหสวัสดิการแรงงานในรูปแบบหรือประเภทใดก็ตาม ทุกอยางที่จายไปถือเปนคาตอบแทนในการ
ทํางาน นายจางจึงนําคาใชจายในการจัดสวัสดิการแรงงานมารวมในสวนที่จายเปนคาตอบแทนแกลูกจาง 
โดยเฉพาะการจายประโยชนเกื้อกูลตางๆ (Fringe Benefits) เปนการจายนอกเหนือจากคาจางเงินเดือน เชน 
การรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต บําเหน็จบํานาญ เงินสะสม รถประจําตําแหนง  
การแขงขันกีฬา เปนตน ซ่ึงสวนที่นายจางจายประโยชนเกื้อกูลตางๆ แกลูกจางเหลานี้มีลักษณะเปน
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สวัสดิการแรงงานซึ่งนายจางใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง และลดปญหา
ในการดํารงชีพของลูกจาง ถึงแมการจัดสวัสดิการแรงงานจะกอใหเกิดภาระคาใชจายแกนายจางเพิ่มขึ้น
แตนายจางก็จะไดประโยชนดวย ผลดีที่นายจางไดรับมีดังนี้ 

(1) ระบบคัดเลือกลูกจางจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(2) ลูกจางมีขวัญและกําลังใจที่ดี รวมทั้งเกิดความจงรักภกัดีตอองคการ 
(3) อัตราการเขา-ออกงาน และการขาดงานลดต่ําลง 
(4) กอใหเกิดภาพลักษณทางบวกสําหรับองคการ 
(5) ลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพแรงงาน รวมทั้งลดภาวะการแทรกแซงจากรัฐ11 

 อยางไรก็ดีการจัดสวัสดิการแรงงานในองคกร โดยทั่วๆไปควรตองเนนประโยชนของลูกจาง 
เพื่อใหลูกจางมีสภาพความเปนอยูที่เหมาะสม และเพื่อธํารงรักษาจูงใจบุคคลที่มีความสามารถให
รวมงานกับองคกร สวัสดิการจะชวยแบงเบาภาระในการครองชีพของลูกจางและครอบครัว ทั้งยังสราง
ความมั่นคงและความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคกรดวย  นายจางจึงมีหนาที่ตองจัดสวัสดิการ
ใหแกลูกจางทั้งสวนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย และสวนที่ใหเพื่อใชสรางขวัญกําลังใจในการทํางานแก
ลูกจาง 
 
3.  วิวัฒนาการของสวัสดิการแรงงาน 
  

ในสังคมเกษตรกรรมนั้น การใชแรงงานเปนการใชแรงงานแบบครอบครัวและมีการพึ่งพาอาศัย
ชวยเหลือกันระหวางครอบครัว รวมถึงการขอแรงแลกเปลี่ยนกันที่เรียกวา “การลงแขก” แตเมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมอุตสาหกรรม คนงานตองยายถ่ินฐานจากชนบทมาเปนลูกจางในโรงงาน
อุตสาหกรรม การเอื้อเฟอเผ่ือแผกันก็ทําไดยาก เพราะแตละคนตางตองดิ้นรนเอาตัวรอด ลูกจางจึงตอง
หวังพึ่งนายจางในการจัดสวัสดิการใหเปนหลัก 
 ในระยะแรกของการจางงานในอุตสาหกรรมนั้น นายจางไดจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางโดย
เหตุผลดานมนุษยธรรมมากกวาสิ่งอื่นใด ดังเชน นายโรเบิรต โอเวน เจาของโรงงานทอผาในอังกฤษได
ริเ ร่ิมจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของตน  โดยลดช่ัวโมงการทํางานใหลดนอยลง ใหการ
รักษาพยาบาลแกลูกจางและครอบครัวเมื่อเจ็บปวยและจัดโครงการออมทรัพยใหลูกจาง ตอมานายจาง
อ่ืนรวมทั้งสมาคมธุรกิจการคา และหนวยงานสงเคราะหตาง ๆ  ก็ไดเขามามีสวนจัดสวัสดิการแรงงาน
เพิ่มขึ้น จนถึงสมัยศตวรรษที่ 20 รัฐบาลจึงไดเห็นประโยชนของการจัดสวัสดิการแรงงานและไดเขามามี

                                                 
11   สุรางรัตน วศินารมณ,  สวัสดิการในองคการ : แนวคิดและวิธีบริหาร, กรุงเทพฯ, เม็ดทรายพริ้นตติ้ง,2540, หนา 46 
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สวนรับผิดชอบเสียเอง  โดยมีขอบเขตการจัดสวัสดิการแรงงานทั่วประเทศ และมีการออกกฎหมาย
กําหนดใหนายจางมีหนาที่จัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางดวย12 
 ที่ประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดเห็นความสําคัญของการจัดสวัสดิการ
แรงงานในสถานประกอบกิจการ จึงไดออกขอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน ฉบับที่ 102 ใน ค.ศ.1956  
ซ่ึงกําหนดหลักการวา ควรมีการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดที่รับประทานอาหาร ที่พักผอนและ
สันทนาการ รวมทั้งการรับ-สงลูกจางจากที่พักไปที่ทํางาน ซ่ึงการจัดสวัสดิการดังกลาวอาจจัดโดยความ
ตั้งใจหรือความสมัครใจของสถานประกอบกิจการเอง  หรือรวมกับรัฐบาลทองถ่ินและรัฐบาลสวนกลาง
ก็ได13 

จากการศึกษาเรื่องสวัสดิการแรงงาน อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของการมีสวัสดิการแรงงาน 
เร่ิมมาจากนายจางเปนผูใหแตฝายเดียว โดยจัดตามความพอใจของนายจาง ตอมารัฐบาลเขามามีบทบาท
โดยออกเปนกฎหมายบังคับ   กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสวัสดิการแรงงานมีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแล  
 องคการสหประชาชาติไดจัดทํารายงาน เร่ือง “สวัสดิการอุตสาหกรรม” เมื่อ ค.ศ.1971 ซ่ึงได
แบงระยะของวิวัฒนาการดานสวัสดิการแรงงานเปน 3 ระยะ คือ14 
 (1) ระยะแรก นายจางเปนฝายใหแบบบิดาใหตอบุตร (Employer paternalism) ประเทศตางๆ 
สวนใหญในโลก การจัดสวัสดิการเริ่มตนจากนายจางเปนผูใหตามความจําเปนของลูกจาง เชน อาหาร 
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เนื่องจากในระยะแรกของการเริ่มงานอุตสาหกรรม สถานที่
ทํางานสวนใหญหางไกลจากชุมชน ตองจัดพาหนะเดินทางใหลูกจางจากแหลงชุมชน หรือนําเอาลูกจาง
จาก ภาคการเกษตรเขาไปใช   จึงจําเปนตองจัดสวัสดิการดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวก   และบรรเทา 
ความเดือดรอนใหแกลูกจาง     
 ลักษณะความเปนอยูของลูกจางและนายจาง เปนแบบครอบครัวเดียวกัน การจัดสวัสดิการ 
เปนการเกื้อกูลกันแบบบิดาใหกับบุตร หรือการจัดสวัสดิการเปนความเชื่อในดานศีลธรรมที่ถือเปนการ
ทําบุญ 
 ในระยะแรกนี้ ความสัมพันธระหวางนายจาง ลูกจาง ยังไมมีรัฐเขามาเกี่ยวของ สวัสดิการเปน
ความรับผิดชอบและความเมตตาที่นายจางจะมอบใหเพียงอยางเดียว 
 (2) ระยะที่สอง กฎหมายเขามาเกี่ยวของกับสวัสดิการ (legislative requirements) ระยะตอมาเปน
ระยะที่รัฐเริ่มเขามีบทบาทดวยการออกกฎหมายบังคับ เนื่องจากนายจางลดการจัดสวัสดิการแบบทําบุญ 
หรือแบบใหแกบุคคลในครอบครัวเดียวกันลง และปฏิบัติตอลูกจางอยางปราศจากความเมตตาทําให

                                                 
12   สุวิทย  ย่ิงวรพนัธุ, เรื่องเดียวกัน, หนา 66 
13   International Labour Office, Health and Housing of Workers, Survey of Effect Given to Four ILO Recommendations,  

  Geneva, 1970. P.231 
14   Industrial Social Welfare, op.cit., pp. 8-16 
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ลูกจางไดรับความลําบากในการดํารงชีพและการทํางาน รัฐจึงตองยื่นมือเขามาชวยเหลือเพื่อใหลูกจาง
ไดรับความเปนธรรมในการทํางาน มีสวัสดิการ เกิดความมั่นคงในชีวิตการทํางานขึ้น 
 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในยุโรป เชน สหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ มีการ
จัดตั้งรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาสวัสดิการอุตสาหกรรมในประเทศของตน    
และยังนําเอาแบบอยางการจัดสวัสดิการทางดานแรงงานไปใชในประเทศอาณานิคมแถบอาฟริกา และ
เอเชียตะวันออกไกลดวย 
 สวนประเทศในสหรัฐอเมริกา การมีกฎหมายออกบังคับใชเปนผลเนื่องมาจากการตอสูของ
บรรดาสหภาพแรงงานเปนระยะเวลาอันยาวนาน แตในประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก รัฐเปนผูออก
กฎหมายกําหนดเปนสวนใหญ  ลูกจางมีอิทธิพลตอการออกกฎหมายนอยมาก 
 ในระยะนี้ รัฐเปนผูใหความชวยเหลือแกนายจางในการเริ่มจัดสวัสดิการ เพื่อเปนการพัฒนา
โครงการจัดสวัสดิการในขั้นพื้นฐาน สหภาพแรงงานมีสวนกําหนดแนวการบริหารงานดานสวัสดิการ
สังคม และเริ่มมีการดําเนินการประกันความมั่นคงในประเทศตาง ๆ มากขึ้นเปนลําดับ 
 (3) ระยะที่สาม สังคมมีสวนรับผิดชอบดวย (Community Responsibility) ในระยะไมกี่ปมานี้ 
ประเทศตางๆ หันมาสนใจในดานการจัดสวัสดิการที่มิใชกําหนดใหนายจางเปนผูจัดแตเพียงฝายเดียว 
แตเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางสังคมและอุตสาหกรรม จะเห็นไดจากการที่รัฐเขาสนับสนุน 
ในการจัดใหมีกฎหมายประกันสังคม ที่นายจาง ลูกจางและรัฐบาลรวมกันรับผิดชอบดวยกัน รวมทั้งการ
ที่อุตสาหกรรมไดเร่ิมคํานึงถึงสวัสดิการแรงงานที่เปนประโยชนแกสังคมรอบๆ โรงงานหรือมีการ
พัฒนาชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนภายนอกดวย 
ทําใหมีการรวมมือและการประสานงานกับรัฐบาลในระดับทองถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ 
 ในระยะนี้มีการรวมมือกันระหวางอุตสาหกรรมเล็กๆ ในการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยมีรัฐบาล 
รวมรับผิดชอบ เชน ในประเทศญี่ปุน รัฐบาลรับผิดชอบตอทรัพยสมบัติของอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้น การจัด
สวัสดิการในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะนําความเจริญมาสูทองถ่ินและประเทศชาติ สวนใหญประเทศ 
ที่พัฒนาแลวมีการจัดสวัสดิการแรงงานในลักษณะนี้ 
 โดยสรุป วิวัฒนาการในการจัดสวัสดิการแรงงานแบงออกเปน 3 ระยะ คือ เร่ิมจากระบบที่
นายจางเปนผูใหแตเพียงฝายเดียว แบบบิดาใหแกบุตร ตอมาก็เร่ิมมีกฎหมายบังคับใช เนื่องจากรัฐเล็งเห็น
ความสําคัญของผูใชแรงงาน ตองการที่จะใหมีการประกันความมั่นคงขั้นต่ําใหแกบุคคลเหลานั้น และใน
ระยะสุดทาย เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางสังคมและอุตสาหกรรม การจัดสวัสดิการแรงงานจึง
ตองจัดเปนแบบที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันมากขึ้น โดยทุกฝายทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
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4.  แนวความคิดเรื่องสวัสดิการแรงงาน 
 

 สวัสดิการแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมนับวาจําเปนมาก เพราะเกี่ยวกับความเปนอยู 
การทํางาน การไดรับความสะดวกสบายตางๆ มีสวนชวยใหคนรักงาน เกิดความสนใจ พึงพอใจในการ
ทํางานของตน ในสมัยกอนที่จะมาเปนสังคมอุตสาหกรรม คนในสังคมสวนใหญอาศัยอยูในสังคมเกษตร 
โดยอยูในไรในนา ในชุมชนของตน ความรับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการบุคคลเปนเรื่องของครอบครัว 
ญาติมิตรและเพื่อนบาน ตอมาเมื่อการอุตสาหกรรมเจริญเติบโตขึ้นสังคมเกษตรคอยๆ เปลี่ยนโฉมหนา
เปนสังคมอุตสาหกรรม ทําใหคนในสังคมตองเปลี่ยนตามไปดวย จากสภาพความเปนอยูที่เคยเปนอิสระ
แกตนเองในการทํางานเกษตร เมื่อเขาสูวงการอุตสาหกรรมที่มีระเบียบวินัยในการทํางานทําใหลูกจาง
ใหมเกิดความอึดอัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มิไดมีส่ิงอํานวยความสะดวก 
เปนแรงจูงใจดวยแลว ก็ยากที่จะใหลูกจางทํางานดวยความจงรักภักดีและทํางานไดนาน ดังนั้น เมื่อมี
โอกาสลูกจางก็มักจะเปลี่ยนงานไปสูโรงงานที่คิดวาดีกวา ทั้งในดานคาจางและสวัสดิการ หรือเมื่อไมมี
ทางเลือกลูกจางก็จะทํางานเก็บเงินอยูสักระยะหนึ่ง เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะพากันกลับสูทองไร 
ทองนาตามเดิม เปนผลใหเกิดการเขาออกงานอยูในระดับที่สูง โดยเฉพาะในโรงงานที่ไมมีการจัด
สวัสดิการใด ๆ ใหแกลูกจาง ซ่ึงมักมีปญหาการฝกลูกจางใหม การประสบอันตรายเนื่องจากลูกจางขาด
ความชํานาญ การขาดความเอาใจใสดูแลดานความปลอดภัยหรือดานสุขภาพอนามัยของลูกจางอาจ
กอใหเกิดความสูญเสียกําลังคนและเสียเศรษฐกิจเงินตราของประเทศเปนจํานวนมาก 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา นายจางควรคํานึงถึงความจําเปนที่จะตองจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางได
รูสึกมั่นใจและพอใจในการทํางานมากขึ้น เพราะการทํางานดวยความสบายใจ พึงพอใจผลงานที่ไดยอมดีมี
ประสิทธิภาพ มูลเหตุจูงใจของนายจางที่จะตองจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางจําแนกได คือ 
 (1) เปนสิ่งจูงใจใหแกลูกจาง เชน การจัดสวัสดิการบานพักหรือหอพักใหแกลูกจางที่มีภูมิลําเนา
อยูตางจังหวัด หรือจัดบริการอาหารกลางวันใหแกลูกจางโดยไมคิดมูลคา  หรือคิดเพียงเล็กนอย เปนการ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจใหแกลูกจาง    ชวยใหลูกจางเกิดความพึงพอใจที่จะทํางานกับนายจางของตน
นาน ๆ ไมอยากเปลี่ยนงานเพราะไมแนใจวาที่ใหมจะดีหรือใหความมั่นคงกวา ทําใหนายจางไมตองเสีย
คาใชจายในการรับและฝกลูกจางเขาใหม รวมทั้งลูกจางที่มีที่พักและอาหารดีพอสมควรก็ไมตองกังวลตอ
ปญหาเศรษฐกิจตางๆ อันจะทําใหผลงานยอมมีประสิทธิภาพที่ดีกวา เปนตน 
 (2) เปนความตองการหรือความจําเปนของนายจาง เชน สถานที่ทํางานอยูไกลที่ชุมชน นายจาง
อาจจะจัดรถรับสงบริการใหลูกจางมาทํางานทันเวลา ปองกันการมาทํางานสายทําใหเสียงาน รวมทั้งเปน
การอํานวยความสะดวกใหแกลูกจางดวย เรียกไดวาเปนผลประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย แตในที่สุด 
ประโยชนสุดทายก็จะตกอยูแกนายจางนั่นเอง 
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 (3) เปนผลเนื่องมาจากการเจรจาตอรองกับสหภาพแรงงาน ในประเทศที่มีการรวมตัวของ      
สหภาพแรงงานเขมแข็ง การกําหนดอัตราคาจาง สภาพการทํางาน ตลอดจนสวัสดิการของลูกจาง มักได
จากการเจรจาตอรองระหวางนายจางกับสหภาพแรงงาน 
 (4) กฎหมายบังคับ ทําใหนายจางจําเปนตองจัดสวัสดิการใหแกลูกจางอยางไมสามารถหลีกเลีย่งได 
เชน กฎหมายเรื่องเงินทดแทน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมาย
ประกันสังคม เปนตน ซ่ึงสวนใหญคุมครองผลประโยชนพื้นฐานของลูกจางนั้นเอง15               

ในสวนขององคกรระหวางประเทศนั้น ไดมีกระแสแนวคิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาระยะหนึ่ง
แลว ดังจะเห็นไดวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดออกปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงสมัชชาสหประชาชาติไดลงมติยอมรับเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ปฏิญญาดังกลาว 
นอกจากจะกลาวถึงหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนวาเปนสิทธิที่มนุษยมีติดตัวมาตั้งแตเกิด มนุษย 
มีศักดิ์ศรีมีความเสมอภาคกัน ดังนั้นจึงหามการเลือกปฏิบัติ และควรปฏิบัติตอกันเหมือนพี่นอง แลวใน
สวนที่สองยังกลาวถึงสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง สวนที่สามกลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมซึ่งในสวนนี้ไดมีการกลาวถึงสิทธิในการศึกษา สิทธิในดานแรงงาน สิทธิในมาตรฐาน
การครองชีพที่พอเพียง และสิทธิในสวัสดิการสังคมดวย โดยระบุไวในขอ 7 และขอ 9 ดงันี้ 
 ในขอ 7 รัฐภาคีแหงกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทํางานที่ยุติธรรมและนาพึง
พอใจ ซ่ึงประกันโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง 

ก. คาตอบแทนขั้นต่ําที่ใหแกผูทํางานทั้งปวง ประกอบดวย 
(1) คาจางที่เปนธรรมและคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรับงานที่มีคุณคาเทากัน 

โดยปราศจากความแตกตางในเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีจะไดรับการประกันสุขภาพการทํางาน 
ที่ไมดอยกวาบุรุษ โดยไดรับคาจางที่เทาเทียมกันสําหรับงานที่เทาเทียมกัน 

(2) ความเปนอยูที่เหมาะสมสําหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแหงกติกานี้ 
ข. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
ค. โอกาสเทาเทียมกันสําหรับทุกคนที่จะไดรับการสงเสริมใหกาวหนาในการทํางาน 

ของตนในระดับที่สูงขึ้นตามที่ เหมาะสม  โดยไมขึ้นอยูกับขอพิจารณาใด  นอกจากอาวุโส และ
ความสามารถ 

ง. การพักผอน เวลาวางและขอกําจัดที่สมเหตุสมผลในเรื่องเวลาทํางาน และวันหยุด
เปนครั้งคราว โดยไดรับคาตอบแทน ตลอดจนคาตอบแทนสําหรับวันหยุดทางการดวย 
 ในขอ 9 รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้รับรองสิทธิของทุกคนในอันที่จะมีสวัสดิการสังคม รวมทั้งการ
ประกันสังคม 

                                                 
15   แนงนอย  อินทราสุขพร, การศกึษาบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศ 
     อาเซียน, วทิยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2522, หนา 10-11 
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 การรับรองสิทธิของผูทํางานดังกลาว แสดงใหเห็นวาแมองคการสหประชาชาติก็ยังใหการ
รับรองสิทธิในเรื่องสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการสังคมเชนกัน 

นอกจากนั้นยังมีแนวความคิดเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมดังจะเห็นไดจาก Social 
Accountability International (SAI)  ซ่ึงเปนองคการอิสระ (non-government organization) เดิมเปนที่รูจัก
ในชื่อวา The Council on Economic Priorities Accreditation Agency (หรือ CEPAA) ไดมีความมุงหมาย
ที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสถานที่ทํางานและสังคมโดยไดออกมาตรฐานความรับผิดชอบ
ทางสังคมในดานสิทธิมนุษยชนของตนเรียกวา Social Accountability 8000หรือ SA 8000 และนําออก
เผยแพรในปพ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ซ่ึงเปนมาตรฐานแบบสมัครใจที่มีความสอดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานหลัก (Core Labour Standards) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (หรือ ILO) และหลักการ
ดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติหรือ UN Universal Declaration of  Human Rights ทั้งนี้ 
SA 8000 มีรูปแบบที่พัฒนามาจากกระบวนการตรวจสอบดานคุณภาพและสิ่งแวดลอมของ International 
Standards Organization หรือ ISO  ซ่ึงไดพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000 ปจจุบัน
มาตรฐาน SA 8000 เปนที่ยอมรับของผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐในแตละประเทศทั่วโลกวา
เปนมาตรฐานที่ดีที่สุดมาตรฐานหนึ่งในบรรดามาตรฐานแรงงานที่กําหนดหรือแนะนําใหนําไปใชแก
สถานประกอบกิจการ16 

SA 8000 ของ SAI มีขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวของ
กับสวัสดิการแรงงานในเรื่องของ การดูแลสุขลักษณะ และความปลอดภัย (Health and Safety) ตองจัด 
ใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีและปลอดภัย มีการอบรมดานความปลอดภัยและสุขลักษณะในการ
ทํางานแกคนทํางานมีระบบการตรวจจับและเตือนภัยอันตราย มีน้ําดื่มสะอาดและหองสุขาที่เพียงพอ 

จากแนวความคิดเรื่อง สิทธิมนุษยชนและแนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมดังกลาว 
ไดผลักดันใหประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศไดแก สหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยุโรปนํา
เร่ืองสิทธิแรงงานมาเชื่อมโยงกับการคาระหวางประเทศ เพื่อเปนการเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานใหเขาสูมาตรฐานสากล ประเทศไทยโดย
กระทรวงแรงงานจึงไดออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) 
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ใหสถานประกอบกิจการ 
ทุกประเภท ทุกขนาด สามารถนํามาตรฐานแรงงานไทยไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนในสถานประกอบ
กิจการของตนไดโดยสมัครใจ ซ่ึงมีขอกําหนดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
ใหสถานประกอบกิจการตองจัดหาสิ่งตาง  ๆ เพื่อใหลูกจางทุกคนไดรับสวัสดิการโดยสะดวก 
และพอเพียง คือ 

 

                                                 
16  http://www.sa-intl.org (จากการสบืคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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(1) หองน้ําและหองสวมที่สะอาดถูกสุขอนามัย 
(2) น้ําดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย 
(3) ปจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม 
(4) สถานที่รับประทานอาหารและสถานที่สําหรับเก็บรักษาอาหารที่สะดวก และถูกหลัก

สุขาภิบาลอาหาร 
(5) หากมีการจัดที่พักใหลูกจาง ที่พักนั้นตองมีปจจัยพื้นฐานที่จําเปน มีความสะอาด 

ปลอดภัย และพรอมที่จะใชการไดอยูเสมอ 
อยางไรก็ตาม การจัดสวัสดิการแรงงานในปจจุบันเปนไปตามแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตดวย 

ดังเห็นไดจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่เห็นวาลูกจางมีสิทธิไดรับสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ เพื่อการ
มีชีวิตที่มีคุณภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรวมกับสํานักวิจัยเอแบค
โพลลสํารวจคุณภาพชีวิตผูใชแรงงานเนื่องในวันแรงงานแหงชาติที่นิคมอุตสาหกรรม 17 แหงพบวา 
ลูกจางรอยละ 11.5 ตองทํางาน  7 วันตอสัปดาหโดยไมมีวันหยุด และรอยละ59.2 ทํางาน 6 วัน 
ตอสัปดาห ขณะที่การดําเนินชีวิตยังเต็มไปดวยอบายมุข ทั้งการดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหร่ี 
ทําใหเปนหนี้เฉลี่ย 80,962 บาทตอคน สํานักงานฯไดเสนอใหมีการสรางเสริมชีวิตคนทํางาน หรือ 
Happy Workplace ซ่ึงประกอบดวยความสุขทั้งแปด (Happy 8) คือ Happy Body สุขภาพดีแข็งแรง 
ทั้งกายและจิตใจ Happy Heart น้ําใจงามเอื้ออาทรตอกัน Happy Society สังคมดี มีความสามัคคี 
Happy Relax ผอนคลายตอส่ิงตางๆในชีวิต Happy Brain หาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลา Happy Soul 
มีความสงบ ศรัทธาในศาสนา มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต Happy Money ปลอดหนี้ รูจักเก็บรูจักใชและ 
Happy Family มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง17 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หลายฉบับ 
ที่ผานมา ก็ไดเนนถึงคุณภาพของประชากร ดังนั้นการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการก็มีสวนสงเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจางในสถานประกอบกิจการดวยนั่นเอง 
                                                 
5.  ทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน 
 

 สวัสดิการแรงงานมิใชมาจากความรับผิดชอบของนายจางแตฝายเดียว ดังจะเห็นไดจากทฤษฎี
สวัสดิการแรงงาน ซ่ึงมีที่มาจากปรัชญาและแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ทําให
ลักษณะการใหหรือวิธีการจัดสวัสดิการแตกตางกันออกไปตามปรัชญาและแนวความคิดนั้น ๆ ทฤษฎี
สวัสดิการตาง ๆ ตามที่ M.V.Moorthy กลาวไวมีดังนี้18 
 
                                                 
17 http://www.thaihealth.or.th/news (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
18  M.V.Moorthy, Principle of Labour Welfare, General Printers & Publishers P.V.T. Limited, Calcutta,1968,  
     pp. 29-41 
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 (1) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการบังคับควบคุม (The Policing Theory of Labour Welfare)  
ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่เชื่อวา คนสวนใหญในโลกมีแนวโนมที่จะเปนคนเลวมากกวาคนดี หรือชอบ 
ที่จะเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน โดยเฉพาะคนรวยก็มักจะเอาเปรียบคนจน เปรียบเสมือนนายจางที่เอาเปรียบ
ลูกจางดวยวิธีตางๆ ทําใหลูกจางหมดกําลังใจและไมพอใจในการทํางานขึ้นได ถาปราศจากการกําหนด
มาตรฐานการใหความมั่นคงจากรัฐ (State security) ดังนั้นการกําหนดเปนกฎหมายในการคุมครอง
แรงงานจึงเปนสิ่งจําเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
 ความเชื่อดังกลาว จึงเปนมูลเหตุใหมีกฎขอบังคับการใชแรงงานใหเกิดความเปนธรรมขึ้น 
ในสังคม ปองกันการกดขี่ลูกจางจากนายจาง และการที่จะใหกฎหมายบังคับใชไดผลดีโดยการตรวจตรา
จากเจาหนาที่อยางรัดกุมและใกลชิด 
 อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวความคิดนี้วา ผูที่มีหนาที่ตรวจตราดูแลใหนายจางปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ควรแนะนํา ช้ีแจง หรือชักชวนใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการชักชวนเปน
เทคนิคที่จะทําใหนายจางปฏิบัติตามโดยเต็มใจไมรูสึกวาถูกบังคับ การตรวจตราก็ถือไดวาเปนการ
แทรกแซงทางกฎหมายของการอยูรวมกันระหวางนายจางและลูกจางอีกทางหนึ่งเปนสาเหตุใหนายจาง
ไมพอใจและพยายามหลบเลี่ยงในที่สุด ตลอดจนการจัดสวัสดิการแรงงานบางอยาง นายจางตองเต็มใจ
จัดใหเอง กฎหมายไมสามารถบังคับได เชน ในการจัดนันทนาการใหแกลูกจาง การใหคําปรึกษาหารือ
เมื่อลูกจางมีปญหา เปนตน 
 (2) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของความเชื่อทางศาสนา (The Religious Theory of Labour 
Welfare) ทฤษฎีนี้มิไดสนับสนุนใหมีกฎหมายบังคับในเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงาน แตเชื่อวานายจาง
จัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางก็เนื่องจากนายจางเปนผูมีศีลธรรม ยึดถือในศาสนาวาทําดียอมไดดี 
หรือหวังผลในชาติหนา การจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางมีความเปนอยูที่ดีในชาตินี้ ผลตอบแทนก็คง
จะกลับสูนายจางในชาติหนาดวย ทฤษฎีนี้เชื่อวาศาสนาเปนพื้นฐานในการที่นายจางจัดสวัสดิการในแต
ละสังคม การจัดโดยหวังผลเปนสวนบุญแกนายจาง 
 (3) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของความรักเพื่อนมนุษย (The Philanthropic Theory of Labour 
Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อวามนุษยทั่วไปยอมรักเพื่อนมนุษยดวยกัน มีความตองการที่จะชวยเหลือเพื่อน
มนุษยที่ตกทุกขไดยาก นายจางที่เชื่อในทฤษฎีนี้ก็จะจัดสวัสดิการใหลูกจางอยางดี และไมหวังสิ่ง 
ตอบแทน ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเปนเรื่องของความสมัครใจของนายจาง ซ่ึงเปนไปไดนอยกวาและกวางขวาง
นอยกวาการบังคับดวยกฎหมาย 
 (4) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการปฏิบัติแบบบิดาตอบุตร (The Fathernalistic Theory of 
Labour Welfare) ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่วา นายจางและลูกจางเปรียบเสมือนบิดากับบุตร บิดาเปน      
ผูเล้ียงดูบุตรที่อยูในฐานะชวยตนเองไมไดเต็มที่ ทฤษฎีนี้อาจเรียกวา เปนการจัดสวัสดิการแรงงานแบบ
เครือญาติ ถือวาลูกจางและนายจางอยูในครอบครัวอุตสาหกรรมเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกัน ดังนั้น 
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สมาชิกในครอบครัวที่อาวุโสกวา จะมีบทบาทเปนผูจัดการดานสวัสดิการดูแลความเปนอยูของผูที่
เยาววัยกวา นายจางเปรียบเสมือนบิดา หรือผูที่อาวุโสที่สุดในโรงงานของตน ลูกจางเปรียบเสมือนบุตร
ในความดูแลปกครองของบิดานั่นเอง การจัดสวัสดิการแรงงานจึงเปนความรับผิดชอบของฝายจัดการ
ช้ันสูงจะเปนผูริเร่ิม 
 ทฤษฎีนี้ จึงไมเกี่ยวของกับแนวความคิดที่วา สวัสดิการแรงงานควรมาจากการบังคับหรือตองมี
กฎหมาย แตถือวาควรเปนความสํานึกในหนาที่ของนายจางที่จะทําตนเปน “บิดาที่ดี” ตอลูกจาง หรือ 
“บุตร” ของตนหรือไม 
 (5) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการปองกันการเรียกรอง (The Placating Theory of Labour 
Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อวา ลูกจางมีความสํานึกในสิทธิและผลประโยชนของตน และสามารถรวมตัวเปน
กลุมแลว เมื่อถึงเวลาหนึ่งลูกจางจะรวมตัวกันเรียกรองคาจางที่สูงขึ้น และสวัสดิการแรงงานที่ดีกวาเกา 
ซ่ึงนายจางไมอาจละเลยตอการเรียกรองนั้นได ดังนั้น ความสนใจที่จะใหสวัสดิการแรงงานแกลูกจางก็
จะเปนไปในลักษณะที่ปองกันการเรียกรองจากลูกจาง 
 ความเชื่อดังกลาวแสดงวา การจัดสวัสดิการแรงงานขึ้นอยูกับความกลัวของนายจาง ถานายจาง
กลัววาลูกจางจะกอเร่ืองขึ้นมา ก็จะจัดสวัสดิการแรงงานเปนการปดปาก ถานายจางไมกลัว ลูกจางก็
อาจจะถูกละเลยได 
 ทฤษฎีนี้มิไดเกี่ยวของกับการใหมีกฎหมายบังคับใหจัดสวัสดิการแรงงานโดยตรง แตเปนการ
สนับสนุนโดยทางออม เพราะถานายจางทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานก็จะเปนการปองกันหรือลด
การเรียกรองไดทางหนึ่ง 
 (6) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการประชาสัมพันธ (The Public Relations Theory of Labour 
Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางในกิจการของนายจางดีเพียงใด ก็จะเปน
การเผยแพรช่ือเสียงหรือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธใหแกกิจการของนายจางขึ้นเพียงนั้น สรางความ
นิยมใหแกลูกจางตลอดจนสังคมภายนอกที่จะมองดูโรงงานอยางชื่นชม อาจจะทําใหประชาชนนิยมซื้อ
หรือใชสินคาที่ผลิตขึ้นจากโรงงานแหงนั้น 
 อยางไรก็ตาม  การจัดสวัสดิการแรงงานแบบนี้อาจขาดความจริงใจและมิไดตั้งอยูบนรากฐาน
ความตองการของบรรดาลูกจางก็เปนได เพราะนายจางมุงดานโฆษณาทําชื่อเสียงใหตนเองมากกวา 
ทฤษฎีนี้จึงไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายบังคับใหมีสวัสดิการ 
 (7) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของความเหมาะสมในทางปฏิบัติ (The Functional Theory of 
Labour Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อวา การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพราะการทํางานในสภาพแวดลอมที่ดีหรือมีส่ิงจูงใจที่ดี ลูกจางยอมจะทํางานดวยความเปนสุขใจ 
พึงพอใจ เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ไดรับการดูแลบํารุงรักษาอยางดี การทํางานยอมทําใหไดผลผลิต 
ที่ดีตามมา 
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 ดังนั้นลูกจางที่ไดรับการเอาใจใสดูแลดานสวัสดิการแรงงานอยางดีจากฝายนายจางจะนําไป 
สูประสิทธิภาพการทํางานที่ เพิ่มขึ้น  เปนผลใหผลผลิตเพิ่มอยางมีคุณภาพและปริมาณ ในที่ สุด
ผลประโยชนสุดทายก็จะตกอยูกับนายจาง ลูกจาง และชุมชนของอุตสาหกรรมนั้นเอง 
 ทฤษฎีนี้ไมสนับสนุนการบังคับดวยกฎหมาย แตมีทางเปนไปไดมากกวาทฤษฎีอ่ืนๆ ในแงที่วา
นายจางยอมคํานึงถึงผลประโยชนในกิจการของตนเองมากกวาสิ่งอื่นใด และทางหนึ่งที่จะบรรลุผล
สําเร็จไดก็คือ การทํานุบํารุงลูกจางซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งในกระบวนการผลิตใหมีสภาพดี
คงทนสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพและปริมาณตามตองการ ผลที่ตามมาก็คือการจัดสวัสดิการแรงงาน
ใหแกลูกจางอยางเหมาะสมและถูกวิธี 

จากทฤษฎีทั้งหมดที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา ทฤษฎีที่ เนนในเรื่องกฎหมาย คือ ทฤษฎีแรก 
ซ่ึงสนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงานโดยใชกฎหมายบังคับ ถาไมปฏิบัติตามจะมีโทษ ทั้งนี้ เพื่อใหลูกจาง 
ซ่ึงเปนผูเสียเปรียบทางเศรษฐกิจไดรับความเปนธรรมในการทํางานกับนายจาง ซ่ึงเชื่อวาจะไดผลกวางขวาง
กวาการจัดสวัสดิการแรงงานโดยสมัครใจตามแบบของทฤษฎีอ่ืนดังกลาว  
 
6.  หลักการกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
   

ภิญโญ สาธร19 ไดเสนอหลักการจัดสวัสดิการแรงงานไว 10 ประการ คือ 
 (1) หลักความเสมอภาค  เปนการจัดสวัสดิการแรงงานโดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันใหมากที่สุด 
 (2) หลักแหงประโยชน เมื่อจัดสวัสดิการแรงงานใด ๆ แลว ประโยชนที่ไดควรตองคุมคา ไดผล
ตามเปาหมายทั้งองคการและลูกจาง 
 (3) หลักแหงการจูงใจสวัสดิการแรงงานที่ใหควรกอใหเกิดแรงจูงใจหรือกําลังใจที่จะทํางานให
เกิดผลดีแกทั้งตนเองและความกาวหนาขององคการ 
 (4) หลักแหงการตอบสนองความตองการสวัสดิการแรงงานที่จะจัดตองสอดคลองและตรงกับ
ความตองการของลูกจาง 
 (5) หลักแหงประสิทธิภาพ ผลที่ไดจากการจัดควรเกิดประโยชนสูงสุด ใชเวลานอยและลงทุนต่ํา 
และไดรับปริมาณที่ดีทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
 (6) หลักแหงการประหยัด เปนหลักที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะถาจัดสวัสดิการแรงงาน
โดยไมยึดหลักแหงการประหยัด ก็จะกอใหเกิดการฟุมเฟอย ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี 
 (7) หลักแหงการบํารุงขวัญและกําลังใจ สวัสดิการแรงงานที่จัดขึ้นควรมีวัตถุประสงคเพื่อการ
บํารุงขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอความรักและความผูกพันตอหนวยงาน  

                                                 
19   ภิญโญ สาธร, การบริหารงานบุคคล, พระนคร ไทยวัฒนาพานิช, 2517 หนา 388-389  
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 (8) หลักแหงงบประมาณ  สวัสดิการแรงงานคือสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต  การจัดทําแผน
สวัสดิการแรงงานจึงควรคํานึงถึงงบประมาณที่ใช และความสามารถในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
 (9) หลักแหงความสะดวก การใหบริการสวัสดิการแรงงานควรรวดเร็ว สะดวก และมีระเบียบที่
ดีในการใหบริการ 
 (10) หลักแหงความยุติธรรม  เปนหลักที่ควรยึดเปนแนวปฏิบัติในการใหสวัสดิการแรงงานโดย
ไมเลือกปฏิบัติ 
 หลักการจัดสวัสดิการแรงงานตามแนวคิดของ Flippo.20  มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ 
 (1) หลักความพอใจและความตองการที่แทจริง ซ่ึงก็คือเมื่อจัดแลว ลูกจางควรมีความพอใจและ
ตรงกับความตองการที่แทจริงของลูกจาง 
 (2) หลักการครอบคลุมสวนรวมมากกวาสวนบุคคล สวัสดิการแรงงานที่จัดใหควรอยูใน
ขอบเขตที่เปนประโยชนแกคนสวนใหญมากกวาไดรับประโยชนเฉพาะบางคนเทานั้น 
 (3) หลักการยืดหยุน สวัสดิการแรงงานควรมีความยืดหยุนตามความจําเปนของลูกจางโดย
คํานึงถึงเพศ อายุ การสมรส ครอบครัว 
 (4) หลักแหงผลประโยชน สวัสดิการแรงงานที่จัดใหควรกอใหเกิดประโยชนทั้งดานนายจาง
และลูกจาง 
 (5) หลักความสมเหตุสมผล เปนการเนนความเหมาะสมในการจัดสวัสดิการแรงงานทั้งดาน
คาใชจาย การลงทุน และความสามารถของนายจาง 
  
 ในการกําหนดสวัสดิการแรงงานที่ดีนั้น  K.N.Vaid เสนอใหควรคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้21 
 (1) หลักความรับผิดชอบทางสังคมของอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการ  การที่นายจาง 
ใหสวัสดิการแรงงานแกลูกจางมากนอยเพียงใดเปนเครื่องบงชี้ถึงความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมตอ
สังคม เพราะอุตสาหกรรมยอมตองอาศัยสังคมและอยูในสังคม การใหสวัสดิการแรงงานจึงควรคํานึงถึง
สังคมที่อยูรอบตัวดวย เชน การจัดตั้งสถานพยาบาลแกลูกจางในโรงงาน ก็นาจะใหชาวบานในบริเวณ
รอบๆ โรงงานไดใชประโยชนดวย หรือการสรางถนนจากโรงงานออกสูภายนอก ก็จะทําใหชุมชนนั้น
บังเกิดความเจริญตามมา เปนตน 
 (2) หลักประชาธิปไตย การจัดสวัสดิการแรงงานควรมีการใหสิทธิแกลูกจางในการตัดสินใจวา 
เขาตองการสวัสดิการแรงงานในลักษณะใด ตลอดจนใหเขามามีสวนรวม เชน ตั้งเปนคณะกรรมการใน
การจัดสวัสดิการแรงงาน พิจารณารวมกับนายจาง และนายจางไมควรถือเปนบุญคุณ หรือเปนแบบ

                                                 
20 Flippo (1984) อางแลว, หนา 337 
21   K.N.Vaid, Labour Welfare in India,  Shri Ram Centre for Industrial Relations, New Delhi, 1970 pp. 21-26 
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ผูใหญใหแกผูนอย รวมทั้งการใหควรเปนแบบเสมอภาคไมลําเอียง กลาวคือ ทุกคนที่เปนลูกจางยอมมี
สิทธิไดรับสวัสดิการเสมอเหมือนกันหมดในสถานประกอบกิจการแตละแหง 
 (3) หลักความเหมาะสมของคาจาง  คาจางและสวัสดิการแรงงานควรเปนแบบที่เหมาะสมซึ่งกัน
และกัน ไมควรถือวาสวัสดิการแรงงานเปนการชดเชยในเรื่องคาจาง เพราะมีขอเท็จจริงอยูวา การให
สวัสดิการแรงงานสารพัดอยางอาจไมสามารถกระตุนใหลูกจางทํางานดีขึ้นเลยก็ได  ถาคาจางยังต่ําอยู
มาก ในทํานองเดียวกันแมคาจางจะสูง แตนายจางไมคํานึงถึงสวัสดิการแรงงานที่ควรมี ก็จะไมสามารถ
ทําใหลูกจางกระตือรือรนในการทํางานได ดังนั้น คาจางจึงมีความสําคัญพอ ๆ กับสวัสดิการแรงงาน 
 (4) หลักประสิทธิภาพ การใหสวัสดิการแรงงานคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ความสัมพันธระหวางปจจัยทั้งสองนี้วัดไดยากก็จริงอยู แตการที่ลูกจางทองไมอ่ิม หรือมีความกังวลใจอยู
เสมอ ยอมจะทํางานดวยความไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ประเทศกําลังพัฒนาเชื่อวาการใหการศึกษา
อบรมใหลูกจางไดมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน การใหที่อยูอาศัยและอาหาร สามประการนี้เปน
สวัสดิการที่มีความสําคัญที่สุด ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง 
 (5) หลักพัฒนาบุคลิกภาพ จุดมุงหมายหนึ่งของการจัดสวัสดิการอุตสาหกรรม ก็คือการพัฒนา
บุคลิกภาพ ในวงการอุตสาหกรรมมักจะเต็มไปดวยระเบียบที่เขมงวดในการปฏิบัติงาน และขาดความ
เปนกันเอง ลูกจางจํานวนมากที่ทํางานรวมกันทามกลางสภาพที่นาอึดอัดใจนานาประการ บรรยากาศ 
ที่เต็มไปดวยกฎเกณฑและความสัมพันธที่เปนทางการเกินไป ทําใหลูกจางขาดการเปนตัวของตัวเอง 
ลูกจางสูญเสียอิสรภาพในการแสดงออกตามที่ตองการ ทั้งทางการกระทําและความคิด  โดยทั่วไปลูกจาง
มีชีวิตอยูในสังคมแคบๆ   สวัสดิการแรงงานควรมุงที่จะใหลูกจางมีชีวิตชีวาขณะทํางาน โดยคํานึงถึง
ปจเจกภาพของลูกจางแตละคน การจัดสวัสดิการแรงงานจึงควรสงเสริมดานสังคมและวัฒนธรรมของ
ลูกจางเอง เชน การจัดนันทนาการหรือกิจกรรมอื่นใดเพื่อทําใหลูกจางหายเบื่อหนาย ราเริง และมี
ชีวิตชีวา 
 (6) หลักความรับผิดชอบรวมกัน ความรับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการอุตสาหกรรมเปนของ
นายจางและลูกจางรวมกัน ถานายจางเปนฝายใหเพียงฝายเดียวอาจเกิดผลเสียเพราะลูกจางเปนฝายรับจะ
ไมกระตือรือรนเทาที่ควร เมื่อเกิดการพิพาทหรือขัดแยงกันภายหลัง นายจางก็จะทวงบุญคุณเอากับ
ลูกจางได ดังนั้น การใหสวัสดิการแรงงานจะเปนผลดีตอผูใหและผูรับเมื่อทั้งสองฝายเขาใจในหลักการ
และรับผิดชอบรวมกัน 
 (7) หลักการยอมรับ  ผูบริหารและลูกจางทุกระดับจะตองเขาใจและยอมรับความสําคัญของการ
จัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจาง ในสถานประกอบการที่มีเจาหนาที่สวัสดิการประจําอยู เจาหนาที่นั้น
ยอมเขาใจปญหาและความตองการของลูกจาง ตลอดจนสิ่งที่อํานวยสนองตอบตอความตองการนั้น ๆ 
ตามหลักวิชาการ แตก็คงจะไมเกิดผลดีเทาที่ควรหากผูบริหารในระดับอื่นๆไมเขาใจหรือรวมดวย 
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กลาวคือ แนวความคิดเกี่ยวกับสวัสดิการอุตสาหกรรมจะตองเปนที่ยอมรับทุกระดับตั้งแตผูบริหาร 
ช้ันลางสุดตลอดจนไปถึงผูบริหารระดับสูงสุด 
 จากแนวคิดหลักการจัดสวัสดิการแรงงานดังที่กลาวมาแลว การจัดสวัสดิการแรงงานจึงควร
คํานึงถึงหลักการพื้นฐาน 5 ประการ คือ 

(1) สามารถตอบสนองความตองการของลูกจางได ทั้งนี้เพื่อใหลูกจางไดประโยชนจาก
สวัสดิการอยางเต็มที่  การจัดสวัสดิการแรงงานจึงตองอาศัยการสํารวจความตองการของลูกจางดวย 

(2) ใหลูกจางมีสวนรวม โดยไดรวมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสวัสดิการแรงงานตาง ๆ 
ใหเหมาะสมตามสถานการณ 
 (3) สอดคลองกับความสามารถในการจายของนายจาง  ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนภาระแกนายจาง 
มากเกินไป 
 (4) มีประสิทธิภาพ โดยตองสงผลใหเกิดตอลูกจางในการลดภาระทางเศรษฐกิจ ชวยใหลูกจาง
ไมตองกังวลกับสิ่งแวดลอมและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 
 (5) มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดสวัสดิการแรงงานตองไมยุงยากในการบริหาร จน
กอใหเกิดขอขัดแยงตามมา 
 เมื่อพิจารณาในดานสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย เห็นวามีลักษณะเชนเดียวกับวิวัฒนาการ
สวัสดิการแรงงานที่กลาวแลวขางตน กลาวคือ เร่ิมจากนายจางเปนผูใหดวยความพอใจแบบสมาชิก 
ในครอบครัวเดียวกันมากอน ตอมากฎหมายไทยฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
และการใหสวัสดิการมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 โดยเปนเจตนารมณของรัฐบาลที่จะใหมีมาตรการคุมครอง
แรงงานเชนเดียวกับตางประเทศ และปจจุบันก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการนี้ในรูปของพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน แตก็มีความเห็นในหมูนักวิชาการวายังกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องสวัสดิการ
แรงงานไวนอยมาก อยางไรก็ดี การที่นายจางจํานวนไมนอยในประเทศไทยใหสวัสดิการแรงงานแก
ลูกจางนอกเหนือกฎหมายกําหนดก็แสดงวา นายจางเริ่มมีความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ้น แมวา
สวัสดิการแรงงานที่ใหสวนใหญยังคงจํากัดเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวลูกจางเทานั้นก็ตาม การที่จะพัฒนา
สวัสดิการแรงงานใหถึงขั้นที่สังคมมีสวนรับผิดชอบ อาจจะยังตองใชเวลาและความพรอมของทุกฝาย 
ทั้งรัฐบาล นายจางและลูกจาง และเปนเรื่องที่เปนไปไดหากมีการเผยแพรความคิดที่ถูกตองในดาน
สวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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7.  การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 พรสวรรค สีมันตร22  ไดศึกษาการจัดบริการสวัสดิการแรงงานของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย สรุปไดวา การใหบริการสวัสดิการแรงงานของการไฟฟาฝายผลิตฯ นั้นไดใหบริการ
ครอบคลุมตลอดทั้งบริการสวนบุคคล  และบริการสวนรวม และเปนการบริการที่จัดไดถูกตองตาม
หลักการเปนสวนใหญ บริการที่จัดใหมีทั้งที่เปนบริการสวนบุคคลและบริการสวนรวม บริการสวน
บุคคลไดแก สิทธิในการลาปวย ลากิจ ลาพักผอนประจําป ลาคลอดบุตร  การชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
การชวยเหลือคาคลอดบุตร คาเลาเรียนบุตร คาฌาปนกิจ และใหเงินทดแทนเมื่อประสบอันตราย สวน
บริการสวนรวมไดแก การจัดรถรับสงมาปฏิบัติงาน สโมสร หองสมุด และการสงเสริมกีฬา ผูศึกษาได
ใหขอสังเกตวา การจัดบริการสวัสดิการแรงงานยังมีความไมเทาเทียมกันระหวางพนักงานกับผูบริหาร 
และมีความลาชาในการใหบริการ ซ่ึงควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
 ผุดผอง บุปผเวส23 ไดศึกษาการใหบริการสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ 3 แหง คือ โรงงานยาสูบ 
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ไดพบวา สวัสดิการที่รัฐวิสาหกิจทั้ง 3 แหง 
ไดจัดใหกับพนักงาน ไดแก 

(1) การใหพนักงานไดกูเงินตามความจําเปน 
(2) การใหกูเงินเชาซื้อที่ดินปลูกบาน 
(3) การใหความชวยเหลือเร่ืองฌาปนกิจ 
(4) การใหความชวยเหลือเร่ืองคาเลาเรียนบุตร 
(5) การจายเงินทดแทนกรณีพนักงานทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหนาที่ 
(6) การชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
(7) การใหทุนคาเลาเรียนบุตร 
(8) การใหบริการรถรับสงพนักงาน 
(9) การใหบริการบานพักเพื่อการพักผอน 
 
 
 

                                                 
22   พรสวรรค สีมันตร, การจัดสวัสดกิารของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, วทิยานพินธ สังคมสงเคราะหศาสตร 
     มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2519 
23   ผุดผอง บุปผเวศ, การจดับริการสวัสดิการใหพนกังานของรัฐวิสาหกิจ, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต,  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2518 
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สุรางครัตน  อรรถศาสตรศรี24  ไดศึกษาสภาพการณการใชแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมแกวในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดพบวาสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหแกเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมแกว มีความ
แตกตางกันไปตามขนาดของโรงงาน และจํานวนลูกจางภายในโรงงานจะจัดใหมีตูยาประจําซึ่งมียาสามัญ
ประจําบาน เชน แอสไพริน ยาแดงฯลฯ  มีน้ําดื่ม แตไมมีภาชนะใหลูกจางตองนํามาเองสวนสวัสดิการ
นอกเหนือจากกฎหมายกําหนดไดแก การมีรถรับพนักงานมาทํางานแตเที่ยวกลับตองกลับเอง สวนที่พักนั้น
มีโรงงานเพียงแหงเดียวที่จัดใหลูกจาง โดยมีลักษณะเปนหองแถวไมแบงเปนหองเล็กๆ    นอกจากนี้บาง
แหงมีเงินพิเศษประจําปซ่ึงจายในชวงตรุษจีน โดยแบงตามผลกําไรที่ไดแตละปและตามผลงานแตละคน 
บางโรงงานมีการจัดนําเที่ยว และใหพนักงานหยุดพักรอนไดปละ 3-6 วัน โดยจายคาจางใหดวย 
 กรรณิการ เลาหเพ็ญแสง25  ไดศึกษาการใชเวลาวางของลูกจางสตรีที่พักในหอพักของบริษัท
โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด และไดพบวานายจางไดจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางนอกเหนือจากกฎหมาย
กําหนดหลายประเภท ไดแก การลาเพื่อการสมรส การลาเพื่ออุปสมบท การลาเพื่องานศพหรือจายเงิน
ชวยเหลือคาใหคารักษาพยาบาล การใหเงินชวยเหลือคาครองชีพ เงินสะสม เบี้ยเล้ียงทาํงานกะดกึ เงนิโบนสั 
รางวัลการทํางาน การจายขาวสาร เครื่องแบบทํางาน (รวมรองเทา หมวก เอี๊ยม และผาปดจมูก) รถรับสง
พนักงาน การศึกษาผูใหญ หอพักสําหรับลูกจางหญิงโสดและชายโสด สนามกีฬา สถานที่พักชมโทรทัศน 
การจัดทัศนศึกษา และการจัดงานรื่นเรงิปใหม 
 แนงนอย อินทราสุขพร26  ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานดานสวัสดิการ
แรงงานของไทยกับประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนสพบวา 
ประเทศไทยมีบทบัญญัติดานสวัสดิการแรงงานนอยกวาประเทศอื่นในกลุมอาเซียน เชน ขอบเขตการใช
บังคับของกฎหมายแคบกวา การกําหนดชั่วโมงการทํางานในกิจการบางประเภทสูงกวา เงื่อนไขในการ
เลิกจาง และการกําหนดใหลูกจางกลับเขาทํางานมีนอยกวา ขอบขายการคุมครองเรื่องกองทุนเงิน
ทดแทนก็มีนอยกวาอัตราที่กําหนดในตางประเทศ นอกจากนี้ในดานสิทธิประโยชนดานอื่น เชน กองทุน
เงินสะสม การสงเสริมสุขภาพอนามัยแกลูกจาง การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ และ
การสงเสริมการศึกษาและยกระดับฝมือลูกจางในโรงงานก็ยังมีนอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ผูศึกษาได
เสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานในขอบเขตที่
กวางขวางกวาในปจจุบัน โดยเทียบกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน และมาตรฐานแรงงานของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ 

                                                 
24  สุรางครัตน  อรรถศาสตรศรี, สภาพการใหแรงงานเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมแกว ในเขตกรุงเทพมหานคร,  
     วิทยานพินธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521 
25  กรรณิการ เลาหเพ็ญแสง, การใชเวลาวางของคนงานสตรีที่พักในหอพกัของบริษทัโรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด,  
     วิทยานพินธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521 
26  แนงนอย อนิทราสุขพร, การศกึษาบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศอาเซียน,  
     วิทยานพินธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2522 
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 ธนิศา วิวัฒนเศรษฐ27  ไดศึกษาการใหสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดใน
อุตสาหกรรมการผลิตยารักษาโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดพบวา สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการ
ในอุตสาหกรรมนี้จัดใหแกลูกจาง ไดแก สวัสดิการดานอาหาร เครื่องแบบ ที่พักอาศัย เงินกู บําเหน็จ โบนัส 
เบี้ยขยัน เงินสะสม คาเลาเรียนบุตร การใหเงินชวยเหลือในการสมรส อุปสมบท และฌาปนกิจบุคคลใน
ครอบครัวลูกจาง การจัดรถรับสง และการใหความชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาลครอบครัวของลูกจาง ผู
ศึกษาไดสรุปดวยวาขนาดของสถานประกอบการไมมีผลตอการจัดสวัสดิการ และการจัดสวัสดิการไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการผลิต 
 สุรพล ปธานวนิช28  ไดศึกษาความตองการของมนุษยกับการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยศึกษา
จากลูกจางในบริษัท ซันโยยูนิเวอรแซลอิเลคทริค จํากัด พบวา มนุษยมีความตองการตามลําดับขั้นตอน
แนวคิดของ Maslow องคกรจึงควรจัดสวัสดิการแรงงานในลักษณะที่สามารถตอบสองความตองการของ
คนงานในทุกระดับ และควรจัดสวัสดิการแรงงานหลายประเภทเพื่อใหลูกจางสามารถเลือกไดอยาง
กวางขวางตามความตองการของตน นอกจากนี้องคกรยังควรจัดสภาพการทํางานอยางอื่นควบคูไปกับ
การจัดสวัสดิการแรงงานไดแก การศึกษาของลูกจาง เสรีภาพ การสรางวินัย ความมีสวนรวมในการเปน
เจาของกิจการ และบรรยากาศของความไววางใจ 
 สาขาสวัสดิการแรงงาน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร29  ไดวิจัยปญหา
และความตองการของลูกจางบริษัท สยามคราฟท จํากัด ไดพบวาลูกจางมีความตองการใหบริษัทเพิ่ม
บริการดานสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการศึกษาบุตร บริการรักษาพยาบาลแบบใหเปลาโดยครอบคลุมไป
ถึงครอบครัวลูกจาง การจัดที่พักอาศัยโดยไมตองคิดคาเชา รวมถึงการจัดบริการบานจัดสรรผอนสง 
 ศหัทยา  มีประเทศ30 ไดศึกษาแรงจูงใจในการใชบริการสวัสดิการแรงงานของผูปฏิบัติงานในการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่โรงงานแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา สวัสดิการแรงงานที่ผูปฏิบัติงานใชมาก
ไดแก เงินยังชีพประเภทคากระแสไฟฟา เงินชวยเหลือบุตร บริการเสื้อผาเครื่องแบบ บริการที่อยูอาศัย บริการ
รถรับสง สวนบริการที่ใชนอยไดแก รถยนตสวัสดิการใหเชา บริการบานพักเพื่อการพักผอน บริการหองสมุด 
บริการเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยแรงจูงใจในการใชบริการมาจากความตองการและความจําเปน ความสะดวก
ในการใชบริการ และการไดรับการใหบริการจากเจาหนาที่ที่ดีและรวดเร็ว 

                                                 
27  ธนิศา วิวัฒนเศรษฐ, การศึกษาเปรยีบเทียบขนาดของอุตสาหกรรมกับการจัดสวัสดิการแรงงาน, วทิยานพินธ  
    สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524 
28 สุรพล ปธานวนชิ, ความตองการของมนุษยกบัการจดัสวัสดิการแรงงาน, วทิยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต,  
    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2518 
29 สาขาสวัสดิการแรงงาน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปญหาและความตองการของ 
     พนักงานบริษทัสยามคราฟท จาํกัด, รายงานการวจิัย, 2521 
30  ศหัทยา มีประเทศ, แรงจูงใจในการใชบริการสวัสดกิารของผูปฏิบัติงานในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย : ศึกษากรณี 
     การไฟฟาฝายผลิตแมเมาะ จังหวัดลําปาง, วิทยานพินธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534 
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 สุชาวดี พูนทรัพย31  ไดศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการแรงงานของบริษัทขามชาติญ่ีปุนและ
สหรัฐอเมริกา ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ไดพบวา บรรษัทขามชาติญ่ีปุนและ
สหรัฐอเมริกาตางมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางตามมาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกําหนด และมี
การจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไวดวย  ไดแก คารักษาพยาบาล การใชบริการ
ตรวจสายตา การสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย การประกันชีวิต กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ
ดานการศึกษา ที่พักอาศัย รถรับสง โรงอาหาร และขนาดของสถานประกอบการมีความสัมพันธกับการ
จัดสวัสดิการแรงงานในบรรษัทขามชาติญ่ีปุนมากกวาของบรรษัทขามชาติสหรัฐอเมริกา 
 ปทมา  ธรรมเจริญ32  ไดศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานดานการศึกษาแกลูกจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นายจางมักไมสนใจที่จะจัดสวัสดิการแรงงานดานการศึกษาให
คนงาน โดยเห็นวาไมคุมกับการลงทุน และลูกจางสวนใหญไมสนใจเขาบริการ นอกจากนี้ยังมีปญหา
เร่ืองการขาดบุคลากรและสถานที่ในการจัดการศึกษาดวย 
 กิตติพงษ   เหลานิพนธ33  ไดศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการที่
ไดรับรางวัลดานแรงงานสัมพันธในป 2531 กับสถานประกอบกิจการที่ไมไดรับรางวัลดังกลาว ผล
การศึกษาปรากฏวา สถานประกอบกิจการที่ไดรับรางวัลมีระบบแรงงานสัมพันธดีกวาสถานประกอบ
กิจการที่ไมไดรับรางวัล โดยมีสวัสดิการแรงงานมากชนิดกวา และสอดคลองกับความตองการของ
ลูกจางมากกวาผูวิจัยไดเสนอใหรัฐสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการดวยวิธีการ
ประชาสัมพันธ การใหความชวยเหลือแนะนํา มากกวาการบังคับดวยการออกกฎหมาย 
 พลดา เดชพลมาตย34 ไดศึกษาบทบาทของสหภาพแรงงานในการพัฒนาชีวิตการทํางานของ
ลูกจาง พบวา สหภาพแรงงานมีบทบาทในการนําเสนอตอฝายจัดการ เปนตัวแทนรวมปรึกษาหารือกับ
ฝายจัดการ นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแกลูกจางดวย แตก็มีไมมากนัก เพราะมีปญหาดาน
งบประมาณ และขาดกรรมการที่มีความรูและมีเวลาในการทํางาน รวมทั้งไมไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอยางเพียงพอ  

                                                 
31  สุชาวด ีพูนทรัพย, การศึกษาเปรียบเทียบการจดัสวสัดิการของบรรษทัขามชาติ, วทิยานิพนธ สังคมสงเคราะห 
     ศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536 
32  ปทมา ธรรมเจริญ,  การจัดสวัสดกิารดานการศึกษาแกลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพ,วิทยานิพนธ  
     สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538 
33   กิตตพิงษ เหลานิพนธ, สวัสดกิารกับแรงงานสัมพนัธ, วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑติ,     
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538 
34   พลดา  เดชพลมาตย, บทบาทของสหภาพแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิจการทาํงานของลูกจาง, วิทยานิพนธ  
      สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538  
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 จันทรเพ็ญ รัตนมาลี35  ไดศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานในกิจการกลุมบริษัทชินวัตร พบวา 
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางพึงพอใจมากที่สุดคือสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพอนามัย และเห็นวาการจัด
สวัสดิการแรงงานควรมีความยืดหยุนใหสอดคลองกับความตองการของลูกจาง 
 ประทิน ไกรษรโกวิทย36  ไดศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตประเภทและขนาดตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ลูกจางมีความพึงพอใจ 
ในสวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ มีวันหยุดที่ไดผลตอบแทนสูงสุด รองลงไปคือสวัสดิการแรงงานดาน
การตรวจสุขภาพประจําป สวัสดิการแรงงานดานอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล สวัสดิการแรงงาน
กองทุนเงินสะสม ตูเก็บของสวนตัว  การจัดฝกอบรมเพิ่มความรูและทักษะ และการประกาศเกยีรตคิณุยก
ยองผูไดเล่ือนตําแหนง 
 ศิริรัตน สุวรรณทัต37 ไดศึกษาสวัสดิการแรงงานของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได
พบวา สถานภาพสมรส มีผลตอความพึงพอใจของลูกจางในการจัดสวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง
ปลอดภัย สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางใหความสําคัญคือ เงินรางวัลประจําป เงินคารักษาพยาบาล กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพการฝกอบรมภายใน และหองออกกําลังกาย นอกจากนี้ยังตองการใหบริษัทเพิ่มการ
ใหบริการทางการแพทย การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ การจัดสวนหยอมหรือสวนสุขภาพ การ
จัดสวัสดิการดานสุขภาพใหครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจาง และการจัดสวัสดิการแรงงานดานการออม
ทรัพย หรือการสรางหลักประกันใหลูกจาง 
 อนุทิน ปล้ืมมาลี38 ไดศึกษาขอเท็จจริงการจัดสวัสดิการแรงงานในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
และแนวโนมในอนาคต พบวา  สถานประกอบกิจการสวนใหญใหความสําคัญกับงบประมาณที่ใชใน
การจัดสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารมากขึ้นกวาชวงกอนเศรษฐกิจ
ชะลอตัว และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นแลวก็จะนําแนวคิดเรื่องคาตอบแทนไปใชมากที่สุด รองลงมาเปนเรื่อง
ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ  
 
 

                                                 
35   จันทรเพ็ญ  รัตนมาลี, การพัฒนาการจัดสวัสดิการกลุมบรษิัทชนิวัตร, สารนิพนธพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 
      มหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2540 
36   ประทิน ไกรษรโกวิทย, ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตประเภทและขนาดตาง ๆ  
       ในจังหวัดสมุทรปราการ, วทิยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียตริ, 2541 
37   ศิริรัตน สุวรรณทัต, การพัฒนาสวัสดิการพนักงานระดับปฏิบัตกิารของบริษทัการบินไทย จํากัด (มหาชน),  
      วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2542 
38   อนุทนิ  ปลื้มมาลี, ขอเทจ็จริงในการจัดสวัสดิการแรงงานชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และแนวโนมอนาคต, วทิยานิพนธ  
      สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด  หนาที่ 2-24 

 

 มงคล เทียนประเทืองชัย39  ไดศึกษาการมีสวนรวมของลูกจางในการจัดสวัสดิการแรงงานของ
สถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรปราการ ไดพบวา กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมา
จากการกําหนดตัวของนายจางถึง 103 แหง โดยมีลูกจางเสนอตัวเพียง 39 แหงเทานั้น ลูกจางมีสวนรวม 
ในการจัดสวัสดิการมากในเรื่องการรวมหารือ และเสนอขอคิดเห็นในการจัดสวัสดิการแรงงาน แตผู
ศึกษาพบวา ลูกจางยังมีสวนรวมนอย เพราะการแสดงบทบาทมากเกินไปอาจมีผลตอความมั่นคงในการ
ทํางานทั้งไมไดรับการสงเสริมจากนายจางอยางจริงจัง และมีความยากลําบากในการทํางานรวมกับ
นายจาง นอกจากนี้ยังมีบทบาทนอยในการตรวจตรา ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการแรงงาน และการรวม
ตัดสินใจกับนายจาง ผูศึกษาไดเสนอใหนายจางเปดโอกาสใหลูกจางเขามีสวนรวมในการดูแลการจัด
สวัสดิการแรงงาน และรวมตัดสินใจในการจัดสวัสดิการแรงานใหเพิ่มมากขึ้น 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา40 ไดศึกษานโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน พบวารัฐบาลยังไมมี
การสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานอยางจริงจัง ดังเห็นไดจากการจัดเก็บภาษีเงินไดจากสวัสดิการ
แรงงานที่นายจางจัดใหแกลูกจางในภาคเอกชน ซ่ึงสงผลตอความยุงยากใหการบริหารคาจางเงินเดือน
ของนายจาง และทําใหลูกจางไมไดรับผลประโยชนจากสวัสดิการแรงงานดังกลาวอยางเต็มที่ และทําให
เกิดความแตกตางระหวางลูกจางเอกชน กับลูกจางรัฐวิสาหกิจ เพราะสวัสดิการแรงงานของลูกจาง
รัฐวิสาหกิจไดรับการยกเวนจากการเก็บภาษีมากกวาลูกจางเอกชน สวัสดิการแรงงานหรือประโยชนที่
ลูกจางไดรับซึ่งตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก การจัดอบรมใหแกลูกจางโดยไม
คิดมูลคา เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจาง การที่ลูกจางไดอยูอาศัยบานพักที่นายจางจัดใหโดยไม
ตองเสียคาเชาการจัดทองเที่ยวทัศนาจรใหแกลูกจาง รางวัลที่มอบแกลูกจางที่อายุมาก คาเบี้ยประกันชีวิต
และสุขภาพ การจัดใหมีศูนยเล้ียงเด็กเพื่อดูแลบุตรของลูกจาง และเงินบําเหน็จบํานาญหรือเงินสงเคราะห 
ที่นายจางจายใหคร้ังเดียวเพราะออกจากงาน  สวนสวัสดิการแรงงานหรือประโยชนที่ลูกจางไดรับจาก
นายจาง ซ่ึงไมถือเปนประโยชนเพิ่มที่ลูกจางตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก การ
จัดรถรับสง การจัดใหมีการศึกษานอกเวลา ของขวัญวันเกิดที่จัดใหแกลูกจาง เปนตน  ผูศึกษาไดเสนอให
รัฐบาลยกเวนการเก็บภาษีเงินไดจากสวัสดิการแรงงานเพื่อสงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการใหลูกจาง
เพิ่มขึ้น 
 
 

                                                 
39   มงคล เทียนประเทืองชัย, การมีสวนรวมของลกูจางในการจัดสวัสดกิารของสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ,  
      วิทยานิพนธ สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑติ,   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 
40   วิชัย โถสุวรรณจินดา, ภาษีสวัสดกิารลูกจาง, เอกสารนําเสนอสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548 
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 นภาพร อติวานิชยพงศ41 ไดเสนอความเห็นในการพัฒนาระบบสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของลูกจางในภาคอุตสาหกรรมวา สวัสดิการมีที่มาจาก 3 ดาน คือ สวัสดิการแรงงานที่มาจากการจัดทําโดยรัฐ 
สวัสดิการแรงงานที่เกิดจากการตอรองหรือการจัดการกันเองของลูกจาง และสวัสดิการแรงงานที่ไดมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้แรงงานนอกระบบที่ยังอยูในภาคชนบทจะมีความผูกพันกับสวัสดิการแรงงานที่เกิดจาก
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมากกวาแรงงานที่อยูในเขตเมือง และมักไมคอยเขาถึงสวัสดิการแรงงาน
ที่มาจากการตอรอง และสวัสดิการแรงงานที่รัฐจัดทําให ในขณะที่ลูกจางในโรงงานจะไมผูกพันกับสิทธิในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ แตจะเคยชินกับการเรียกรองสิทธิและสวัสดิการแรงงานจากนายจางและรัฐ  
การที่ลูกจางจะเขามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมี 3 วิธี วิธีแรก เปนการรวมกลุม
จัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อสรางอํานาจตอรองกับนายจาง แตในปจจุบันลูกจางที่สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานมีอยู
จํานวนนอยมาก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชนมีเพียงรอยละ 3.5 ของลูกจางในสถานประกอบกิจการเทานั้น วิธีที่
สอง คือการมีสวนรวมในองคการไตรภาคี แตก็มีปญหาการเลือกตั้งผูแทนลูกจางซึ่งมักใชวิธีการเลือกตั้งผาน
ผูแทนสหภาพแรงงานเทานั้น  ทําใหผูแทนฝายลูกจางไมไดเปนตัวแทนของลูกจางทั้งหมดอยางแทจริง ลูกจาง
บางกลุมจึงตองใชวิธีที่สาม คือการสรางระบบสวัสดิการแรงงานเพื่อชวยเหลือกันเอง ในรูปของกลุมออมทรัพย 
สหกรณออมทรัพย ศูนยเล้ียงเด็กลูกคนงานในเขตยานอุตสาหกรรม เปนตน  ทั้งนี้รัฐควรเขามาสงเสริมสนับสนุน
การจัดระบบสวัสดิการแรงงานของลูกจางและเขาตรวจสอบดูแลแรงงานนอกระบบใหไดรับสวัสดิการแรงงาน
เชนเดียวกับผูเปนลูกจางดวย 
 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ ไดสรุปงานวิจัย การพัฒนาระบบสวัสดิการแรงงานสําหรับคนจนและคนดอย
โอกาสในสังคมไทย วาความยากจนมี 4 มิติ ไดแก (1) จนทรัพยสิน คือ ขาดรายได ขาดปจจัยการผลิต ขาดปจจัยยัง
ชีพ  (2) จนสิทธิและโอกาส คือมีความดอยสิทธิ ไมไดรับสิทธิ ถูกตัดสิทธิทางสังคม ไมมีโอกาสทางการศึกษาเขา
ไมถึงสิทธิทางสาธารณะ (3) จนอํานาจ คือขาดอํานาจการตอรองทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ตกอยูภายใต
ความสัมพันธแบบไมเสมอภาคถูกเอาเปรียบถูกขูดรีด ไรกลไกปองกันตัว และ (4) จนศักดิ์ศรี ถูกแบงแยกแตกตาง 
ถูกเบียดบังจากสังคม ถูกดูถูกเหยียดหยาม แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมสําหรับคนจนและคนดอย
โอกาส นั้นมี 5 ประการ ประการแรก การจัดสวัสดิการสังคมตองใหเหมาะสมกับคนแตละกลุม โดยเฉพาะกลุมคน
จนที่อยูในภาวะรอแร เหมือนคนคนกําลังจมน้ําตาย ก็ตองใหสวัสดิการเพื่อใหอยูรอดกอน ประการที่ สองการจัด
สวัสดิการแรงงานไมจําเปนตองเปนเรื่องวัตถุเสมอไป สําหรับคนบางกลุม การจัดสวัสดิการดานสิทธิและ
คุมครองก็เพียงพอแลว เชนกลุมแรงงานนอกระบบคนตางดาว กลุมคนที่ไมไดรับความยุติธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรม เปนตน ประการที่สาม การจดทะเบียนคนจนควรเปดกวางแกคนทุกประเภทที่คิดวาตนเองประสบปญหา
ความยากจน ประการที่ส่ี การจัดสวัสดิการควรเปนในเชิงบูรณาการ  คือมีการจัดทําหลาย  ๆดานควบคูกันไปไมแต

                                                 
41   นภาพร อติวานยิชพงศ, การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม, แรงงานปรทิัศน  
      ปที ่20 ฉบับที ่226 พฤษภาคม 2549, หนา 3-8 
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