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บทที่ 7 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

ผลจากการศึกษาเอกสารเพื่อการวิจัยรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทยนั้น พบวา สวัสดิการแรงงานมีความสําคัญตอชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวของลูกจาง 
ทั้งนี้เห็นไดจากความหมายของสวัสดิการแรงงานนี้ หมายถึง ความสะดวกสบายใดๆ ที่ลูกจางไดรับจาก
นายจางขณะปฏิบัติงาน หรือนอกเวลาทํางาน เปนผลใหลูกจางมีความผาสุก ความพึงพอใจ ไดรับ 
ความปลอดภัย สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ และมีหลักประกันชีวิต 

สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องท่ีนายจางจัดใหแกลูกจาง ซึ่งมีทั้งสวัสดิการในสถานที่ทํางาน 
และสวัสดิการนอกสถานที่ทํางาน สวัสดิการในสถานที่ทํางาน ไดแก การจัดใหมีสภาพการทํางานที่ดี 
การใหความสะดวกสบายในการทํางาน เชน การจัดน้ําดื่ม น้ําใช หองน้ํา หองสวม การบริการอาหาร
กลางวัน การจัดหองพักผอน หองอานหนังสือ หองสมุด เปนตน การบริการทางสุขภาพอนามัยของ
คนงาน เชน การจัดหองพยาบาล เครื่องมือปฐมพยาบาล หองเวชภัณฑ ยานพาหนะรับสงผูปวย          
การบริการตรวจสุขภาพประจําป การใหการศึกษาเรื่องสุขภาพอนามัย การบริการวางแผนครอบครัว 
เปนตน สวนสวัสดิการนอกสถานที่ทํางาน ไดแก การจัดที่พักหรือบานใหแกลูกจาง บริการรับสง      
การจัดสวนสนามเด็กเลน ยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พักคนงานการสรางโรงเรียน สหกรณ 
สโมสรพักผอนหยอนใจใหแกลูกจาง เปนตน 

แมการจัดสวัสดิการแรงงานจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของนายจาง แตสวัสดิการ
แรงงานที่นายจางจัดใหแกลูกจางก็อาจถือเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง 
และลดปญหาการดํารงชีพของลูกจางลงได รวมถึงการทําใหลูกจางมีขวัญและกําลังใจที่ดี เกิดความ
จงรักภักดีตอองคกร สามารถคัดเลือกลูกจางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตราการเขาออกงานและการขาด
งานลดต่ําลง กอใหเกิดภาพลักษณทางบวกตอองคกร ลดอิทธิพลและบทบาทของสหภาพแรงงาน 
รวมท้ังลดภาวการณแทรกแซงจากรัฐ 

ความจําเปนและมูลเหตุจูงใจที่ ทําใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางนั้น 
สวนหนึ่งมาจากการบังคับของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย
ในการทํางาน กฎหมายประกันสังคม อีกสวนหนึ่งมาจากการเรียกรองของลูกจาง และการเรียกรองของ
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สหภาพแรงงาน และเกิดจากการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง เพื่อจูงใจใหมาทํางาน เกิดความสะดวกสบาย
ในการทํางาน และทําใหลูกจางมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น 

หลักเกณฑสําคัญในการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดี ควรยึดหลัก 7 ประการ คือ หลักความ
รับผิดชอบทางสังคมของผูประกอบการ หลักประชาธิปไตยที่ใหสิทธิลูกจางเขามีสวนตัดสินใจ 
หลักความเหมาะสมของคาจางและสวัสดิการตามภาวะคาครองชีพ หลักการใหสวัสดิการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง หลักพัฒนาบุคลิกภาพโดยใหกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม      
หลักความรับผิดชอบรวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง และหลักการยอมรับในทุกระดับทั้งผูจัดสวัสดิการ
และผูรับสวัสดิการ 

สําหรับประเทศไทยนั้น  การจัดสวัสดิการแรงงานพื้นฐานใหแกลูกจางเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตก็มีการเรียกรองจากสหภาพแรงงานและลูกจางเกี่ยวกับ
สวัสดิการ ซึ่งคิดเปนรอยละ 30-40 ของขอเรียกรองท้ังหมด  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
ใหแกลูกจาง ซึ่งรัฐมนตรีไดออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางจัดน้ําสะอาดสําหรับดื่มในจํานวนที่
เหมาะสมเปนสัดสวนกับจํานวนลูกจาง หองน้ํา หองสวม เวชภัณฑท่ีใชในการปฐมพยาบาล  
หองพยาบาล พยาบาล และแพทย รวมทั้งรถรับสงผูปวยตามจํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติน้ียังกําหนดใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปจัดใหมี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือปรึกษาหารือกับนายจางในการจัดสวัสดิการและ
ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเปนองคกรระดับชาติ ทําหนาที่เสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเรื่องสวัสดิการแรงงานดวย 
 
2. อนุสัญญาและขอแนะดานสวัสดิการแรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษา 
 

จากการศึกษาอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการแรงงานนั้น ปรากฏวาอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการมีในเรื่องการจัดสวัสดิการของ
คนงานประจําเรือในทะเลและในทาเรือ (อนุสัญญาฉบับท่ี 163) การคุมครองสุขภาพและ                      
การรักษาพยาบาลสําหรับคนงานประจําเรือ (อนุสัญญาฉบับที่ 164) โดยไมไดมีอนุสัญญาเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงานของลูกจางในภาคอุตสาหกรรมและบริการ แตก็มีขอแนะหลายฉบับในเรื่องดังกลาว 
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เชน ขอแนะฉบับที่ 21 วาดวยการใชประโยชนจากเวลาวาง ขอแนะฉบับที่ 102 วาดวยการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานสวัสดิการ ขอแนะฉบับที่ 115 วาดวยการจัดที่อยูอาศัยใหคนงาน เปนตน 

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

(1) หลักการและแนวคิดในการจัดสวัสดิการแรงงาน ประเทศกลุมศึกษามีหลักการและ
แนวคิดในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางคลายคลึงกัน ประกอบดวย (1) สวัสดิการท่ีเกี่ยวกับ 
การทํางาน (employment-related benefits) (2) สวัสดิการที่เกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน(employment 
insurance หรือ labor insurance) และ(3) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคงทางสังคม (social insurance)  
การกําหนดนโยบายของรัฐในการคุมครองดานสวัสดิการแรงงานไมไดมุงแตการใหความคุมครอง
สวัสดิการแรงงานแกลูกจางทุกคนและใหอยางเสมอภาคเทานั้น แตยังมุงใหความคุมครองแกกลุมลูกจาง 
ที่มีรายไดนอยและไมมีอํานาจตอรองในการขอสวัสดิการแรงงานที่ดีจากนายจางดวย  

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

(3) มาตรฐานการคุมครองสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย ประเทศในกลุมศึกษามีการกําหนด
มาตรฐานการคุมครองสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายหรือสวัสดิการแรงงานแบบบังคับ (mandatory basis) 
ไวคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการคุมครองสวัสดิการแรงงานของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สวัสดิการแรงงานเพื่อการเสริมสรางชีวิตที่ดีในการทํางานและครอบครัว เชน การปรับเวลาทํางาน         
เพ่ือทําใหสามารถรับผิดชอบและดูแลสมาชิกในครอบครัวไดตามความเหมาะสม การยอมรับการทํางาน
แบบไมเต็มเวลาเมื่อมีเหตุจําเปนทางครอบครัว เปนตน ซึ่งเปนสวัสดิการที่จําเปนตอลูกจาง  

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

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

(6) มาตรการทางภาษีกับสวัสดิการแรงงาน ประเทศในกลุมศึกษามีการใชมาตรการทางภาษี
เพื่อจู งใจและตอบแทนนายจ าง  ในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจ างและคนทํางาน                            
สวนสิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับก็ไดรับยกเวนภาษีเงินไดหรือไมถือวาเปน  
ภาษีเงินได ทําใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนจากสวัสดิการแรงงานอยางเต็มที่ หากมูลคาหรือราคา    
ของสิทธิประโยชนดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสมหรือเปนสวัสดิการแรงงานที่จัดใหตามประเพณีปกติ
โดยไมมีมูลคาหรือราคาเกินควร   

เม่ือเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษาและประเทศไทยแลวจะเห็น
ไดวาโดยรวมแลวมีแนวทางการจัดสวัสดิการที่คลายคลึงกันคือมีการจัดสวัสดิการแรงงานตามที่
กฎหมายกําหนดกับการจัดสวัสดิการแรงงานตามความสมัครใจ  โดยมีความแตกต างกัน 
ในรายละเอียดของประเภทสวัสดิการแรงงานที่จัดให ข้ึนอยูกับพัฒนาการดานเศรษฐกิจและสังคม และ
ความพรอมของภาคเอกชนแตละประเทศ  
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3. การจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการในประเทศไทย 
 

การสํารวจขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,047 ราย ประกอบดวย
กลุมสถานประกอบกิจการ จํานวน 397 ราย กลุมลูกจาง จํานวน 610 ราย สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

3.1 กลุมสถานประกอบกิจการ 
 

(1) สถานประกอบกิจการโดยรวมเพียงรอยละ 47.9 ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือ
องคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง โดยสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-49 คน และ 50-99 คน     
มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพียงรอยละ 3.1 และ 37.6 ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบกิจการ 
ซึ่งมีจํานวนลูกจาง 100-499 คน และลูกจาง 500 คนขึ้นไป มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ รอยละ 72.3 และ 
94.5 ตามลําดับ   

หากพิจารณาเปนประเภทธุรกิจพบวา สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตมีลักษณะคลายคลึงกันโดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน และ 50-99 คน มีการตั้ง 
คณะกรรมการฯ เพียงรอยละ 8.1 และ 45.7 ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวน
ลูกจาง 100-499 คน และลูกจาง 500 คน ข้ึนไป มีการตั้งคณะกรรมการฯ รอยละ 90.3 และ 100.0 
ตามลําดับ ซ่ึงพบวาสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตทุกขนาดมีสัดสวนสูงกวาใน
ระดับภาพรวม 

ในสวนของสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมพบวา มีโครงสรางคลายคลึง
กัน โดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน และ 50-99 คน มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพียงรอยละ 
2.0 และ 36.0 ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนลูกจาง 100-499 คน และลูกจาง 
500 คน ข้ึนไป มีการต้ังคณะกรรมการฯ รอยละ 64.3 และ 96.2 ตามลําดับ ซ่ึงพบวาสถานประกอบ
กิจการประเภทพาณิชยกรรมซึ่งมีจํานวนลูกจาง 1-49 คน ขนาด 50-99 คน และขนาด 100-499 คน 
มีสัดสวนต่ํากวาในระดับภาพรวม ยกเวนขนาด 500 คนขึ้นไปที่สูงกวาระดับภาพรวมเล็กนอย 

สําหรับสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการพบวา มีโครงสรางคลายคลงึ
กัน โดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน และ 50-99 คน มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพียงรอยละ 
0.0 และ 28.0 ตามลําดับ ในขณะที่สถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนลูกจาง 100-499 คน และลูกจาง 
5 0 0  คน  ขึ้นไป  มีก ารตั้ งคณะกรรมการฯ  รอยละ  6 2 . 9  และ  8 4 . 6  ตามลํ าดับ  ซึ่ งพบว า 
สถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการทุกขนาด มีสัดสวนต่ํากวาในระดับภาพรวม 
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ดังนั้นหากพิจารณาเปรียบเทียบท้ัง 3 ประเภทจะพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตจะมีสัดสวนของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ในสัดสวน
สูงกวาสถานประกอบกิจการประเภทอื่นๆ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดให
นายจางในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ    
ในสถานประกอบกิจการ ดังนั้นจากผลการสํารวจแสดงใหเห็นวามีสถานประกอบกิจการจํานวนมาก   
ในทุกประเภทธุรกิจท่ียังไมไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานในประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

รูปแบบของคณะกรรมการที่จัดตั้งในสถานประกอบกิจการสวนใหญ  ไดแก 
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวในสถานประกอบกิจการท่ีมีจํานวนลูกจาง
ไมเกิน 500 คน มีบทบาทในการสงเสริมใหลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานอยูในระดับปานกลาง 
ในขณะท่ีสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป จะมีบทบาทอยูในระดับคอนขางมาก 

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

(3) สถานประกอบกิจการมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางแตกตางตามประเภท
ธุรกิจและขนาดจํานวนแรงงาน สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการจัดใหแกลูกจาง (เรียงตาม
สัดสวนสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการ) ไดแก สวัสดิการดานวันหยุดวันลา (รอยละ 98.5) 
สวัสดิการดานเศรษฐกิจ (รอยละ 96.0) สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ (รอยละ 87.7)        
สวัสดิการดานนันทนาการ (รอยละ 82.1) สวัสดิการดานสุขภาพ (รอยละ 79.6) สวัสดิการดาน                  
ความปลอดภัย (รอยละ 72.5) เปนตน โดยสถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนลูกจาง 50 คน ข้ึนไป 
ทุกประเภทธุรกิจ โดยรวมมีการจัดสวัสดิการแรงงานเหลานี้ในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก ในขณะที่
สถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนลูกจาง 1-49 คน จะจัดสวัสดิการในสัดสวนท่ีต่ํากวาอยางชัดเจน อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากสวัสดิการแรงงานดังกลาวแตละประเภทยังมีรูปแบบที่แตกตางกันจํานวนมาก  
ซึ่งสถานประกอบกิจการแตละแหงจะจัดใหมากนอยประเภทและภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกัน นอกจากนี้
ยังพบวา ในทุกประเภทธุรกิจและทุกขนาดสถานประกอบกิจการ ยังมีสวัสดิการแรงงานที่เปนประโยชน
อีกหลายประเภทที่สถานประกอบกิจการจัดใหแกลูกจางคอนขางนอย เชน สวสัดกิารดานการใหคําปรกึษา 
สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง เปนตน 
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(4) สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการมากกวารอยละ 50 ข้ึนไป จัดใหแก
ลูกจาง ไดแก 

(4.1) สวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลา ในภาพรวมสถานประกอบกิจการ       
ที่สํารวจเกือบทั้งหมด (รอยละ 98.5) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานวันหยุดวันลาในจํานวนมากเปน
อันดับแรก เนื่องจากตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน แตก็ยังมีสถานประกอบกิจการขนาดยอมที่มี
จํานวนลูกจาง 1-49 คน บางสวนในทุกอุตสาหกรรม ไมไดจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ใหแกลูกจาง 
สถานประกอบกิจการที่จัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ เกือบทั้งหมด(รอยละ 99.5) จัดใหมีวันลาปวย 
รองลงมา ไดแก ใหมีวัน ลากิจ (รอยละ 90.8) วันลาคลอดบุตร (รอยละ 76.2) วันลาบวช (รอยละ 67.0) 
และวันลาอื่นๆ (รอยละ 20.7) เชน วันลาหยุดพักผอน วันลาไปศึกษาตอ เปนตน  

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก ลาปวย (รอยละ 99.3) รองลงมา ไดแก ลากิจ (รอยละ 
86.5) ลาคลอดบุตร (รอยละ 80.1) ลาบวช (รอยละ 69.5) เปนตน สวนสถานประกอบกิจการประเภท
พาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุด ไดแก ลาปวย (รอยละ 100.0) รองลงมา ไดแก ลากิจ (รอยละ 92.9)        
ลาคลอดบุตร (รอยละ 75.4) ลาบวช (รอยละ 65.9) เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการประเภท
กอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ลาปวย (รอยละ 99.2) รองลงมา ไดแก ลากิจ (รอยละ 93.5)          
ลาคลอดบุตร (รอยละ 72.6) ลาบวช (รอยละ 65.3) เปนตน 

สถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนลูกจาง 1-49 คน ในทุกประเภทธุรกิจโดย     
สวนใหญจะมีสัดสวนการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้นอยกวาสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 
50 คน ข้ึนไป  

(4.2) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมสถานประกอบกิจการ       
เกือบทั้งหมด (รอยละ 96.0) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ โดยสถานประกอบกิจการทุกประเภท
ธุรกิจและทุกขนาดจํานวนแรงงานมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันและอยูใน
สัดสวนสูง (รอยละ 91.9 – 100.0) สวัสดิการแรงงานดานเศรษฐกิจท่ีสถานประกอบกิจการจัดใหแก
ลูกจางมีหลากหลายประเภท แตที่นิยมจัดใหแกลูกจาง ไดแก การจัดชุดทํางาน/เครื่องแบบ (รอยละ 67.5) 
การจัดอาหารกลางวัน (รอยละ 66.4) การใหเงินสงเคราะหตางๆ (รอยละ 42.5) การจัดที่พักอาศัย      
(รอยละ 42.0) 

 สถานประกอบกิจการในแตละประเภทธุรกิจและแตละขนาดจะมีการจัดสวัสดิการ
ดานเศรษฐกิจแตกตางกันไป กลาวคือ สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตจะให
ความสําคัญกับการจัดอาหารกลางวัน (รอยละ 78.8) มากที่สุด รองลงมา ไดแก ชุดทํางาน/เครื่องแบบ 
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(รอยละ 72.3) การจัดหาที่พักอาศัย (รอยละ 48.2) และเงินสงเคราะหตางๆ (รอยละ 43.8) ในขณะที่ 
สถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมจะใหความสําคัญกับชุดทํางาน/เครื่องแบบ (รอยละ 64.2)  
มากที่สุด รองลงมาไดแก การจัดหาอาหารกลางวัน (รอยละ 60.2) เงินสงเคราะหตางๆ (รอยละ 41.5) เงินให
กูยืมเพื่อใชจายในครอบครัว (รอยละ 34.9) สาํหรับสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบรกิารจะให
ความสําคัญกับชุดทํางาน/เครื่องแบบ (รอยละ 65.8) มากที่สุด รองลงมาไดแก การจัดหาอาหารกลางวัน 
(รอยละ 59.2) การจัดหาที่พักอาศัย (รอยละ 50.0) เงินสงเคราะหตางๆ (รอยละ 42.5) สถานประกอบกิจการ
ขนาด 1-49 คน ในทุกประเภทธุรกิจโดยรวมจะจัดสวัสดิการดานนี้นอยกวาสถานประกอบกิจการที่มี
จํานวนลูกจาง 50 คน ข้ึนไป ยกเวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรม ขนาด 1-49 คน มีการจัด
อาหารกลางวันสูงกวาสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คน ข้ึนไป 

(4.3) สวัสดิการแรงงานดานโบนัสและเงินสวัสดิการ ในภาพรวมสถานประกอบ
กิจการสวนใหญ (รอยละ 87.7) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ สถานประกอบกิจการทุกประเภท
ธุรกิจและทุกขนาดมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ในสัดสวนสูง สวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก    
เงินโบนัส (รอยละ 73.6) เบี้ยขยัน (รอยละ 57.8) เบี้ยเลี้ยง (รอยละ 52.3) เงินรางวัลประจําป  
(รอยละ 28.2) เปนตน  

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก เงินโบนัส (รอยละ 73.2) รองลงมา ไดแก เบี้ยขยัน 
(รอยละ 71.5) เบ้ียเลี้ยง (รอยละ 50.4) เงินรางวัลประจําป (รอยละ 34.1) เปนตน สวนสถานประกอบ
กิจการประเภทพาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุดไดแก เงินโบนัส (รอยละ 75.2) รองลงมา ไดแก เบ้ียขยัน 
(รอยละ 53.0) เบี้ยเลี้ยง (รอยละ 50.4) เงินรางวัลประจําป (รอยละ 25.6) เปนตน สําหรับสถานประกอบ
กิจการประเภทกอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก เงินโบนัส (รอยละ 72.2) รองลงมา ไดแก 
เบ้ียเลี้ยง (รอยละ 56.4) เบ้ียขยัน (รอยละ 47.2) เงินรางวัลประจําป (รอยละ 24.1) เปนตน 

สถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนลูกจาง 1-49 คน ในทุกประเภทธุรกิจโดยสวน
ใหญจะมีสัดสวนการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้นอยกวาสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลกูจาง 50 คน 
ข้ึนไป ยกเวนเบี้ยขยัน ซึ่งพบวาสถานประกอบกิจการขนาด 1-49 คน ในธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม 
มีสัดสวนการจัดใหแกลูกจางสูงกวาสถานประกอบกิจการขนาด 50-99 คน และ 500 คน ข้ึนไป และ
สถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการ ขนาด 1-49 คน มีการจัดสวัสดิการเบี้ยขยัน             
ในสัดสวนที่สูงกวาสถานประกอบกิจการขนาด 100 คน ข้ึนไป แสดงใหเห็นวาสวัสดิการประเภท 
เบ้ียขยันนิยมจัดในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก 
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(4.4) สวัสดิการแรงงานดานนันทนาการ ในภาพรวมสถานประกอบกิจการ       
สวนใหญ (รอยละ 82.1) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ สถานประกอบกิจการซึ่งมีจํานวนลูกจาง           
1-49 คน ในทุกประเภทธุรกิจมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ในสัดสวนต่ํากวาสถานประกอบกิจการ  
ที่มีจํานวนลูกจาง 50 คน ขึ้นไป สวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การจัดงานเลี้ยงสังสรรค                
(รอยละ 92.6) การจัดการแขงขันกีฬาภายใน (รอยละ 35.9) การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว (รอยละ 29.8) 
การจัดกิจกรรมพักผอน/กิจกรรมคลายเครียด (รอยละ 26.4) การจัดหองพักผอน (รอยละ 19.6) เปนตน  

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก งานเลี้ยงสังสรรค (รอยละ 91.8) รองลงมา ไดแก          
การจัดการแขงขันกีฬาภายใน (รอยละ 43.4) การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว (รอยละ 32.8) การจัดกิจกรรม
พักผอน/คลายเครียด (รอยละ 27.0) เปนตน สวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมนิยมจัด
มากที่สุดไดแก การจัดงานเลี้ยงสังสรรค (รอยละ 93.0) รองลงมา ไดแก การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว 
(รอยละ 33.0) การจัดการแขงขันกีฬาภายใน (รอยละ 31.0) การจัดหองพักผอน (รอยละ 27.0) เปนตน 
สําหรับสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การจัดงานเลี้ยง
สังสรรค (รอยละ 93.3) รองลงมา ไดแก การจัดการแขงขันกีฬาภายใน (รอยละ 31.7) การจัดกิจกรรม
พักผอน/กิจกรรมคลายเครียด (รอยละ 26.0) เปนตน   

(4.5) สวัสดิการแรงงานดานสุขภาพ ในภาพรวมสถานประกอบกิจการสวนใหญ 
(รอยละ  79.6) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้  เมื่อพิจารณาตามขนาดจํานวนลูกจางพบวา 
สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-49 คนมีสัดสวนในการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้นอยกวา
สถานประกอบกิจการที่จํานวนลูกจาง 50 คน ข้ึนไป สวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การชวยเหลือ     
คารักษาพยาบาล (รอยละ 72.5) การบริการตรวจสุขภาพประจําป (รอยละ 55.7) และการใหขอมูล
ขาวสารดานการปองกันโรค/การสงเสริมสุขภาพ (รอยละ 41.5)  

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การชวยเหลือคารักษาพยาบาล (รอยละ 62.9) รองลงมา 
ไดแก การบริการตรวจสุขภาพประจําป (รอยละ 61.2) การใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค/ 
การสงเสริมสุขภาพ (รอยละ 49.1) เปนตน สวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมนิยมจัดมาก
ที่สุดไดแก การชวยเหลือคารักษาพยาบาล (รอยละ 74.0) รองลงมา ไดแก การบริการตรวจสุขภาพ
ประจําป (รอยละ 54.0) การใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค/การสงเสริมสุขภาพ (รอยละ 34.0) 
เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การชวยเหลือ
คารักษาพยาบาล (รอยละ 82.0) รองลงมา ไดแก การบริการตรวจสุขภาพประจําป (รอยละ 51.0) การให
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ขอมูลขาวสารดานการปองกันโรค/การสงเสริมสุขภาพ (รอยละ 40.0) เปนตน โดยรวมสถานประกอบ
กิจการขนาด 1-49 คน จะมีการชวยเหลือคารักษาพยาบาลในสัดสวนใกลเคียงกับสถานประกอบกิจการ
ที่มีจํานวนลูกจาง 50 คน ข้ึนไป ยกเวนประเภทพาณิชยกรรมจะมีการจัดใหมากกวาสถานประกอบ
กิจการขนาด 50-499 คน สําหรับในสวนของการตรวจสุขภาพประจําป และการใหขอมูลขาวสาร 
ดานการปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ นั้น พบวา สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน 
จะมีสัดสวนนอยกวาสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คน ขึ้นไป อยางชัดเจน 

(4.6) สวัสดิการแรงงานดานความปลอดภัยในการทํ างาน  ในภาพรวม 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ (รอยละ 72.5) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ สวัสดิการแรงงานที่จัด
ให ไดแก การใหความรู เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย (รอยละ 87.5) การฝกอบรมและ          
เตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (รอยละ 63.9) และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย 
(รอยละ 60.8) 

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย 
(รอยละ 94.0) รองลงมา ไดแก การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (รอยละ 
73.3) และการสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย (รอยละ 67.2) สวนสถานประกอบกิจการประเภท      
พาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุดไดแก การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย (รอยละ 79.8) 
รองลงมา ไดแก การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (รอยละ 58.3) การสงเสริม
กิจกรรมดานความปลอดภัย (รอยละ 53.6) เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและ
บริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัย (รอยละ 86.4) 
รองลงมา ไดแก การสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย (รอยละ 59.1) การฝกอบรมและเตรียม 
ความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (รอยละ 56.8) เปนตน  

สถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีการจัดสวัสดิการแรงงานนี้
ในสัดสวนท่ีมากกวาประเภทพาณิชยกรรม และการกอสรางและบริการ เมื่อพิจารณาตามขนาดจํานวน
แรงงานพบวาสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนแรงงาน 1-49 คน มีสัดสวนในการจัดสวัสดิการแรงงาน
น้ีนอยกวาสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนแรงงาน 50 คน ข้ึนไป 

(4.7) สวัสดิการแรงงานดานความมั่นคง ในภาพรวมสถานประกอบกิจการ 
สวนใหญ (รอยละ 59.9) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ สวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การทํา
ประกันชีวิต (รอยละ 49.6) การใหเงิน/ของรางวัลการทํางาน (รอยละ 45.8) จัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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(รอยละ 43.3) จัดทํากองทุนฌาปนกิจศพ (รอยละ 20.6) ใหเงินบําเหน็จ/บํานาญ (รอยละ 14.7) และ     
ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ (รอยละ 8.0) 

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การใหเงิน/ของรางวัลการทํางาน (รอยละ 46.0) รองลงมา 
ไดแก การทําประกันชีวิต (รอยละ 44.8) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (รอยละ 40.2) จัดทํากองทุนฌาปนกิจ
ศพ (รอยละ 23.0) ใหเงินบําเหน็จ/บํานาญ  (รอยละ  20.7) สวนสถานประกอบกิจการประเภท          
พาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การทําประกันชีวิต (รอยละ 57.7) รองลงมา ไดแก การใหเงิน/  
ของรางวัลการทํางาน (รอยละ 47.9) จัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (รอยละ 47.9) จัดทํากองทุนฌาปนกิจ
ศพ (รอยละ 15.5) ใหลูกจางซื้อหุนของกิจการ (รอยละ 14.1) เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการ
ประเภทกอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การทําประกันชีวิต (รอยละ 47.5) รองลงมา ไดแก 
การใหเงิน/ของรางวัลการทํางาน (รอยละ 43.8) จัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (รอยละ 42.5) จัดทํา
กองทุนฌาปนกิจศพ (รอยละ 22.5) ใหเงินบําเหน็จ/บํานาญ (รอยละ 13.8) เปนตน  

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน ในทุกประเภทธุรกิจ โดยรวมมีการจัด
สวัสดิการดานนี้นอยกวาสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คน ข้ึนไป ยกเวนสวัสดิการประเภทเงิน/
ของรางวัลการทํางาน พบวาสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน ในทุกประเภทธุรกิจมีแนวโนม
จัดสวัสดิการประเภทนี้สูงกวาสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คน ข้ึนไป 

(4.8) สวัสดิการแรงงานดานการใหคําปรึกษา ในภาพรวมสถานประกอบกิจการ 
รอยละ 40.6 มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ สวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การใหคําปรึกษาในการ
ใชชีวิตครอบครัว (รอยละ 70.8) การใหคําปรึกษาดานอาชีพ (รอยละ 47.2) และการใหคําปรึกษา       
ดานกฎหมาย (รอยละ 41.6)  

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัว (รอยละ 72.4) 
รองลงมา ไดแก การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย (รอยละ 46.6) การใหคําปรึกษาดานอาชีพ (รอยละ 43.1) 
สวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การใหคําปรึกษาในการใชชีวติ
ครอบครัว (รอยละ 73.3) รองลงมา ไดแก การใหคําปรึกษาดานอาชีพ (รอยละ 51.1) การใหคําปรึกษา
ดานกฎหมาย (รอยละ 28.9) เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการนิยมจัด
มากที่สุด ไดแก การใหคําปรึกษาในการใชชีวิตครอบครัว (รอยละ 67.2) รองลงมา ไดแก การให
คําปรึกษาดานอาชีพ (รอยละ 48.3) และการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย (รอยละ 46.6) เปนตน  
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สถานประกอบกิจการทุกประเภทธุรกิจมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ 
ในสัดสวนที่แตกตางกัน สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจาง 1-49 คน มีการใหคําปรึกษาในการใชชีวิต
ครอบครัวในระดับสูงกวาสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คน ข้ึนไป 

(4.9) สวัสดิการแรงงานดานการศึกษา  ในภาพรวมสถานประกอบกิจการ 
รอยละ 37.5 มีการจัดสวัสดกิารแรงงานดานนี้ สวัสดิการแรงงานที่จัดให ไดแก การจดัตารางเวลาทาํงาน
ใหเหมาะสมกับเวลาเรียน (รอยละ 62.4) การใหลาศึกษาตอ (รอยละ 48.3) การใหทุนการศึกษา (รอยละ 
30.2) การจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ (รอยละ 18.1) 

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การจัดตารางเวลาทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 
(รอยละ 65.4) รองลงมา ไดแก การใหลาศึกษาตอ (รอยละ 48.1) การใหทุนการศึกษา (รอยละ 25.0) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ (รอยละ 23.1) สวนสถานประกอบกิจการ
ประเภทพาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การจัดตารางเวลาทํางานใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 
(รอยละ 72.7) รองลงมา ไดแก การใหลาศึกษาตอ (รอยละ 50.0) การใหทุนการศึกษา (รอยละ 25.0) 
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ (รอยละ 18.2) สําหรับสถานประกอบ
กิจการประเภทกอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การจัดตารางเวลาทํางานใหเหมาะสมกับ
เวลาเรียน (รอยละ 50.9) รองลงมา ไดแก การใหลาศึกษาตอ (รอยละ 47.2) การใหทุนการศึกษา  
(รอยละ 39.6) การจัดการศึกษานอกโรงเรียนภายในสถานประกอบกิจการ (รอยละ 13.2) สถานประกอบ
กิจการทุกประเภทธุรกิจมีการจัดสวัสดิการแรงงานนี้ในสัดสวนที่แตกตางกัน  

(4.10)  สวัสดิการแรงงานดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง ในภาพรวม
สถานประกอบกิจการสวนนอย (รอยละ 28.2) มีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ สวัสดิการแรงงาน 
ที่จัดให ไดแก การชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว (รอยละ 51.8) การชวยเหลือคาเลาเรียน
บุตรของลูกจาง (รอยละ 40.2) จัดกิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว (รอยละ 26.8) การชวยเหลือ      
คาเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง (รอยละ 18.8) การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง (รอยละ 15.2) และการจัด   
สนามเด็กเลน (รอยละ 7.1)  

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง (รอยละ 47.7) 
รองลงมา ไดแก การชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว (รอยละ 38.6)) รองลงมา ไดแก 
การจัดกิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว (รอยละ 29.5) การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง 
(รอยละ 22.7) เปนตน สวนสถานประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุด ไดแก 
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การชวยเหลือคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว (รอยละ 51.4) รองลงมา ไดแก การจัดกิจกรรม 
สรางความอบอุนในครอบครัว (รอยละ 37.1)) การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง (รอยละ 25.7) 
เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการประเภทกอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก การชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว (รอยละ 69.7) รองลงมา ไดแก การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของ
ลูกจาง (รอยละ 45.5) จัดกิจกรรมสรางความอบอุนในครอบครัว (รอยละ 12.1) เปนตน สถานประกอบ
กิจการทุกประเภทธุรกิจมีการจัดสวัสดิการแรงงานนี้ในสัดสวนที่แตกตางกัน 

(4.11)  สวัสดิการแรงงานดานอื่นๆ ในภาพรวมสถานประกอบกิจการ รอยละ 28.7    
มีการจัดสวัสดิการแรงงานในดานอื่นๆ เชน รถยนตประจําตําแหนง อุปกรณสื่อสาร เปนตน สวัสดิการ
แรงงานที่จัดให ไดแก การจัดใหมีอุปกรณส่ือสาร (รอยละ 79.8) รถยนตประจําตําแหนง (รอยละ 66.7) 
และบานพักตากอากาศ (รอยละ 14.0)  

หากพิจารณาเปนรายประเภทธุรกิจพบวาสถานประกอบกิจการประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตนิยมจัดมากที่สุด ไดแก รถยนตประจําตําแหนง (รอยละ 73.0) และอปุกรณสือ่สาร 
(รอยละ 73.0) รองลงมา ไดแก บานพักตากอากาศ (รอยละ 13.5) เปนตน สวนสถานประกอบกิจการ
ประเภทพาณิชยกรรมนิยมจัดมากที่สุด ไดแก อุปกรณสื่อสาร (รอยละ 85.3) รถยนตประจําตําแหนง 
(รอยละ 55.9) รองลงมา ไดแก บานพักตากอากาศ (รอยละ 8.8) เปนตน สําหรับสถานประกอบกิจการ
ประเภทกอสรางและบริการนิยมจัดมากที่สุด ไดแก อุปกรณสื่อสาร (รอยละ 81.4) รถยนตประจํา
ตําแหนง (รอยละ 69.8) รองลงมา ไดแก บานพักตากอากาศ (รอยละ 18.6) เปนตน โดยสถานประกอบ
กิจการทุกประเภทธุรกิจมีการจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้ในสัดสวนท่ีแตกตางกัน  

(5) ปจจัยที่มีผลตอการจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจาง ไดแก เพ่ือจูงใจใหมีผูสนใจ 
เขามาสมัครงาน (รอยละ 62.7) เพื่อลดอัตราการลาออกของลูกจาง (รอยละ 59.4) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทาํงานของลูกจาง (รอยละ 57.9) ผลประกอบการของนายจาง (รอยละ 55.9) เปนตน 

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

(7) สถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-99 คน สวนใหญไมทราบความแตกตาง
ระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายกับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายสวนสถานประกอบ-
กิจการที่มีจํานวนแรงงาน 100 คน ข้ึนไป สวนใหญทราบความแตกตางแตยังอธิบายความหมาย          
ไมชัดเจน 
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(8) สถานประกอบกิจการสวนใหญ (รอยละ 89.9) ไมเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอย (รอยละ 10.1) ท่ีประสบปญหา โดยปญหาท่ีประสบ ไดแก 
ลูกจางเรียกรองสวัสดิการมากเกินไป และไมทราบวาจะตองจัดสวัสดิการอะไรบาง 

(9) สถานประกอบกิจการสวนใหญ (รอยละ 94.5) ไมเคยมีปญหาขอพิพาท 
ดานสวัสดิการแรงงาน มีเพียงสวนนอย (รอยละ 5.5) ที่มีปญหาและแกปญหาดวยการประนีประนอม
กับลูกจางโดยจัดสวัสดิการใหบางสวนที่เรียกรอง 

(10)   สถานประกอบกิจการสวนใหญ (รอยละ 73.8) ตองการใหภาครัฐเผยแพรความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน รองลงมา (รอยละ 65.0) ภาครัฐควรใหสิ่งจูงใจใหนายจางจัดสวัสดิการ
แรงงานแกลูกจาง 

(11)   สวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหกับลูกจางไดสวนใหญ
จะเปนไปในแนวทางเดียวกับสวัสดิการแรงงานที่จัดใหกับลูกจางในปจจุบัน ดังนี้ 

(11.1) สวัสดิการดานวันหยุดวันลา (รอยละ 98.5) 
(11.2) สวัสดิการดานเศรษฐกิจ (รอยละ 97.7) 
(11.3) สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ (รอยละ 91.2) 
(11.4) สวัสดิการดานนันทนาการ (รอยละ 85.6) 
(11.5) สวัสดิการดานสุขภาพ (รอยละ 83.6) 
(11.6) สวัสดิการดานความปลอดภัยในการทํางาน (รอยละ 77.3) 
(11.7) สวัสดิการดานความมั่นคง (รอยละ 71.5) 
(11.8) สวัสดิการดานการศึกษา (รอยละ 51.6) 
(11.9) สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา (รอยละ 50.1) 

 
3.2 กลุมลูกจาง 

 
(1) ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 81.0) ทราบเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให

เพียงบางสวนเทานั้น มีทราบทั้งหมดเพียงรอยละ 13.9 และไมทราบเลยรอยละ 5.1 แสดงใหเห็นวา 
สถานประกอบกิจการสวนใหญ ยังขาดการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานสวัสดิการแรงงาน 
ใหลูกจางทราบอยางทั่วถึง  
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(2) ลูกจ างที่ทราบและไมทราบความหมายของคําว า  “สวัสดิการแรงงาน” 
มีสัดสวนใกลเคียงกัน (รอยละ 49.3 และ 50.7 ตามลําดับ) โดยในสวนที่ทราบยังอธิบายความหมายของ
คําวาสวัสดิการแรงงานไมคอยถูกตอง 

(3) จากการสํารวจพบวาสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับจากนายจาง สอดคลองกับ
ผลการสํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานของนายจาง โดยสวัสดิการแรงงานที่นายจางมากกวารอยละ 50 
จัดใหแกลูกจางมีดังนี้ 

(3.1) สวัสดิการดานวันหยุดวันลา ลูกจางเกือบทั้งหมด (รอยละ 98.6) ไดรับ
สวัสดิการแรงงานดานนี้ในรูปแบบ วันลาปวย (รอยละ 98.8) วันลากิจ (รอยละ 89.1) วันลาคลอดบุตร 
(รอยละ 76.9) วันลาบวช (รอยละ 63.9) เปนตน 

(3.2) สวัสดิการดานเศรษฐกิจ ลูกจางเกือบทั้งหมด (รอยละ 92.7) ไดรับ
สวัสดิการแรงงานดานนี้ ในรูปแบบ ชุดทํางาน/เครื่องแบบ (รอยละ 72.6) การจัดหาอาหารกลางวัน 
(รอยละ 59.2) เงินสงเคราะหตางๆ (รอยละ 46.2) การจัดหาที่พักอาศัย (รอยละ 42.5) การใหกูยืมเงิน 
เพื่อใชจายในครอบครัว (รอยละ 35.6) รถรับสง (รอยละ 25.9) การใหกูยืมเงินเพื่อซื้อท่ีอยูอาศัย 
(รอยละ 21.2) การจัดตั้งสหกรณ (รอยละ 13.6) ทั้งนี้สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหจะแตกตางกัน 
ทั้งในรูปแบบที่ลูกจางไมตองเสียคาใชจาย และลูกจางเสียคาใชจายในอัตราต่ํากวาปกติ 

(3.3) สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ ลูกจางเกือบทั้งหมด (รอยละ 91.7) 
ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ ในรูปแบบ เงินโบนัส (รอยละ 76.8) เบ้ียขยัน (รอยละ 59.7) เบี้ยเลี้ยง 
(รอยละ 43.5) เงินรางวัลประจําป (รอยละ 29.8) เงินรางวัลพนักงานดีเดน (รอยละ 23.2) 

(3.4) สวัสดิการดานนันทนาการ ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 83.6) ไดรับสวัสดิการ
แรงงานดานนี้ ในรูปแบบ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค (รอยละ 92.6) การจัดการแขงขันกีฬาภายใน 
(รอยละ 33.1) การจัดทัศนศึกษา/นําเที่ยว (รอยละ 25.6) เปนตน 

(3.5) สวัสดิการดานสุขภาพ ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 82.6) ไดรับสวัสดิการ
แรงงานดานนี้ ในรูปแบบ การชวยเหลือคารักษาพยาบาล (รอยละ 72.0) การบริการตรวจสุขภาพ
ประจําป (รอยละ 60.9) การใหขอมูลขาวสารดานการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ (รอยละ 21.9) 

(3.6) สวัสดิการดานความปลอดภัยในการทํางาน ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 74.3) 
ไดรับสวัสดิการแรงงานดานนี้ ในรูปแบบ การใหความรูเกีย่วกบัอุบตัเิหตแุละความปลอดภยั (รอยละ 81.9) 
การฝกอบรมและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความปลอดภัย (รอยละ 61.6) การสงเสริมกิจกรรมดาน      
ความปลอดภัย (รอยละ 52.8) 
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(3.7) สวัสดิการดานความมั่นคง ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 61.5) ไดรับสวัสดิการ
แรงงานดานนี้ ในรูปแบบ การประกันชีวิต (รอยละ 49.7) เงิน/ของรางวัลการทํางาน (รอยละ 46.1) 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (รอยละ 35.1) กองทุนฌาปนกิจศพ  (รอยละ 26.1) เงินบําเหน็จ/บํานาญ 
(รอยละ 18.5) เปนตน 

(4) ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจาง 1-49 คน มีความพึงพอใจตอ
สวัสดิการแรงงานที่ไดรับอยูในระดับคอนขางนอย ในขณะที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการที่มีจํานวน
ลูกจาง 50 คน ข้ึนไป มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

(5) ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 72.3) เห็นวา นายจางเปนผูกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
และมีเพียงสวนนอย (รอยละ 27.4) ท่ีเห็นวานายจางและลูกจางรวมกันกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
ซึ่งความเห็นสอดคลองกับกลุมนายจาง แสดงใหเห็นวาอํานาจในการตัดสินใจใหสวัสดิการแรงงาน
สวนใหญข้ึนอยูกับนายจาง 

(6) ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 76.9) เห็นวาไดรับประโยชนจากสวัสดิการแรงงาน 
ที่นายจางจัดให มีเพียงสวนนอย (รอยละ 23.1) ท่ีเห็นวาไมไดรับประโยชน 

(7) ในความคิดเห็นของลูกจางเห็นวา การที่นายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจาง
สามารถกอใหเกิดประโยชนแกนายจาง เชน ลูกจางมีขวัญและกําลังใจท่ีดีขึ้นรวมทั้งเกิดความจงรักภักดี
ตอองคกร (รอยละ 81.7) อัตราการเขาออกงานและการขาดงานลดต่ําลง (รอยละ 55.0) ประสิทธิภาพ
การทํางานของลูกจางดีข้ึน (รอยละ 52.7) เปนตน สอดคลองกับความเห็นของกลุมนายจาง 

(8) ลูกจางสวนใหญ (รอยละ 74.3) ไมเคยประสบปญหาดานสวัสดิการกับนายจาง 
สวนนอย (รอยละ 25.7) เคยประสบปญหา โดยมีสาเหตุจากไมไดรับสวัสดิการแรงงานอยางเหมาะสม  
ไมทราบวานายจางจัดสวัสดิการแรงงานอะไรใหบาง และไมไดรับสวัสดิการแรงงานอะไรเลย 

(9) ลูกจางสวนนอย (รอยละ 8.0) เคยประสบปญหาขอพิพาทกับนายจาง โดยใน
จํานวนนี้สวนใหญ (รอยละ 77.6) เปนปญหาขอพิพาทดานการเรียกรองสวัสดิการแรงงาน 

(10)   ลูกจางสวนใหญ ตองการใหภาครัฐเผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 
ใหสิ่งจูงใจกับนายจางเพื่อใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจางและตรวจสอบนายจางท่ีไมจัด
สวัสดิการแรงงาน 

(11)   สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการ มีสัดสวนใกลเคียงกับสวัสดิการ
แรงงานที่สถานประกอบกิจการ สามารถจัดใหกับลกูจางได  ดังนี้ 

(11.1) สวัสดิการดานเศรษฐกิจ (รอยละ 98.9) 
(11.2) สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ (รอยละ 98.5) 
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(11.3) สวัสดิการดานวันหยุดวันลา (รอยละ 97.8) 
(11.4) สวัสดิการดานสุขภาพ (รอยละ 96.2) 
(11.5) สวัสดิการดานนันทนาการ (รอยละ 90.7) 
(11.6) สวัสดิการดานความมั่นคง (รอยละ 89.3) 
(11.7) สวัสดิการดานความปลอดภัยในการทํางาน (รอยละ 82.8) 
(11.8) สวัสดิการดานการพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง (รอยละ 67.9) 
(11.9) สวัสดิการดานการศึกษา (รอยละ 62.5) 
(11.10)   สวัสดิการดานการใหคําปรึกษา (รอยละ 58.4) 

 
4. ความเหมาะสมของการจดัสวัสดกิารแรงงาน 

 
 ความเหมาะสมของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
การจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของกลุมประเทศศึกษาแลวพบวาโดยรวมแลวการจัดสวัสดิการ
ตามกฎหมายของไทยคลายคลึงกับตางประเทศ แตประเทศตางๆ จะมีรายละเอียดของสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายแตกตางกันบาง โดยรวมถือวาสวัสดิการตามกฎหมายของไทยมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับอนุสัญญาและขอแนะของ ILO อยางไรก็ตามมีสวัสดิการ
แรงงานบางประเภทที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานอาจพิจารณากําหนดใหเปนสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายในอนาคต หากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนและสถานประกอบกิจการ 
มีความพรอม ไดแก  

1) การลาตรวจครรภ จํานวน 2 วันตอป โดยไดรับคาจาง ทั้งนี้จะไดรับสิทธิเมื่อทํางาน
มาแลว 180 วัน  

2) มีเวลาพักเพื่อใหนมบุตรและเลี้ยงบุตรในระหวางการเลี้ยงบุตรอายุไมเกิน 1 ป วันละ 
2 ครั้งๆ ละ 30 นาที (นอกเหนือจากเวลาพักทํางานในแตละวัน) 

3) การลาเกี่ยวกับครอบครัว ไดแก 
 การลาของบิดามารดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเกิดใหมและบุตรผูเยาว จํานวน 2 วันตอป 
โดยไดรับคาจาง ท้ังนี้จะไดรับสิทธิเมื่อทํางานมาแลว 180 วัน  

 การลาเพื่อดูแลคูสมรสในการคลอดบุตร จํานวน 2 วันตอปโดยไดรับคาจาง ท้ังนี้ 
จะไดรับสิทธิเมื่อทํางานมาแลว 180 วัน  
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 การลาเพื่องานศพของบุคคลในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ปู ยา 
ตา ยาย จํานวน 1 วัน โดยไดรับคาจาง ทั้งนี้จะไดรับสิทธิเมื่อทํางานมาแลว 180 วัน  

4) การตรวจสุขภาพประจําป ปละ 1 ครั้ง โดยนายจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยมี 
การกําหนดคาใชจายสูงสุดที่นายจางตองรับผิดชอบตอลูกจาง 1 ราย 

ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงควรดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหลูกจางและนายจางทราบลวงหนา  และกําหนดกรอบเวลาที่จะดําเนินการ               
เชน จะดําเนินการในป 2553 เปนตน 

สําหรับสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายของไทย หากเปรียบเทียบกับสถานประกอบกิจการ
ในกลุมประเทศศึกษาแลว พบวาสถานประกอบกิจการของแตละประเทศจะมีรูปแบบการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่แตกตางกัน แตหากพิจารณาเปนประเภทหลักๆ โดยรวมสถานประกอบกิจการในประเทศไทย 
มีการจัดสวัสดิการแรงงานครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่มีการจัดใหแกลูกจางในกลุมประเทศศึกษา ดังนั้น 
จึงถือวามีความเหมาะสม  

จากการสํารวจสวัสดิการแรงงานที่สถานประกอบกิจการสามารถจัดใหลูกจางได 
เปรียบเทียบกับความตองการสวัสดิการแรงงานดานตางๆ ของลูกจาง เพื่อดูวาการจัดสวัสดิการแรงงาน
ของนายจางโดยรวมตรงกับความตองการของลูกจางหรือไม พบวาสวัสดิการแรงงานที่นายจางตองการ
จัดใหในสัดสวนท่ีสูงและลูกจางมีความตองการในสัดสวนที่สูงเชนกัน ไดแก สวัสดิการดานวันหยุด  
วันลา สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สวัสดิการดานโบนัสและเงินสวัสดิการ สวัสดิการดานนันทนา               
การ สวัสดิการดานสุขภาพ สวัสดิการดานความปลอดภัยในการทํางาน และสวัสดิการดานความมั่นคง 
เปนตน แสดงใหเห็นวาสวัสดิการแรงงานดังกลาวขางตนเปนสวัสดิการที่เหมาะสมที่สถานประกอบ
กิจการควรพิจารณาจัดใหลูกจางเปนอันดับตนๆ นอกจากนี้ยังพบวาสัดสวนความตองการสวัสดิการ
แรงงานดังกลาวขางตนของลูกจางสูงกวาที่นายจางตองการจัดให  ดังนั้นจึงควรสงเสริมให              
สถานประกอบกิจการที่ยังไมไดจัดสวัสดิการแรงงานดังกลาวขางตน จัดสวัสดิการแรงงานเหลานี้แก
ลูกจาง (รายละเอียดของสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับสถานประกอบกิจการขนาดตางๆ แสดงใน    
ตารางที่ 6-54 ของบทที่ 6) 
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5. ขอเสนอแนะ  
 
 5.1 หนวยงานภาครัฐ 

 
(1) จากการสํารวจพบวาลูกจางมากถึงรอยละ 50.7 และนายจางรอยละ 26.4 ไมทราบ

ความหมายของคําวา “สวัสดิการแรงงาน” และที่ทราบสวนใหญยังใหคําจํากัดความไมชัดเจน และ 
ไมทราบความแตกตางระหวางสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมาย นอกจากนี้จากการสํารวจความตองการของนายจางในการใหภาครัฐสนับสนุนพบวารอยละ 
73.8 ตองการใหภาครัฐเผยแพรความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจึงควรดําเนินการดานการประชาสัมพันธ เพื่อใหนายจางและลูกจางมีความรูความเขาใจ 
ที่ถูกตองเกี่ยวกับความหมายของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมาย โดยมีแนวทางการดําเนินการ เชน 

 จัดทําเอกสารเผยแพร เชน แผนพับ โปสเตอร เปนตน เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน เพ่ือแจกจายใหแกลูกจางและนายจางในสถานประกอบกิจการ
ทั่วประเทศ รวมถึงการแจกจายใหแกผูมาติดตอราชการกับหนวยงานตางๆ  
ของกระทรวงแรงงาน ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 

 จัดทําสปอรตวิทยุเพ่ือประชาสัมพันธใหนายจางและลูกจางทราบถึงความหมาย
และประโยชนของสวัสดิการแรงงาน 

 ผูบริหารของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหสัมภาษณรายการวิทยุของ 
กรมประชาสัมพันธในชวงขาว และ/หรือรายการวิทยุอ่ืนๆ 

 การจัดทําสปอรตโทรทัศนเพื่อประชาสัมพันธใหนายจางและลูกจางทราบถึง
ความหมายและประโยชนของสวัสดิการแรงงาน 

 ออกรายการกรองสถานการณ ของสถานีโทรทัศนชอง 11 เพ่ือใหสัมภาษณเกีย่วกบั
การจัดสวัสดิการแรงงานของประเทศไทย   

 จัดทําบทความเผยแพรผานทางหนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพตางๆ  
 จัดทําเว็บไซดทางอินเตอรเน็ตเพ่ือใหความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน  
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 ขอความรวมมือจากเครือขายตางๆ ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่อยูใน
สถานประกอบกิจการ เชน สหภาพแรงงาน คณะกรรมการตางๆ หรืออาสาสมัคร
แรงงาน เปนตน ในการเผยแพรรณรงคใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ หนาท่ี ตลอดจน
ความหมายของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ
กฎหมาย  

(2) จากการสํารวจพบวานายจางโดยรวมรอยละ 17.1 ยังเหน็วาไมไดรับประโยชนจากการ
จัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจาง โดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน พบวามีถึง 
รอยละ 40.2 ท่ีเห็นวาไมไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสงเสริม
การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ดังนั้นเพื่อใหสถานประกอบกิจการมีการจัด
สวัสดิการแรงงาน โดยเฉพาะสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายใหมากข้ึน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จึงควรดําเนินการใหนายจางและลูกจางมีองคความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานในเชิง
ลึกมากขึ้น โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 จัดทําคูมือการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยคูมือดังกลาวควรมี
เนื้อหาสาระสําคัญ เชน ความหมายของสวัสดิการแรงงาน ความแตกตางระหวาง
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย รปูแบบ
สวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับสถานประกอบการกิจการ การมีสวนรวมของลูกจาง
ในการจัดสวัสดิการ และประโยชนของสวัสดิการแรงงาน เปนตน ท้ังนี้คูมือ
ดังกลาวตองใชคําท่ีอานเขาใจงาย มีรูปภาพประกอบใหมีความนาสนใจอานและ
อานเขาใจงาย โดยแจกจายคูมือดังกลาวใหกับสถานประกอบกิจการและลูกจาง   
ท่ัวประเทศ ตลอดจนแจกจายใหแกผูมาติดตอราชการกับหนวยงานของกระทรวง
แรงงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 การจัดสัมมนาเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน โดยเชิญลูกจาง นายจาง 
องคกรนายจาง องคกรลูกจาง และเจาหนาที่ภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เขารวมสัมมนา        
โดยควรจัดทั่วทุกภูมิภาคๆ ละ 5-10 จังหวัด เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย    
อยางทั่วถึง 

 จัดหาผูเชี่ยวชาญดานสวัสดิการแรงงานเขาไปตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย เพื่อใหผูประกอบกิจการมีความรูความเขาใจ 
และเห็นถึงความสําคัญของการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎมายมากขึ้น โดยเนนที่        
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 1-49 คน ที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานคอนขางนอย 
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(3) จากการสํารวจพบวาสถานประกอบกิจการรอยละ 52.1 ไมมีคณะกรรมการหรอืองคกร
ลูกจางหรือผูแทนลูกจาง ซ่ึงหมายรวมถึงการไมมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
โดยรวมถึงสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คนขึ้นไป ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ยังพบวาสถานประกอบกิจการซึ่งมีลูกจาง 1-49 คน ท่ีไม
มีคณะกรรมการหรือองคกรลูกจางหรือผูแทนลูกจาง มีสูงถึงรอยละ 96.9 และจากการสํารวจยังพบวา
สถานประกอบกิจการที่มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการฯ มีบทบาท
ในการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานสูงถึงรอยละ 95.8 แตระดับบทบาทสวนใหญ รอยละ 50.5 
ยังอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 70.5 ของสถานประกอบกิจการ นายจางจะเปน           
ผูกําหนดประเภทสวัสดิการท่ีจัดใหลูกจาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาลูกจางยังมีบทบาทในการกําหนดประเภท
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการคอนขางนอย ซ่ึงไมเปนผลดี เนื่องจากสวัสดิการที่จัดใหอาจไม
สอดคลองกับความตองการของลูกจาง ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงควรดําเนินการให
ลูกจางมีสวนรวมในการกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการดังนี้ 

 มีหนังสือแจงสถานประกอบกิจการทั่ วประเทศใหทราบวาตามกฎหมาย 
สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจาง 50 คน ข้ึนไป จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อกระตุนเตือนใหสถานประกอบกิจการที่ยัง
ไมไดจัดตั้งคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการจัดตั้งใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน         
และ ขอความรวมมือกับสถานประกอบกิจการในการใหลูกจางมีสวนรวมในการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามเจตนารมณของกฎหมาย 

 กํากับดูแลใหสถานประกอบกิจการที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป จัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการใหถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด  

 จัดทําแผนพับ โปสเตอร เพื่อใหความรู เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการใน        
สถานประกอบกิจการ บทบาทหนาท่ีของลูกจางและนายจางในคณะกรรมการฯ   
ตามกฎหมาย รณรงคใหลูกจางและนายจางมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ                  
ในสถานประกอบกิจการ โดยแจกจายใหกับนายจางและลูกจางทั่วประเทศ รวมถึง
แจกจายแกผูมาติดตอราชการกับกระทรวงแรงงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาค 

 มีหนังสือถึงสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 10-49 คน เพื่อขอความรวมมือ
ใหลูกจางมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยใชระบบการสงเสริม
แรงงานสัมพันธในรูปแบบตางๆ และมุงเนนถึงประโยชนของการที่ลูกจางมี   
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สวนรวมในการจัดสวัสดิการแรงงาน และควรมีหมายเลขโทรศัพทใหนายจางและ
ลูกจางท่ีสนใจสามารถขอคําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติม 

(4) จากการสํารวจพบวาลูกจางรอยละ 81.0 ทราบประเภทสวัสดิการที่นายจางจัดใหเพียง
บางสวนเทานั้น รอยละ 5.1 ไมทราบเลยวานายจางจัดสวัสดิการแรงงานอะไรใหบาง ทําใหลูกจาง 
ไมสามารถใชประโยชนจากสวัสดิการที่ตนมีสิทธิไดรับ ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน      
จึงควรดําเนินการเพื่อใหลูกจางทราบวานายจางจัดสวัสดิการอะไรใหบาง โดยมีแนวทางการดําเนินการ
ดังนี้ 

 ขอความรวมมือใหสถานประกอบกิจการจัดทําคูมือสวัสดิการแจกจายแกพนักงาน 
รวมถึงการติดประกาศใหพนักงานทุกคนทราบวาสถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการตามกฎหมาย และสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายอะไรบางใหแกลูกจาง 
โดยใหปดประกาศในที่เปดเผย และลูกจางสามารถอานได 

(5) จากการที่สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายเปนสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดให
ลูกจางโดยสมัครใจ ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานนอกจากใชแนวทางการรณรงคใหความรู
แกนายจาง ลูกจาง องคกรนายจาง และองคกรลูกจาง แลว กรมฯ ควรใชแนวทางการสรางแรงจูงใจให
สถานประกอบกิจการสนใจจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย ซึ่งแนวทางหนึ่งที่นิยมดําเนินการ
คือการประกาศยกยองสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการดีเดน ซ่ึงเปนประโยชนตอ 
สถานประกอบกิจการในการสรางภาพลักษณเชิงบวกตอองคกร และทําใหเกิดประโยชนในการสรรหา
บุคลากรโดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 จัดทําโครงการมาตรฐานสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจ โดยจัดทํามาตรฐาน
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่สถานประกอบกิจการควรจัดใหแกลูกจาง 
ซ่ึงอาจแตกตางกันตามขนาดของสถานประกอบกิจการ และจัดใหมีหลายระดับ 
และเชิญชวนใหสถานประกอบกิจการสมัครเขารวมโครงการ โดยผูเขารวม
โครงการจะไดรับคําปรึกษาแนะนําการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายใน 
สถานประกอบกิจการโดยไมตองเสียคาใชจาย สถานประกอบกิจการที่ผานการ
ตรวจสอบจากกรมฯ และหรือหนวยงานท่ีไดรับการแตงตั้งจากกรมฯ จะไดรับ 
ใบรับรองการเปนสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานตาม
มาตรฐาน ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถนําไปใชในการประชาสัมพันธ       
เพื่อสรางภาพลักษณแกองคกร ทั้งกับคูคา ผูบริโภค และกลุมผูหางานทํา 
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(6) จากการศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายในกลุมประเทศศึกษาพบวา
มีหลายประเทศมีการใชมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและตอบแทนนายจาง ในการจัดสวัสดิการแรงงาน
ใหแกลูกจาง สวนสิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับก็ไดรับยกเวนภาษีเงินไดหรือไม
ถือวาเปนเงินได เพ่ือใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนจากสวัสดิการแรงงานอยางเต็มที่ หากมูลคาหรือ
ราคาของสิทธิประโยชนดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสมหรือเปนสวัสดิการแรงงานที่จัดใหตามประเพณี
ปกติโดยไมมีมูลคาหรือราคาเกินควร เชน การจัดงานเลี้ยงสังสรรค การใหของขวัญตามประเพณี 
การเปนสมาชิกคลับเพื่อสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ของขวัญสําหรับตอบแทนการทํางานนาน การจัด
รถรับสงโดยไมคิดมูลคา การจัดอาหารใหโดยไมคิดคาใชจายแกลูกจางทุกคน การชวยเหลือดูแลบุตร 
ในการดูแลของลูกจางที่มีอายุไมเกิน 15 ป อุปกรณท่ีผูพิการไดรับประโยชนในการอํานวยความสะดวก 
ในการทํางานจากนายจาง บานพักท่ีนายจางจัดให เปนตน โดยที่สวัสดิการแรงงานดังกลาวเปนสิ่งที่เกิด
ประโยชนโดยตรงแกลูกจาง และมูลคาที่ลูกจางไดรับไมมาก ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจึงควรดําเนินการดังนี้ 

 ขอใหกรมสรรพากรพิจารณาใชมาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจและตอบแทนนายจาง 
ในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง สวนสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
แรงงานที่ลูกจางไดรับก็ไดรับยกเวนภาษีเงินไดหรือไมถือวาเปนเงินได เพื่อให
ลูกจางไดรับสิทธิประโยชนจากสวัสดิการแรงงานอยางเต็มที่ จากสวัสดิการ
แรงงานดังกลาวขางตน 

 รวมมือกับกรมสรรพากรในการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดาน
ภาษีและวิธีปฏิบัติใหกับนายจาง เนื่องจากในปจจุบันการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายบางประเภทสามารถชวยลดหยอนภาษีลงได เชน คาเบี้ยเลี้ยง
หรือคาพาหนะเดินทาง  คารักษาพยาบาลที่นายจางจายใหแกลูกจางเปน               
คารักษาพยาบาลสําหรับลูกจาง สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดาน ซึ่งอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง เปนตน แตนายจางไมทราบวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง   
จึงไมไดรับประโยชนจากมาตรการดังกลาว 

(7) ความเหมาะสมของสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
การจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของกลุมประเทศศึกษาแลวพบวาโดยรวมแลวการจัดสวัสดิการ
ตามกฎหมายของไทยคลายคลึงกับตางประเทศ แตประเทศตางๆ จะมีรายละเอียดของสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายแตกตางกันบาง โดยรวมถือวาสวัสดิการตามกฎหมายของไทยมีความเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับอนุสัญญาและขอแนะของ ILO อยางไรก็ตามมีสวัสดิการ
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แรงงานบางประเภทในประเทศศึกษาบางประเทศไดกําหนดใหเปนสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแลว 
ไดแก การลาตรวจครรภ การกําหนดเวลาพักเพื่อใหนมบุตรและเลี้ยงบุตรในระหวางเลี้ยงบุตรอายุไม
เกิน 1 ป การลาเกี่ยวกับครอบครัว และโดยที่สวัสดิการแรงงานดังกลาวเปนประโยชน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานอาจพิจารณากําหนดใหเปนสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายในอนาคต 
หากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศดี ข้ึนและสถานประกอบกิจการมีความพรอม                     
โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 แนวทางการกําหนดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย 
 การลาตรวจครรภ เทาที่จําเปน แตไดรับคาจางไมเกิน 2 วันตอป ทั้งนี้จะไดรับ
สิทธิเมื่อทํางานมาแลว 180 วัน  

 มีเวลาพักเพื่อใหนมบุตรและเลี้ยงบุตรในระหวางการเลี้ยงบุตรอายุไมเกิน 1 ป 
วันละ 2 ครั้งๆละ 30 นาที (นอกเหนือจากเวลาพักทํางานในแตละวัน) 

 การลาเกี่ยวกับครอบครัว ไดแก 
o การลาของบิดามารดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเกิดใหมและบุตรผูเยาว จํานวน 2 วัน

ตอปโดยไดรับคาจาง ทั้งนี้จะไดรับสิทธิเมื่อทํางานมาแลว 180 วัน  
o การลาเพื่อดูแลคูสมรสในการคลอดบุตร จํานวน 2 วันตอป โดยไดรับ

คาจาง ทั้งนี้จะไดรับสิทธิเมื่อทํางานมาแลว 180 วนั 
o การลาเพื่องานศพของบุคคลในครอบครัวไดแก บิดา มารดา สามี ภรรยา

บุตร ปู ยา ตา ยาย จํานวน 1 วัน โดยไดรับคาจาง ท้ังนี้จะไดรับสิทธิ      
เมื่อทํางานมาแลว 180 วัน  

 ดําเนินการเผยแพรแนวคิดการจัดสวัสดิการแรงงานดังกลาวผานทางสื่อตางๆ เชน 
การเขียนบทความเผยแพรทางอินเตอรเน็ต ทางหนังสือพิมพ วารสาร เปนตน 

(8) การตรวจสุขภาพประจําปมีความสําคัญและสามารถทราบการเกิดโรคตั้งแตเนิ่นๆ     
ทําใหสามารถใหการรักษาทันทวงทีและประหยัดคารักษาพยาบาล เปนประโยชนตอท้ังนายจาง ลูกจาง 
และภาครัฐ ในการประหยัดคารักษาพยาบาลและไมเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม แตปจจุบัน
นายจางยังจัดสวัสดิการแรงงานดานนี้นอย ในขณะที่กองทุนประกันสังคมยังไมอนุญาตใหเบิกคาตรวจ
สุขภาพประจําป ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงควรดําเนินการดังนี้ 

 หารือกับสํานักงานประกันสังคมในการพิจารณากําหนดใหสามารถเบิกคาตรวจ
สุขภาพประจําปจากกองทุนประกันสังคม โดยเริ่มจากกําหนดใหสามารถเบิกได
สูงสุดไมเกินเงินจํานวนหนึ่ง เชน 500 บาท/คน/ป เปนตน  
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 ขอความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการตรวจสุขภาพของลูกจางทั้งหมดหรือในลักษณะจายสมทบ
ระหวางนายจาง ลูกจาง และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(9) เนื่องจากการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายเปนเรื่องของความสมัครใจ 
สถานประกอบกิจการแตละแหงจึงจัดใหตามความรูความเขาใจและความพรอมในดานตางๆ 
ในขณะเดียวกันสถานประกอบกิจการก็มีความตองการที่จะทราบแนวโนมการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ในตลาดแรงงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดสวัสดิการแรงงานของตนเพือ่ไมใหดอยไปกวา
สถานประกอบกิจการอื่น เพื่อใหสามารถแขงขันในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาทํางานใหกับ
องคกร ในขณะเดียวกันก็ปองกันไมเกิดภาระจากการจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางมากเกินไป ดังนั้น
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานควรดําเนินการสํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบ
กิจการทุก 2 ป เพื่อเปนขอมูลสําหรับการกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน 
ที่เหมาะสม และเผยแพรใหลูกจางและนายจางทราบ 

(10)  โดยที่จากการสํารวจพบวาลูกจางมีความตองการสวัสดิการดานเงินกูยืมเพื่อใชจาย   
ในครอบครัว สูงถึงรอยละ 73.1 ในขณะที่นายจางพรอมท่ีจะจัดใหเพียงรอยละ 52.1 มีความตองการ
สวัสดิการดานเงินกูยืมเพื่อซื้อที่อยูอาศัย รอยละ 61.0 ในขณะที่นายจางสามารถจัดใหไดเพียงรอยละ 
34.5 ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงควรดําเนนิการดังนี้ 

 รวมกับองคกรอ่ืนในการจัดสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางมีความตองการสูงดังกลาว 
อาทิ การรวมมือกับสถาบันการเงิน เชน  ออมสิน หรือประสานสํานักงาน
ประกันสังคมในการจัดสินเชื่อบุคคลใหลูกจางในสถานประกอบการกู ยืม         
โดยขอความรวมมือจากนายจางในการหักเงินเดือนจายชําระหนี้แกสถาบัน
การเงินที่ใหกู (โดยลูกจางใหความยินยอม) โดยควรกําหนดเงื่อนไข เชน ใหกูแก
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการนานกวา 2 ป กําหนดวงเงินกูสูงสุด      
เปนตน  

 รวมมือกับกรมสงเสริมสหกรณในการสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย 
ในสถานประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น 
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(11)  โดยที่สวัสดิการหลายประเภทสามารถดําเนินการโดยการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ 
ของรัฐ เชน ดานการศึกษา ดานสุขภาพ เปนตน ดังนั้นกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงควร
รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ และสถานประกอบกิจการ ในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนตอลูกจาง 
เชน การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การปองกันและแกไขปญหาสังคม การจัดสถานรับเลี้ยง
บุตรของลูกจาง เปนตน 

(12)  เนื่องจากมีสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายบางประเภทที่สถานประกอบกิจการ
ภาคเอกชนในประเทศที่พัฒนาแลวจัดใหแกลูกจาง แตสถานประกอบกิจการในประเทศไทยยังไมมี 
การจัดสวัสดิการแรงงานประเภทนี้หรือหากมีก็นอยมาก ไดแก สวัสดิการเพื่อสรางชีวิตท่ีดีใน 
การทํางานและครอบครัว เชน การปรับเวลาการทํางานและชั่วโมงการทํางานใหยืดหยุน การไมจํากัด
เวลาทํางานและสถานที่ทํางาน การยอมรับการติดตอและทํางานทางไกล การทํางานแบบไมเต็มเวลา 
(Part-time) การลางานเกินกวาที่กฎหมายกําหนดเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัวตามความเหมาะสม      
เปนตน  โดยที่สวัสดิการแรงงานดังกลาวเปนประโยชนตอลูกจาง  ดังนั้นกรมสวัสดิการและ        
คุมครองแรงงานจึงควรเผยแพรรูปแบบการจัดสวัสดิการดังกลาวใหแกสถานประกอบกิจการ       
องคกรนายจาง องคกรลูกจาง และลูกจาง เพ่ือนําไปใชหากสถานประกอบกิจการมีความพรอม 

(13)  โดยที่ในปจจุบันมีผูสนใจคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตจํานวนมาก และปจจุบัน  
ยังไมมีเว็บไซตที่รวมรวมความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานโดยเฉพาะ ดังนั้นเพื่อเปน
แหลงความรูสําหรับนายจาง ลูกจาง องคกรนายจาง องคกรลูกจาง เจาหนาที่ภาครัฐ นักวิชาการ และ
ผูสนใจ  ในการคนควาและติดตามความกาวหนาและสถานการณการจัดสวัสดิการแรงงาน                   
ทั้งในประเทศและตางประเทศ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงควรจัดทําเว็บไซตท่ีเปนศูนยกลาง
ในการใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลขาวสารดานสวัสดิการแรงงาน         
ในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปนแหลงคนควาและเผยแพร เพื่อใหสามารถนําไปปรับปรุง      
การจัดสวัสดิการแรงงานใหเหมาะสมและทันสถานการณ 

(14)  ควรดําเนินการศึกษาวิจัยการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนดานการจัดสวัสดิการแรงงานแกแรงงานนอกระบบ 
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5.2 นายจาง  
 

(1) ติดประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและสวัสดิการแรงงานนอกกฎหมาย
ใหลูกจางทราบ และดําเนินการจัดสวัสดิการแกลูกจางตามที่ประกาศ 

(2) จัดสวัสดิการแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของลูกจาง โดยใหลูกจางเขามา      
มีสวนรวมในการกําหนดประเภทสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับองคกร 

(3) รวมมือกับสถานประกอบกิจการในบริเวณใกลเคียงรวมกันจัดสวัสดิการแรงงาน             
บางประเภท เชน การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง การจัดสนามเด็กเลน เปนตน เพ่ือเปนการประหยัด
คาใชจายในการจัดสวัสดิการแรงงาน 

(4) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คน ข้ึนไป จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการ ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

(5) สถานประกอบกิจการที่จัดสวัสดิการแรงงานไดตามมาตรฐานควรประชาสัมพันธ
เผยแพรเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร ซ่ึงจะชวยใหสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เขามารวมงานไดมากขึ้น 

(6) สถานประกอบกิจการที่มีความพรอมอาจจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแรงงานใน 
สถานประกอบกิจการ  โดยแบงบางสวนของรายไดหรือกําไรสุทธิเขากองทุน เชน รอยละ 0.5            
ของรายได หรือ รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ของผลการดําเนินงานในปที่ผานมา เปนตน เขากองทุนฯ และ
ใหลูกจางเขามามีสวนรวมในการนําเงินจากกองทุนไปจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมแกลูกจาง 
นอกจากนี้นายจางอาจนําเงินบางสวนท่ีไดจากการที่ลูกจางสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
หรือลดคาใชจายในดานการบริหารจัดการ เขากองทุนฯ ดังกลาว ตลอดจนการใหลูกจางมีสวนรวม     
ในการจัดสรรเงินสมทบกองทุนฯ เปนตน 
 

5.3 องคกรนายจาง 
 

(1) สนับสนุนภาครัฐในดานการรณรงคใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายแกลูกจาง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการจัด
สวัสดิการแรงงานคอนขางนอย 

(2) ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานดีเดน 
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(3) ขอความรวมมือสถานประกอบกิจการที่อยูในบริเวณเดียวกัน เชน ในนิคมอุตสาหกรรม
เดียวกัน เปนตน รวมมือในการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทตางๆ เชน การจัดตั้งสหกรณรานคา 
การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห สถานเลี้ยงบุตรของลูกจาง เปนตน  
 
 5.4 ลูกจาง 
 

(1) ลูกจางควรมีสวนรวมในการออกคาใชจายดานสวัสดิการแรงงาน เพ่ือชวยแบงเบาภาระ
ของนายจาง และชวยใหนายจางสนใจจัดสวัสดิการแรงงานแกลูกจางเพิ่มขึ้น 

(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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