
ค่าตอบแทน 
Compensation 



บุคคล? องค์การต้องการ 



บุคคล? องค์การต้องการ 
• มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับตามต าแหน่ง 

• มีความจงรักภักดีต่อองค์การ 

• มีความทุ่มเท และเต็มใจปฏิบัติงาน 



“อัตราค่าจ้างเป็นเงื่อนไขอันแรก
ซึ่งก่อให้เกิดข้อตกลงในการจ้าง
งาน. . .นอกจากค่าจ้างจะเป็น
สิ่งจูงใจให้คนท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว  ค่าจ้างก็คือ
ปัจจัยแรกที่ท าให้คนเปลี่ยนงาน
... 
 

ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์ 
 



ความหมายของค่าตอบแทน 

 เงิน และประโยชน์หรือบริการ ที่องค์การจัด
ให้แก่บุคลากร  อันเนื่องมาจาการปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์การนั้นๆ  



ค่าตอบแทน 

สวัสดิการ 

ผลประโยชน ์
ค่าจ้าง 

เงินเดือน 



ส่วนประกอบของค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ค่าตอบแทนพิเศษ 

ผลประโยชน์อื่น 



ลักษณะของค่าตอบแทน 

  ก าหนดตามชิ้นงาน (Piece Rate Structure) 

  ก าหนดค่าจ้างตายตัว (Fixed or Flat Rate   
Structure) 

  ก าหนดเป็นช่วงเงินเดือน (Range Structure) 

  ก าหนดเป็นขั้นเงินเดือน (Step Rate Structure) 
 



วัตถุประสงค์ของการให้ค่าตอบแทน 

เพื่อดึงดูดบุคลากรให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ 



วัตถุประสงค์ของการให้ค่าตอบแทน 

เพื่อดึงดูดบุคลากรให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ 

เพื่อให้องค์การสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 





ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าตอบแทน 

 

 

•ค่างานเปรียบเทียบ Equal Work, Equal Pay 

•ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

•ความอาวุโสในงาน 

•ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการท างาน 

•ความสามารถที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 



 

 

•ระดับค่าจ้างทั่วไปในตลาดแรงงาน 

•ศักยภาพในการจ่ายค่าตอบแทน 

•ค่าครองชีพ 

•องค์การด้านแรงงาน และภาครัฐ 

•วิทยาการสมัยใหม่ 

•ลักษณะของงาน 

ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อค่าตอบแทน  



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

การก าหนดอัตราค่าตอบแทน 

ระดับเดียวกันกับอัตราทั่วไป 

สูงกว่าอัตราทั่วไป 

ต่ ากว่าอัตราทั่วไป 



การก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินค่างาน 
การส ารวจค่าตอบแทน 



การก าหนดค่าตอบแทน 
จ าเป็นต้องมีการประเมินค่างาน ; 

การประเมินค่างานเชิงคุณภาพ ; ละเอียด 

การประเมินค่างานเชิงปริมาณ ; ตัวเลข 

ก าหนดจากการพิจารณาลักษณะงาน 

ก าหนดจากการพิจารณาปัจจัยในการปฏิบัติงาน 



วิธีการก าหนดค่าตอบแทน : ลักษณะงาน 

• วิ ธี ก า รจั ดล า ดั บความส าคัญ  เปรี ยบ เที ยบ
ความส าคัญ และเรียงล าดับ ง่าย เร็ว ประหยัด 

• วิธีการก าหนดราคาตลาด ศึกษางานภายในและ
ภายนอกที่คล้ายกัน แล้วน าผลลัพธ์มาเปรียบเทียบ 

• วิธีการก าหนดราคาตลาดเป็นแนวทาง 
• วิธีการก าหนดต าแหน่ง โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่ม ; 

การพิจารณาอาชีพ + การก าหนดชั้นงาน 



การก าหนดค่าตอบแทน : ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

• วิธีก าหนดคะแนนเป็นตัวเลข เพื่อสร้างมาตรฐาน
และความชัดเจนในการพิจารณา 

• วิ ธี ใช้ปั จจั ยอื่ น  นอกเหนือจากปัจจั ย ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น อายุงาน ประสบการณ์ การศึกษา 
เป็นต้น 



การส ารวจค่าตอบแทน 

กระบวนการในการจ าแนก เปรียบเทียบ 
จัดล าดับความส าคัญของงานแต่ละงาน โดย
พิจารณาจากปัจจั ยต่ า งๆ  ที่ ใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงาน 



การส ารวจค่าตอบแทน 

• การจัดท าสถิติเกี่ยวกับค่าจ้างแยกตามพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ ตามอาชีพ ตามอุตสาหกรรม หรือตาม
เมืองต่าง ๆ ส าหรับช่วงเวลาหนึ่งที่ก าหนดหรือ     
ที่จะน ามาใช้ 



การส ารวจค่าตอบแทน 

• เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้มี
ความเป็นธรรม 

• เพื่อธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ 

• เพื่อจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 



การส ารวจค่าตอบแทน 

• คุณสมบัติขององค์การ; ชนิดขององค์การ ขนาด และ
ประเภทของธุรกิจ 

• ลักษณะของแรงงาน; คุณสมบัติ กระแสความ
ต้องการในตลาดแรง งาน 

• คุณสมบัติพิเศษ; ที่มีความส าคัญต่องาน 



วิธีการส ารวจค่าตอบแทน p.227 
การเปรียบเทียบงานที่ส าคัญ; Key Job Matching 

การเปรียบเทียบโดยการแบ่งงาน; Key Class Matching 

การส ารวจอาชีพ ; Occupational survey 

การประเมินค่างาน ; Job Evaluation 

การก าหนดประเภทงาน ; Broad Classification 



EX.ปัจจยัการประเมินอาชีพโดยการใหค่้าคะแนน 

อาชีพ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
วศิวกร 

ช่าง
เทคนิค 

คนงาน
มีฝีมือ 

คนงาน
ไร้ฝีมือ 

 1.  ทกัษะ (Skill) 50 

  1.1 การศึกษาและความรู้ในงาน 12 10 9 8 

  1.2 ประสบการณ์และฝึกอกบรม 12 10 9 8 

 1.3 ความคิดริเร่ิม 12 10 9 8 

1.4 ความสามารถปรับตวั 12 10 9 8 



อาชีพ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
วศิวกร 

ช่าง
เทคนิค 

คนงาน
มีฝีมือ 

คนงาน
ไร้ฝีมือ 

 2.  ความพยายาม (Effort) 15 

   2.1 สมรรถภาพทางกาย 4 3 2 2 

   2.2  การใชค้วามคิด 4 3 2 2 

  2.3 สมาธิ 4 3 2 2 



อาชีพ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
วศิวกร 

ช่าง
เทคนิค 

คนงาน
มีฝีมือ 

คนงาน
ไร้ฝีมือ 

3.  ความรับผดิชอบ (Responsibility) 20 

  3.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 4 3 2 1 

  3.2 วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ ์ 4 3 2 1 

 3.3 การรักษาความปลอดภยัในงาน 4 3 2 1 

 3.4 รับผดิชอบงานของฝ่ายอ่ืนๆ 4 3 2 1 



อาชีพ 

ปัจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
วศิวกร 

ช่าง
เทคนิค 

คนงาน
มีฝีมือ 

คนงาน
ไร้ฝีมือ 

4.  เงือ่นไขของงาน (Job 
Conditions) 

15 

  4.1 สภาพงานท่ีท าไม่เส่ียง
อนัตราย 

7 6 5 4 

  4.2 งานเส่ียงอนัตรา 7 6 5 4 

รวมคะแนน 100 90 73 60 50 



ข้อควรพิจารณาในการก าหนดค่าตอบแทน 
ปัญหาค่าตอบแทน 

ระยะเวลา 

อตัราคา่ตอบแทน 

ระยะเวลาปฏบิตังิาน 

การหยดุพกั 

วนัหยดุ 

ความยตุธิรรม 

ความมัน่คง 

Lunch Time 

Break Time 

วนัส าคญั 

วนัพกัผอ่น 

ภายใน 

ภายนอก 



สาระส าคัญจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

•ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง/วัน และไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง/สัปดาห ์
•งานอันตรายตามที่ก าหนดในกฎระทรวง ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง/วัน 
และไม่เกิน ๔๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  

เวลาท างาน 



สาระส าคัญจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

•ในวันที่มีการท างานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่า
วันละ ๑ ชั่วโมง ภายใน ๕ ชั่วโมงแรกของการท างาน                  
•นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละ       
๑ ชั่วโมงก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐ นาที   และเมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๑ ชั่วโมง 
•กรณีงานในหน้าที่มีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะ
หยุดเสียมิได้  นายจ้างจะไม่จัดเวลาพักให้ลูกจ้างก็ได้  แต่ต้องได้รับ       
ความยินยอมจากลูกจ้าง  

เวลาพัก 



สาระส าคัญจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ตอ้งไมน้่อยกว่าสปัดาหล์ะ ๑ วนั โดยมรีะยะหา่งกนัไมเ่กนิ ๖ วนั  ลูกจา้ง
มสีทิธิไ์ด้รบัค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ (ยกเว้นลูกจ้างรายวนั ราย
ชัว่โมง หรอืตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย)    นายจา้งและลูกจา้งจะ
ตกลงกันล่วงหน้า ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้ งาน
โรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร (งานประมง  งาน
ดบัเพลงิ) งานอื่นตามทีก่ฎกระทรวงฯ ก าหนด   นายจา้งและลูกจา้งจะตก
ลงกนัล่วงหน้า สะสมและเลื่อนวนัหยุดประจ าสปัดาหไ์ปเมื่อไดกไ็ดแ้ต่ตอ้ง
อยูใ่นระยะเวลาไมเ่กนิ ๔ สปัดาหต์ดิต่อกนั กรณีวนัหยุดประจ าสปัดาหไ์ม่
แน่นอน ใหน้ายจา้งประกาศวนัหยุดใหลู้กจา้งทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า ๓ 
วนัและแจง้เป็นหนังสอืใหพ้นักงานตรวจแรงงานทราบภายใน ๗ วนั นับ
แต่วนัทีป่ระกาศก าหนด  

วันหยุดประจ าสัปดาห์ 



สาระส าคญัจาก พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ตอ้งไม่น้อยกว่าปีละ ๑๓ วนั โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ
ดว้ย ถา้วนัหยุดตามประเพณีตรงกบัวนัหยุดประจ าสปัดาห ์
ใหห้ยุดชดเชยในวนัท างานถดัไป ลกูจา้งมสีทิธิไ์ดร้บัค่าจา้ง
ในวนัหยดุ 

วนัหยดุตามประเพณี 



สาระส าคัญจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ ๑ ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี   
ไม่น้อยกว่าปีละ ๖ วันท างาน ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุด
พักผ่อนประจ าปี  ถ้าลูกจ้างที่ท างานยังไม่ครบ ๑ ปี จะให้หยุดตาม
ส่วนก็ได้  ให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าหรือก าหนดตามที่ตกลงกัน นายจ้างและลูกจ้างจะ    
ตกลงกันล่วงหน้า  การสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีไป 
รวมหยุดในปีอื่นก็ได้ 

วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 





การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ 

Welfare and Benefits Management  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://journalistboondham.blogspot.com/2012/04/2555-2556.html&ei=kLRNVNu6BJbt8AXo84DoAg&bvm=bv.77880786,d.dGc&psig=AFQjCNFrlbHkjDO83ssfETmJpJP8b95epQ&ust=1414464984968564


Welfare 

Benefit Service 

Hidden 
Payroll 

Fringe 
Benefit 

Non-Wage 
Payment 

สวัสดิการ: สิ่งที่องค์การจัด
ให้ แก่ สมาชิ ก เพื่ อ อ านวย
ประโยชน์ที่ส าคัญและเป็นที่
ต้องการของคนส่วนใหญ่ 



ความหมายของสวัสดิการแรงงาน 
 การด าเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน 

(ลูกจ้าง) หรือรัฐบาล ที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ลูกจ้าง
สามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุก
ทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยใน
การท างาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการ
ด าเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวลูกจ้างเท่านั้น แต่รวมถึง
ครอบครัวของลูกจ้างด้วย 



ความส าคัญของสวัสดิการ 
• ทุ่มเทการท างานในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 

• ช่วยให้มีพัฒนาการความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 

• ช่วยให้ครอบครัวสามารถด ารงชีวติในสงัคมได้อย่างมี
คุณภาพ 

• เพื่อธ ารงรักษาและจูงใจผู้มีความสามารถให้อยู่กับ
องค์การ 

• ช่วยลดภาระด้านการจ่ายภาษี 

 



ประเภทของสวัสดิการ 

ตามกฎหมาย 

เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
พื้นฐานส าหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่ง
กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป 



ประเภทของสวัสดิการ 

ตามกฎหมาย 

เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคลากรใน
องค์การ และส่ง เสริมสวัสดิภาพและความความ
ปลอดภัยในการท างาน 



นอกเหนือกฎหมาย 

องค์การจัดให้มีขึ้นด้วยความเต็มใจ จาก
ความเห็นชอบระหว่างองค์การกับบุคลากร 

ประเภทของสวัสดิการ 



นอกเหนือกฎหมาย 

เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ และความพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

ประเภทของสวัสดิการ 



ชนิดของสวัสดิการ 
บริการด้านสุขภาพ (Health Services) 

เป็นการดูแลสุขภาพและพลานามัยให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสม 





ชนิดของสวัสดิการ 
บริการด้านความปลอดภัย (Safety Services) 

เป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการ
อยู่ร่วมกันองค์การ 



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hsec.ie/health-and-safety-consultancy/audit-services/workplace-health-and-safety-audit/&ei=_bdNVNCSM4uM8QWU7IKgBw&psig=AFQjCNH5v26qlpfoAJ-j4IlhwyzRkauoMw&ust=1414465585198031
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aushealthservices.com.au/noise-assessments-and-workplace-noise-testing&ei=U7hNVOa7HsH28QXJnYD4BQ&psig=AFQjCNH5v26qlpfoAJ-j4IlhwyzRkauoMw&ust=1414465585198031
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://minisites.multicare.org/home/multicare-occupational-medicine&ei=eLhNVMz-Bs7-8QW67YHgCQ&psig=AFQjCNH5v26qlpfoAJ-j4IlhwyzRkauoMw&ust=1414465585198031


ชนิดของสวัสดิการ 
การจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุดที่ได้รับอนุญาต 
(Payment for Entitle Leave ) 

เป็นการจ่ายให้ในวันหยุดต่าง ๆ ที่องค์การก าหนดให้
บุคลากรได้หยุด เพื่อให้บุคลากรได้พักผ่อน หรือด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pantip.com/topic/31906059&ei=wJoPVemkHZaOuATqloLwBw&bvm=bv.88528373,d.c2E&psig=AFQjCNEfJdxy8Xt-FlICs427_Ad6oG9ebQ&ust=1427172375680553


ชนิดของสวัสดิการ 
บริการด้านความมั่นคง (Security Services) 

เป็นการสร้างความมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่
บุคลากร ในการด ารงชีพอย่างความสุขได้ในสังคม 



ชนิดของสวัสดิการ 

บริการด้านการศึกษา (Education Service) 

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ได้มีการพัฒนา
ตนเองตามความเหมาะสม และอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
องค์การต้องมองเห็นถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ 



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://madisoncollege.edu/workplace-basic-skills-solutions&ei=lr9NVPL0LdPN8gXA7IGYAw&psig=AFQjCNGVoxtPXRz50YUrhUvw9sM53CtwJA&ust=1414467765321527
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cbe.ab.ca/new/spotlights11-12/120621-fes-award.asp&ei=w79NVJixBdP88AWnh4DgDw&psig=AFQjCNGVoxtPXRz50YUrhUvw9sM53CtwJA&ust=1414467765321527


บริการด้านเศรษฐกิจ (Economic Services) 

ชนิดของสวัสดิการ 

เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านครองชีพ และการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cateringandevents.in/catering.htm&ei=vMJNVOfSApXU8gWbv4LYDQ&psig=AFQjCNFlT1ndMwPEraiK0FTynUm3fjGPbw&ust=1414468575573322


บริการนันทนาการ (Recreational Services) 

ชนิดของสวัสดิการ 

เป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและ
จิตใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 





บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Services) 

ชนิดของสวัสดิการ 

เป็นการจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า
ในการแก้ปัญหาในการท างาน ตลอดจนปัญหา
ส่วนตัว ซื่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน
ในความรับผิดชอบ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mchapusa.com/&ei=JstNVJ__PI7Z8gX-pIAw&psig=AFQjCNGq50ho6EBj5L0bDAc23ajn5sf7tw&ust=1414470804904168




โบนัส และรางวัล (Bonuses and Award) 

ชนิดของสวัสดิการ 

เป็นการให้ประโยชน์เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการ 
รวมไปถึงการยกย่องพฤติกรรมที่องค์การพึงประสงค์
ให้เกิดหรือให้มีขึ้น 
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บริการอื่นๆ (Other Services) 

ชนิดของสวัสดิการ 

เป็นการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ หรือเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่า หรือ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ งบุ ค ล า ก ร  ห รื อ สิ่ ง ที่ จั ด ใ ห้
นอกเหนือจากที่มีอยู่ทั่วไป 





 
สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง 

 
• การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาท างาน  

• การจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน  

• การอบรมความรู้เกี่ยวกับการท างานทั้งในและนอก
สถานที่ท างาน  

• การจัดให้มีห้องสมุด หรือมุมอ่านหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น 



 
สวัสดิการที่ช่วยเหลือในค่าครองชีพ 

 
• การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการหรือสหกรณ์ร้านค้า  

• การให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ  

• การจัดชุดท างาน  

• การจัดหอพัก  

• การจัดให้มีรถรับ-ส่ง  

• เงินโบนัส ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ 



 
สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของลูกจ้าง 

 
• สหกรณ์ออมทรัพย์  

• กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  







 
สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง 

 
• การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง  

• การช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  

• การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้าง  

• การประกันชีวิตให้กับลูกจ้าง  



 
สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต 

 • เงินบ าเหน็จ  

• เงินรางวัลท างานนาน  

• ให้ลูกจ้างซื้อหุ้นของบริษัท  

• กองทุนฌาปนกิจ  

• เงินกู้เพ่ือสวัสดิการที่พักอาศัย  



สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย 

• การจัดทัศนศึกษา  

• การแข่งขันกีฬา  

• การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  

• การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย 

• การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี  



 หลักการจัดสวัสดิการ 

ลูกจ้าง 

ผลประโยชน์ 
ครอบครัว 

ความพึงพอใจ 
ความผูกพัน  
การทุ่มเท 

“ประสิทธิภาพ” 
พยายาม 



       หลักการจัดสวัสดิการ 

 การจัดระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ จะ
เป็นส่วนช่วยให้ทั้งบุคลากรและองค์การ
ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และคุ้มค่าในการ
ลงทุน   



 หลักพื้นฐานในการจัดสวัสดิการ 

• ต้องตอบสนองต่อความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ และพยายามให้ครอบคลุมทุกด้าน 

• ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนด รวมถึงวิธีการด าเนินการ การปรับปรุง 
แก้ไข 



 หลักพื้นฐานในการจัดสวัสดิการ 
• มีความเหมาะสมในการลงทุนและการด าเนินงาน
ขององค์การ 

• สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับความ
ต้องการและสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บุคลากรและองค์การ 

• ต้องค านึงถึงผลลัพธท์ี่ได้จากการด าเนินงาน 



    ความส าคัญของการบริหารสวสัดิการ 

• สวัสดิการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้าง 

• สวัสดิการสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 



    ความส าคัญของการบริหารสวสัดิการ 

• สวัสดิการเป็นการเกื้อกูลจากนายจ้างที่มีต่อ
ลูกจ้าง 

• สว ัสด ิการ เป ็นค ่าตอบแทนที่ม ีความลึกซ ึ้ง
กว ่าเงิน เด ือน  

• ระบบสวัสดิการมีผลต่อความสงบสุขของสังคม
โดยทางอ้อม 

 



 การบริหารสวัสดิการ ให้ความส าคัญ ; 

• การจัดการโครงสร้างสวัสดิการ ; ข้อ
กฎหมาย โครงสร้างต าแหน่งงาน ความ
พร้อมขององค์การ 

• การค านวณต้นทุนสวัสดิการ ; ความคุ้มค่าใน
การลงทุน ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการ 



 การบริหารสวัสดิการ ให้ความส าคัญ ; 

• การจัดการที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหา
ภายในองค์การได ้

• การจัดสวัสดิการที่ดีช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ภายในองค์การได ้

• ช่วยพัฒนากิจการขององค์การให้มั่นคงและ
ก้าวหน้าต่อไป 





แนวโน้มการบริหารสวัสดิการแบบใหม ่

 มุ่งเน้นตอบสนองต่อการใช้ชีวิต และความต้องการ

เฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มากกว่าการธ ารงรักษา 
เช่น สปา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย 
โยคะ การนั่งสมาธิ และการให้ค าแนะน าปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 



Flexible/Cafeteria /Buffet Plan 

 เป็นการออกแบบสวัสดิการที่หลากหลาย ให้

พนักงานเลือก โดยก าหนดวงเงินงบประมาณของ
แต่ละคนเอาไว้ มีการสื่อสารท าความเข้าใจ และ
น าเอาระบบ IT มาใช้ในการเก็บข้อมูลวงเงินและ
การใช้สวัสดิการของพนักงานแต่ละคน 



DMG ออฟฟิศคนไทย ที่ใส่ใจพนักงานทั้งกายและจิตใจ 



KTC  ออฟฟิศของคนทันสมัยใจกลางกรุงเทพฯ 
 



Q & A 


