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เพราะเงินเดือนไมใชสิ่งเดียวที่จะทำใหพนักงานอยูและเต็มใจที่จะสรางสรรคผลงานใหมๆ 

ใหกับบริษัท แตยังมีสวัสดิการรูปแบบอื่นที่พนักงานมองหา 

แมวาเขาจะไมสามารถเจรจาตอรองไดเหมือนเงินเดือนตั้งแตเริ่มงาน 

แตมันเปนสิ่งที่บริษัทสามารถลงทุนเพื่อ “ซื้อใจ” พนักงานได

“When people are financially invested, they 

want a return. When people are emotionally 

invested, they want to contribute."

SIMON SINEK
A U T H O R ,  S P E A K E R ,  A N D  C O N S U L T A N T



บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่พนักงานลงความเห็น 
(ในเว็บไซต Glassdoor) วามีการใหสวัสดิการที่นาประทับใจมากที่สุด 

การใหเงินชวยเหลือครอบครัวพนักงานคง 
เปนเรื่องธรรมดาเกินไปสำหรับ Facebook
เพราะที่นี่มีการใหเงินกวา 4000 เหรียญ 
สหรัฐหรือที่เรียกวา “Baby Cash” หาก 
พนักงานมีการคลอดบุตร พรอมอนุญาตให 
พนักงานที่เปนพอและแมของเด็กลาคลอด 
ไดถึง 16 สัปดาหดวยกัน 

Facebook 
(คะแนนความพึงพอใจ 4.7/5)

Google เปนอีกบริษัทที่ใหความสำคัญ 
กับสถาบันครอบครัวของพนักงาน เปนอยางมาก 
โดยบริษัทจะจายเงินใหกับสามีหรือภรรยา 
ของผูเสียชีวิตเปนจำนวน 50% 
ของเงินเดือนที่ผูเสียชีวิตเคยได เปนเวลาถึง 10 ป 
ดวยกัน ในสวนของบรรยากาศในสถานที่ทำงานก็ 
เชนกัน ในสำนักงานใหญของ Google 
ที่แคลิฟอเนีย มีหองฟตเนส โบวลิ่ง 
หองสำหรับพักผอนและเลนกิจกรรมตางๆ 
และบาสเกตบอลเพื่อใหความ 
บันเทิงกับพนักงานขณะทำงานดวย

Google
(คะแนนความพึงพอใจ 4.7/5)

บริษัทไดถูกจัดอันดับใหเปนบริษัทที่นาทำงาน 
ดวยที่สุดในป 2016 ดวย สวัสดิการที่นาสนใจ 
หลากหลายอยาง เชน  จายเงิน $2,000 
ใหกับพนักงาน ที่ลาพักรอนพรอมคูปอง 
สวนลดระหวางทองเที่ยวตางๆทุกๆ 3 เดือน 
สวนในออฟฟศบริษัทมีการตกแตงและดูแล
บรรยากาศใหนาอยูดวยธรรมชาติ 
พรอมมื้อเชา กลางวัน และเย็นสำหรับ 
พนักงาน สวนพนักงานคนใดที่เลี้ยง 
สุนัขก็สามารถพามาออฟฟศไดดวย

Airbnb
(คะแนนความพึงพอใจ 4.7/5)



แนวโนมสวัสดิการจาก 
บริษัททั่วโลกและวิธีการ
ที่นำมาปรับใชในองคกร
ของไทย
จากหัวขอกอนหนาจะเห็นไดวาบริษัทชั้นนำที่ไดขึ้นชื่อวาเปน 
“บริษัทนาทำงานดวยระดับโลก” มีการใชสวัสดิการเพื่อเปนอีก 
หนึ่งกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
โดยสวนใหญเปนการนำเสนอสวัสดิการที่นอกเหนือไปจากเงิน 
เดือน โบนัส หรือประกันสังคมที่เปนพื้นฐานอยูแลว และนี่คือ 3 
แนวโนมสวัสดิการในป 2017 ที่บริษัททั่วโลกใหกับพนักงานและ 
บริษัทไทยสามารถนำมาประยุกตใชได



1. พัฒนาสุขภาพกาย
และ สุขภาพใจ 

การใหสวัสดิการที่เปนการพัฒนาสุขภาพโดยรวมของพนักงาน เชน 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป ประกันสุขภาพตลอดจนการสมัครสมาชิก 
ฟสเนสใหกับพนักงานสามารถสรางศักยภาพใหกับพนักงานได 
โดยการศึกษาของบริษัท Fitbit Group Health พบวาสุขภาพของ 
พนักงานมีความสัมพันธกับตัวเลข ROI ของบริษัท เนื่องจากชวยลด 
การขาดงานของพนักงานและนอกจากนี้ยังมีการทดสอบอีกวา 
หากมีการให Fitness Tracking Device กับพนักงานยังสามารถชวยลด 
คาใชจายเกี่ยวกับดานสุขภาพของพนักงานในระยะยาวไดอีกดวย

จากการสำรวจของบริษัท WorkVenture.com พบวามีบริษัทเพียงไมถึง 
15% ที่มีการใหสวัสดิการดานฟสเนสเพื่อเสริมสุขภาพโดยรวมใหกับ 
พนักงาน บริษัท Banpu มีการใหสวัสดิการดานสุขภาพกับพนักงาน 
ดวยกัน 3 อยางคือ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำป ประกันสุขภาพ 
และสมาชิก fitness เฉพาะพนักงาน 



2. การใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน

เปนอีกเทรนดหนึ่งที่นาจับตามองในอนาคตไมวาจะเปนการใหคำ 
ปรึกษาดานการเงินกับพนักงานหรือการสนับสนุนในการลงทุนใน 
ระยะสั้นหรือยาวจากการศึกษาของ Willis Towers Watson's Global 
Benefits Attitudes Survey พบวาพนักงาน Generation Y 
มีแนวโนมที่จะลงทุนจายเงินเพิ่มเพื่อความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต 
และพวกเขายังคาดหวังวาบริษัทจะตองสนับสนุนการลงทุนเพื่อ 
การเกษียณแบบจริงจังดวย สวนในประเทศไทย บริษัท ฟรอนทไลน 
เอ็นจิเนียริ่งและการเคหะแหงชาติ มีการใหพนักงานการกูยืมเงิน 
ในอัตราดอกเบี้ยถูก



3. Work-life Balance

 
คนสวนใหญในปจจุบันมักจะไมสามารถจัดการตัวเองใหสมดุลได 
เรื่องงานและชีวิตสวนตัว จึงเปนเรื่องยากสำหรับคนทั่วไป 
ที่จะแยกออกจากกัน บริษัทตางๆ จึงเริ่มใหทางเลือกที่มากขึ้นสำหรับ 
เวลาการทำงานและรายไดของพนักงาน โดยใหพนักงานในบริษัทของตน 
ทำงานจากที่ไหนก็ได หรือสำหรับพนักงานที่เปน Night owls 
บริษัทก็สามารถใหพวกเขาเขางานบายและ กลับบานชากวาคนอื่นได 
สวนในประเทศไทย บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จำกัด
อนุญาตใหพนักงานสามารถยายไปทำงานในออฟฟศตางประเทศ 
ที่เปนบริษัทในเครือได 



ผลสำรวจจากกลุ ม
ตัวอยางร วม1278 
บริษัทในประเทศไทย

ผลสำรวจจากกลุ ม

บริษัทในประเทศไทย



สวัสดิการเดนของแตละอุตสาหกรรมนอกเหนือจากเงิน
เดือนที่บริษัทใหกับพนักงาน

90% 86%

60% 55%

63%

52%

ของธุรกิจการผลิตใชเงิน 
โบนัสเปนการสรางแรงจูงใจ 

ในการสรางผลงาน 
ของพนักงาน

ของธุรกิจขอมูลขาว 
และการสื่อสาร มีคาใชจาย 
ในการเดินทางใหพนักงาน

ของธุรกิจการเงินและประกันภัย 
มีสวัสดิการการอบรมดานทักษะ 

การติดตอสื่อสารและบริการ

ของธุรกิจศิลปะ ความบันเทิง 
และนันทนาการ มีขนม 

และเครื่องดื่มฟรีในบริษัท

ของธุรกิจการเกษตรมีการให 
สวัสดิการดานการอบรมภาษา 

ตางประเทศ และโปรแกรม 
คอมพิวเตอรใหกับพนักงาน

ของอสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจการเงินและประกันภัย     

ใหเงินสนับสนุนสำหรับพนักงาน 
เพื่อศึกษาตอ



89%
40%

90%

66%

66% 4%

3%
33%

49%

70%

54%

38%

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

โบนัส คอมมิชชั่น

ขึ้นเงินเดือน เลื่อนขั้น

ขนาดของบริษัท 
กับรูปแบบการ 
สรางแรงจูงใจ

โบนัสยังเปนสวัสดิการที่บริษัททุกขนาด 

ใชในการสรางแรงจูงใจในการสรางผลงาน

ของพนักงาน โดยเห็นไดชัดเจนในบริษัท 

ขนาดกลางและขนาดใหญ สวนการให 

คาคอมมิสชั่นและการขึ้นเงินเดือนเปนวิธีที่ 

ใชรองลงมา ที่นาสนใจคือบริษัทขนาด 

เล็กกวา 30% มีการใชการเลื่อนขั้นเพื่อ 

สรางแรงจูงใจในการสรางผลงานของ 

พนักงาน อยางไรก็ตามบริษัท 5.5% 

ของทุกอุตสาหกรรมไมมีการใหสวัสดิการ 

เพื่อสรางแรงจูงใจ 



ดานสวัสดิการ
ดานการพัฒนา
ค ุ ณ ภ า พ ช ี ว ิ ต
ข อ ง พ น ั ก ง า น

ดานสวัสดิการ

ข อ ง พ น ั ก ง า



ของบริษัทมี
ประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ
ประจำป

สมาชิกฟตเนส

สวัสดิการดานสุขภาพ

ของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
มีการใหสวัสดิการดาน 

สุขภาพกับพนักงาน

%60
%74

12%



ความยืดหยุนในการทำงาน 

อาจกลาวไดวาบริษัทขนาดเล็กและกลางมีวัฒนธรรมองคกรในเรื่องความยืดหยุนมากกวาบริษัทขนาดใหญโดยจาก

การสำรวจพบวากวา 40% ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานในบริษัทไมเกิน 200 คน 

มีการใหพนักงานเขางานในชั่วโมงที่ยืดหยุน ในขณะที่บริษัทขนาดใหญมีเพียง 25% เทานั้น สวนในดานสถานที่ 

การทำงานที่ยืดหยุนยังไมไดรับความนิยมมากนักหรือพูดไดวาบริษัทไทยยังคาดหวังวาพนักงานจะตองมาทำงาน 

ที่ออฟฟศในเวลางาน
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เวลาในการทำงานยืดหยุน สถานที่ในการทำงานยืดหยุนตามขนาดบริษัท

เล็ก กลาง ใหญ เล็ก กลาง ใหญ



11
38.5

61.5

สัดสวนระหวางอัตราคงที่ 

โครงสรางการกำหนดวันลาพักรอนของพนักงาน

การคำนวณวันลาพักรอนของบริษัทแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แบบอัตราคงที่และแบบอัตรา 

เติบโตตามประสบการณทำงาน โดยเมื่อคิดสัดสวนเทียบระหวางทั้ง 2 แบบพบวาบริษัทสวนใหญ 

มีโครงการการกำหนดวันลาพักรอนแบบอัตราเติบโตตามประสบการณทำงานมากกวา ซึ่งโดยมากจะแบง 

ประสบการณออกเปนชวงปดังนี้คือ 1-3 ป, 4-6 ป, 7-9 ป และ 10 ปขึ้นไป สวนบริษัทที่ใชโครงสราง 

แบบอัตราคงที่มีสัดสวนดังนี้



สวัสดิการดานอาหารและเครื่องดื่มภายในบริษัท

การศึกษาสวัสดิการที่นาประทับใจของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกพบวา สิ่งที่บริษัทใหความสำคัญคือการสรางบรรยากาศ 

ของความเปน “บาน” และ “ครอบครัวเดียวกัน” ในที่ทำงาน ซึ่งหนึ่งในสวัสดิการที่สามารถชวยสรางบรรยากาศดังกลาว 

ไดคือการใหสวัสดิการดานอาหาร และเครื่องดื่มในบริษัท

จากการสำรวจของ WorkVenture.com พบวาในประเทศไทยบริษัทขนาดเล็กและกลางใหความสำคัญกับการสราง 

วัฒนธรรมองคกรนี้ โดยเกือบครึ่งหนึ่งมีสวัสดิการดานนี้ใหกับพนักงานในบริษัท เชนบริษัท Pomelo Fashion ประเทศไทยมี 

การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน 3 วันตอสัปดาห ในขณะที่บริษัทขนาดใหญมีเพียง 26% เทานั้นที่มีการจัดสวัสดิการดานนี้ 

44 47
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เล็ก กลาง ใหญ



การสนับสนุนดานการศึกษาตอของพนักงาน
ผลการสำรวจตางประเทศเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการศึกษาตอในสหรัฐอเมริกาพบวา 58% ของบริษัทมี 

การสนับสนุนการศึกษาตอของพนักงานในระดับปริญญาโทในรูปแบบของคาธรรมเนียมในการศึกษาบางสวนหรือ 

ตลอดหลักสูตร เปนตน โดยมีขอตกลงวาตองเปนการลงทะเบียนเรียนในสาขาที่เกี่ยวของกับตำแหนงหนาที่ 

ซึ่งสวนมากเปนการเรียนเกี่ยวกับ สาขาดานภาษี บัญชี และวิทยาการคอมพิวเตอร สำหรับกลุมธุรกิจที่มี 

การสนับสนุนใหพนักงานศึกษาตอคือธุรกิจการใหคำปรึกษาทางธุรกิจ เชนบริษัท Deloitte 

อนุญาตใหพนักงานเบิกคาเลาเรียนไดมากถึง 10,000 เหรียญตอป



การสนับสนุนการศึกษาตอ
ของบริษัทในประเทศไทย

67

33

การสนับสนุนการศึกษาตอภายในประเทศไทย

การสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศ

75

25

ปริญญาเอก 22%

ปริญญาตรี 10% อื่นๆ 10%

ปริญญาโท 58%



ขนาดบริษัท

อุตสาหกรรม

21% การผลิต

15% การคาสงและคาปลีก

9% การใหคำปรึกษา

8% ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

7% การขนสง

7% การเงินและประกันภัย

6% ที่พักแรมและการบริการดานอาหาร

5% อสังหาริมทรัพย
5% น้ำมันและพลังงาน
5% การกอสราง
4% ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
3% การศึกษา
3% การดูแลสุขภาพและสังคมสงเคราะห
2% การเกษตร

6% ที่พักแรมและการบริการดานอาหาร

5% อสังหาริมทรัพย
5% น้ำมันและพลังงาน
5% การกอสราง
4% ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ

3% การดูแลสุขภาพและสังคมสงเคราะห

ผลสำรวจจากบริษัท

1278 แหงในกรุงเทพ

รูปแบบการสำรวจ

แบบสำรวจโดย https://www.workventure.com



ขอบคุณ
เราขอขอบคุณสำหรับความรวมมือจากบริษัทชั้นนำที่รวมทำแบบสำรวจกับเรา


