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สวสัดกิารและผลประโยชน์

• ความหมาย
• พฒันาการของสวสัดิการ
• ประเภทของสวสัดิการ
• หลกัการจดัสวสัดิการ
• การบริหารสวสัดิการในองคก์าร
• แนวโนม้ของสวสัดิการในประเทศ



สวสัดกิาร  ประโยชน์ และบริการ

สวสัดกิาร เป็นส่ิงที่นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงานโดยตรงที่องค์การ
มอบให้แก่สมาชิก   เพ่ือให้เกดิความผูกพนั   จงรักภกัด ี ท าให้บุคลากร
ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความเต็มใจ  เตม็ก าลงัความสามารถ  ซ่ึงช่วยให้
บุคลากรมีพฒันาการความก้าวหน้า  มีชีวติครอบครัวทีม่ีความมั่นคง 
สามารถด ารงชีวติในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ



พฒันาการของสวสัดิการในองค์การ 3 ช่วงเวลา
1.  ช่วงปฏิวตัอิุตสาหกรรมจนถงึต้นศตวรรษที ่19

- จดัสวสัดิการใหลู้กจา้งในลกัษณะท่ีเป็นแบบครอบครัวหรือแบบอุปถมัภ์
เพื่อใหลู้กจา้งสามารถด ารงชีวิตและท างานในสถานประกอบการไดต้าม
อตัภาพ

2.    ช่วงพฒันาการของสังคมอุตสาหกรรม
- แรงงานเรียกร้องความเป็นธรรม สวสัดิภาพ และความปลอดภยัในการ
ท างาน  “มีการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์  หาวิธีปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด” มีการน า
ระบบการใหค้่าตอบแทนแบบจูงใจมาใช ้มีการต่ืนตวัของแนวคิดดา้น
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์  มีการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก



3.  สมยัปัจจุบัน
- สมาชิกขององคก์ารไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ  
- ระบบสวสัดิการท่ีเอ้ือประโยชน์แก่บุคลากรและองคก์าร  
-ส่งเสริมการจดัสวสัดิการใหบุ้คลากรตามกฎหมายก าหนด

พฒันาการของสวสัดิการในองค์การ 3 ช่วงเวลา (ต่อ)



ประเภทของสวสัดกิาร
1. สวัสดิการตามกฎหมาย 
- บริการดา้นสุขอนามยั  หอ้งพยาบาล  หอ้งสุขา
- ส่งเสริมสวสัดิภาพและความปลอดภยั
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด
- รถรับ-ส่ง
- ท่ีอยูอ่าศยั
- เงินช่วยเหลือพิเศษ
- กิจกรรมนนัทนาการ



ชนิดของสวสัดกิาร 10 ประเภท
1. บริการด้านสุขภาพ (Health Services) เช่น หอ้งพยาบาล การ

ตรวจสุขภาพ การใหข้อ้มูลดา้นสุขภาพอนามยั
2. บริการด้านความปลอดภยั (Safety Services) เช่น การให้

ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั กิจกรรมดา้นความปลอดภยั 
การฝึกอบรม

3. บริการด้านความมั่นคง (Security Services) เช่น เงินรางวลั 
เงินทดแทน การประกนัชีวติ เงินบ านาญ



4. การจ่ายค่าตอบแทนในวนัหยุดตามระยะเวลาทีไ่ด้รับอนุญาต
(Payment for Entitle Leave) เช่น วนัหยดุ วนัลา วนัลาป่วย

5. บริการด้านการศึกษา (Education Services) เช่น ทุนการศึกษา
ลาศึกษาต่อ

6. บริการด้านเศรษฐกจิ (Economic Services) เช่น บา้นพกั อาหาร
กลางวนั

ชนิดของสวสัดกิาร 10 ประเภท (ต่อ)



7. บริการนันทนาการ (Recreational Services) เช่น ชมรมกีฬา 
กีฬาประจ าปี

8. บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Services) เช่น ใหค้  าปรึกษา
ดา้นอาชีพ กฎหมาย

9. โบนัสและเงินสวสัดกิาร (Bonuses Services)
10. บริการอ่ืน ๆ (Other Services) เช่น รถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 
อุปกรณ์ส่ือสาร

ชนิดของสวสัดกิาร 10 ประเภท (ต่อ)



หลกัการจัดสวสัดกิาร
1. ตอบสนองความต้องการ  เช่น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รถ

รับ-ส่ง  เงินบ าเหน็จและบ านาญ  ท่ีพกัอาศยั  เงินกูด้อกเบ้ียต ่า  
2. การมีส่วนร่วม
3. ความสามารถในการจ่าย
4. ความยืดหยุ่น
5. ประสิทธิภาพของการท างาน



การบริหารสวสัดกิารในองค์การ
1. การจัดการโครงสร้างสวสัดกิาร
- ขอ้ก าหนดของกฎหมาย
- โครงสร้างต าแหน่งงานในองคก์าร
- ความพร้อมขององคก์าร

2. การค านวณต้นทุนสวสัดกิาร
- ตอบสนองความตอ้งการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ไดรั้บประโยชน์คุม้ค่า



✓ระบบสวสัดิการ : สอดคลอ้งกบักระแสสงัคม
✓สวสัดิการเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัสมาชิก
➢ สวสัดิการแบบชุด (Package) 
➢ สวสัดิการแบบยดืหยุน่ (Flexible) เรียกวา่ สวสัดิการแบบบุฟเฟต์

(Buffet Plan) : เพื่อสร้างความพอใจแก่บุคลากร และองคก์ารลงทุน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

*** ค านึงถึงคุณค่าของบุคลากร คุณภาพชีวิตท่ีดี มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
“สวสัดิการแรงงานเป็นกญุแจดอกส าคญัท่ีมีส่วนช่วยแกปั้ญหาในองคก์าร”

แนวโน้มของสวสัดกิารในประเทศ



Thank You





แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของสวสัดิการ ประโยชน์ และบริการ
2. จงอธิบายพฒันาการของการจดัสวสัดิการ ประโยชน์ และบริการ
3. จงอธิบายและยกตวัอยา่งสวสัดิการในปัจจุบนั
4. หลกัการจดัสวสัดิการมีอะไรบา้ง จงอธิบาย
5. การจดัระบบสวสัดิการแบบยดืหยุน่มีประโยชน์กบัองคก์ารและ

บุคลากรอยา่งไรบา้ง



เอกสารอ้างองิ

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท.์ (2548).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  

กรุงเทพ ฯ:  ซีเอด็ยเูคชัน่
จุฑามาศ ทวีไพบูลยว์งษแ์ละสุวรรธนา เทพจิต. (2550). 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่อินโดไชน่า.
ก่ิงพร ทองใบ. (2553).  ระบบค่าตอบแทนสมัย จากวชิาการสู่อาชีพ. 

กรุงเทพฯ: เอชอาร์ เซนเตอร์.


