ความหมายและขอบเขตของคาว่า “สวัสดิการ”
ได้มีผใู้ ห้ความหมายของคาว่า “สวัสดิ การ” ต่างๆกันไป ได้แก่
Welfare (สวัสดิภาพ สวัสดิการ) คือการมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดขี องบุคคลหรือกลุม่ สวัสดิการทัวไปของชุ
่
มชนหรือสังคม ถือว่าเป็น
หน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องจัดให้มขี น้ึ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม
สวัสดิการ หมายถึง “การกินดีอยู่ด”ี หรือ Well-being ซึง่ ถ้าจะขยายความออกไปก็อาจกล่าวได้ว่า คือภาวะของการมีสขุ ภาพดี มีความ
เจริญรุ่งเรือง และมีความสุข ถ้าเกีย่ วกับด้านแรงงานก็หมายถึง สิง่ หรือสถานการณ์ทน่ี ายจ้างจัดให้เพื่อความสะดวกสบาย หรือความกินดีดอยู่
ดีของลูกจ้างนันเอง
่
ซึง่ การดาเนินการเพื่อให้เกิดภาวะทีม่ คี วามสะดวกสบาย หรือความกินดีอยู่ดขี องลูกจ้างนี้มไิ ด้หมายความว่า เป็ นความ
รับผิดชอบของนายจ้างแต่ฝา่ ยเดียว รัฐบาลและสหภาพแรงงานก็ตอ้ งมีสว่ นร่วมด้วย
สวัสดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใดๆ ทีห่ น่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้ขา้ ราชการ พนักงาน
หรือผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์กรนัน้ ๆ ได้รบั ความสะดวกสบายในการทางาน มีความมันคงในอาชี
่
พ มีหลักประกันทีแ่ น่นอนในการดาเนิ นชีวติ
หรือได้รบั ประโยชน์อ่นื ใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทีไ่ ด้รบั อยู่เป็ นประจา ทัง้ นี้เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีขวัญและกาลังใจทีด่ ี
ั
เพื่อจะได้ใช้กาลังกาย กาลังใจ และสติปญั ญาความสามารถของตนในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีไ่ ม่ตอ้ งวิตกกังวล ปญหายุ
่งยากทัง้ ในทาง
ส่วนตัวและครอบครัวทาให้มคี วามพอใจในงาน มีความรักงานและตัง้ ใจทีจ่ ะทางานนัน้ ให้นานทีส่ ดุ สาหรับสวัสดิการทีส่ มบูรณ์แบบนัน้ ย่อม
หมายถึงสวัสดิการทีใ่ ห้แก่ลกู จ้าง ทัง้ ในขณะทีท่ างาน (On – the – Job), นอกเวลาทางานแต่ยงั อยู่ในทีท่ างาน (Off – the – job within the
workplace), นอกสถานทีท่ างาน (Outside the workplace) นอกจากนัน้ จะต้องไม่ให้เฉพาะลูกจ้างเท่านัน้ แต่จะต้องรวมถึงครอบครัวและ
ชุมชนด้วย

ตัวอย่างสวัสดิ การภายในสถานที่ทางาน
การให้สวัสดิการความสะดวกสบาย เช่น การจัดน้าดื่ม ห้องน้า – ห้องส้วม ทีร่ บั ประทานอาหาร ห้องพักผ่อน ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล เป็ นต้น
ตัวอย่างสวัสดิ การนอกสถานที่ทางาน ได้แก่
สวัสดิการด้านทีพ่ กั อาศัย โรงเรียนสาหรับบุตรพนักงาน การจัดตัง้ ร้านสหกรณ์ สโมสรพนักงาน การจัดทัศนาจรและสวัสดิการทีม่ ผี ล
ต่อการสร้างความมันคงทางจิ
่
ตใจ เช่น การจัดประกันชีวติ ให้ลกู จ้าง การจัดระเบียบเงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เป็ นต้น
สวัสดิ การอาจเรียกกันในชื่ออื่นๆ อีกหลาย ชื่อ เช่น
Indirect Compensation
Employee Benefits
Employee Services
Fringe Benefits
Benefit Programs เป็ นต้น
ไม่วา่ จะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามความมุ่งหมายหลักของสวัสดิ การ มีอยู่ 3 ประการ คือ
การปรับปรุงสภาพการทางาน
การปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่
การปรับปรุงภาวะทางใจแก่ลกู จ้าง
สวัสดิ การแรงงานต่างจากสวัสดิ การที่รฐั ให้แก่ประชาชนในลักษณะที่สาคัญที่ว่า
1. สวัสดิการทีร่ ฐั จัดให้ประชาชนทัวไป
่ ในรูปของการประชาสงเคราะห์หรือบริการสังคมนัน้ รัฐมิได้หวังผลตอบแทน หวังเพียงการ
กินดีอยู่ดขี องคนในชาติ ไม่มกี ารคิดต้นทุน กาไร
2. สวัสดิการแรงงานเป็ นต้นทุนการผลิตสาหรับนายจ้าง การจัดสวัสดิการให้ลกู จ้างย่อมมีค่าใช้จ่ายนายจ้างจึงต้องคานึงถึง
ขอบเขตและหวังผลตอบแทนจากการให้พอสมควร สวัสดิการแรงงานจึงมิใช่การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือคนแบบมูลนิธหิ รือการกุศล
3. วัตถุประสงค์ของนายจ้างก็คอื ต้องการให้พนักงานมีความสะดวกสบายในการทางาน ช่วยแก้ปญั หาการครองชีพของลูกจ้าง
ขณะเดียวกันก็หวังจะได้งานมาก งานดี จากลูกจ้าง เป็ นผลพลอยได้

ความหมายของค่าจ้าง
เงินจานวนใดไม่วา่ จะเรียกชื่ออย่างไร หากจ่ายเพื่อตอบแทนการทางานในเวลาปกติของวันทางาน (โดยตรง) หรือจ่าย
ให้แก่ลกู จ้างเป็ นประจา มีจานวนแน่นอนโดยไม่ปรากฎวัตถุประสงค์การจ่ายเป็ นอย่างอื่น เรียกว่า ค่าจ้าง
เงินจานวนใดไม่วา่ จะเรียกชื่ออย่างไรหากจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์แจ้งชัดว่าเพื่อให้เป็ นสวัสดิการแก่ลกู จ้าง หรือเพียงจูง
ใจให้ลกู จ้างทางานเพิม่ ขึน้ หรือเพื่อเป็ นรางวัลแก่ลกู จ้าง หรือเพือ่ ช่วยเหลือลูกจ้าง หรือเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายทีล่ กู จ้างได้ออกไป
เพื่อกิจการของนายจ้างย่อมไม่ถือเป็ นค่าจ้าง

กิ จกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี
คณะกรรมการสวัสดิการพนักงานในสถานประกอบการ ได้จดั การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระ
หว่า เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั East Water ซึง่ จะเกิดขึน้ ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2554
ณ อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล จ.ระยอง
จะมีการแข่งขัน ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง และการประกวดกลองเชียร์ ตอนนี้เปิดรับสมัครแชร์บอล
หญิง และกองเชียร์ (ฟุตบอลชาย ล็อคตัวไว้เรียบร้อยแล้ว) สามารถสมัครได้ท่ี ผกาแก้วหรือน้องปลา ทีเ่ บอร์ 1045
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บริ จาคช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยภาคใต้
คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ส.อ.ท. ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้ ร่วมบริจาคช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยภาคใต้ โดยเงินทีไ่ ด้รบั บริจาคทัง้ หมดเป็ นจานวนเงิน 13,452.50 บาท
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