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รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 7 
เรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ” 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 09.00 – 15.15 น. ณ บ้ำนคุ้งน ้ำรีสอร์ท จ.สมุทรสำคร 
จัดโดย สมำคมอุตสำหกรรมทูน่ำไทย สมำคมกำรค้ำอำหำรสัตว์เลี้ยง และมูลนิธิเพ่ือสิทธิแรงงำนข้ำมชำติ (MWRN) 
  

  ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ สมำคมอุตสำหกรรมทูน่ำไทย ได้จัดกิจกรรม Social Dialogue Workshop 
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจหน้ำที่ของตัวแทนฝ่ำย HR และ คณะกรรมกำรสวัสดิกำร โดยจัดงำนร่วมกับ 
ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดสมุทรสำคร มูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงำนข้ำมชำติ MWRN และ ในปี 
2565 ได้จัดร่วมกับสมำคมกำรค้ำอำหำรสัตว์เลี้ยงไทย ทั้งนี้ปี 2564 สมำคมฯ ได้รับข้อแนะน ำจำกงำนวิจัย ILO 
ภำยใต้โครงกำร Ship to Shore Rights SEAs เกี่ยวกับกับกำรพัฒนำกิจกรรม GLP ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในข้อค้นพบ 
เช่น “กำรค ำนึงถึงสัดส่วนคณะกรรมกำรสวัสดิกำร ในมิติต่ำงๆ” สมำคมจงึยกประเด็นดังกล่ำวระดมควำมเห็นเพ่ือ
กำรพัฒนำคณะกรรมกำรสวัสดิกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในครั้งนี ้ 
 

 จุดประสงค์และความคาดหวัง  เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบทบำทและหน้ำที่ให้กับคณะกรรมกำร
สวัสดิกำร เช่น กำรสร้ำงสัดส่วนผู้เข้ำร่วมท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำรต่อจ ำนวนแรงงำนในโรงงำน สัดส่วน
เพศชำย-หญิง สัญชำติ กำรให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิแรงงำนสตรี กำรสนับสนุนสวัสดิกำรอ่ืนๆ ตลอดจนแนวทำงกำร
รับข้อร้องเรียนผ่ำนคณะกรรมกำรสวัสดิกำร ที่น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน  
 

 บริษัทสมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรม 14 บริษัท 30 คน ดังนี้ 
 1. บริษัท เซ้ำท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จ ำกัด 
 2. บริษัท ไดมอนด์ ฟู๊ด โปรดักท์ จ ำกัด 
 3. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 4. บริษัท ไอ-เทล คอปอร์เรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 5. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนำอุตสำหกรรม จ ำกัด  
 6. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสทรี้ จ ำกัด 
 7. บริษัท พัทยำฟู้ดอินดัสตรี จ ำกัด 
 8. บริษัท พี.ซี. ทูน่ำ จ ำกัด 
 9. บริษัท ยูนิคอร์ด จ ำกัด (มหำชน)  
 10. บริษัท ไอ. เอส. เอ. แวลู จ ำกัด 
 11. บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 12. บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 13. บริษัท เอส.เค. ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)จ ำกัด (มหำชน) 
 14. บริษัท เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด 
หมายเหตุ: รำยชื่อสีน ้ำเงินคือ บริษัทที่เป็นสมำชิกทั้ง 2 สมำคม TTIA และ TPFA 
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ตาราง 1 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1-7 

 กำรจัดสัมมนำครั้งที่ 7 นี้ มีตัวแทนโรงงำนเข้ำร่วมจำกฝ่ำยบุคคล HR 15 คน และตัวแทนคณะกรรมกำร

สวัสดิกำรแรงงำนข้ำมชำติ 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน ดังตำรำงเปรียบเทียบต่อไปนี้  

ตารางเปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 7 ครั้ง 

1. สัมมนา ครั้งที่ 1  
19-20 ธ.ค.2557  
TFPA/ TFFA/ TTIA/ MWRN  

ตัวแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบุคคล HR  14 คน จำก 26 บริษัท  
รวม 32 คน  

ตัวแทนแรงงำนข้ำมชำติ  18 คน 

2. สัมมนา ครั้งที่ 2  
6-7 ส.ค.2558  
TFPA/ TFFA/ TTIA/ MWRN  

ตัวแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบุคคล HR  14 คน จำก 29 บริษัท  
รวม 36 คน  

ตัวแทนแรงงำนข้ำมชำติ  18 คน 

3. สัมมนา ครั้งที่ 3  
24 มิ.ย.2559  
TFPA/ TFFA/ TTIA/ MWRN  

ตัวแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบุคคล HR  16 คน จำก 16 บริษัท  
รวม 48 คน  ตัวแทนแรงงำนข้ำมชำติ  13 คน 

ตัวแทนแรงงำนเข้ำร่วม แรงงำนไทย  19 คน 

4. สัมมนา ครั้งที่ 4 
19 ม.ค.2561 
TTIA/ MWRN  

ตัวแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบุคคล HR  14 คน จำก 12 บริษัท  
รวม 36 คน  
 

ตัวแทน คกส.ไทย/ ข้ำมชำติ  11 คน 
ตัวแทนแรงงำนข้ำมชำติ  11 คน 

5. สัมมนา ครั้งที่ 5  
26 พ.ย.2562  
TTIA/ MWRN  

ตัวแทน คกส.แรงงำนไทย  13 คน 
 

จำก 11 บริษัท  
รวม 23 คน  

ตัวแทน คกส. แรงงำนข้ำมชำติ  10 คน 

6. สัมมนา ครั้งที่ 6 ออนไลน์ 
28 ต.ค.2564  
TTIA/TPFA/ MWRN  

ตัวแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบุคคล HR  20 คน จำก 20 บริษัท  
รวม 40 คน  ตัวแทน คกส.ไทย  2 คน 

ตัวแทน คกส. แรงงำนข้ำมชำติ  18 คน 
7. สัมมนา ครั้งที่ 7  
25 พ.ย.2565  
TTIA/ MWRN  

ตัวแทนโรงงำนเข้ำร่วม ฝ่ำยบุคคล HR  15 คน จำก 14 บริษัท  
รวม 30 คน ตัวแทน คกส. แรงงำนข้ำมชำติ  15 คน 

 
ข้อมูลรายกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายพิเศษ: บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการสวัสดิการ (รูปประกอบ 1) 
โดย คุณสุรเชษฐ์ วิริยะศิริกุล นักวิชำกำรแรงงำนช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด
สมุทรสำคร สรุปดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร(คกส.) คือ ตัวแทนของลูกจ้ำงในสถำนประกอบ
กิจกำรที่จะร่วมปรึกษำให้ควำมเห็นกับนำยจ้ำงเพ่ือจัดสวัสดิกำรให้ลูกจ้ำง 
 2. ประโยชน์ของ คกส. เช่น ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง เป็นช่อง
ทำงกำรรับข้อร้องเรียนหรือปัญหำเพ่ือปรับปรุงสวัสดิกำรและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดียิ่งข้ึน 
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 3. กฎหมำยที่ผู ้ประกอบกำรควรทรำบ คือ พรบ.คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 หมวดคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร (คกส.) เช่น สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง 50 คน นำยจ้ำงต้องจัดให้มี คกส.โดย
มำจำกกำรเลือกตั้ง และต้องจัดประชุมร่วมอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง โดยกลไก คกส.นั้น เพ่ือเป็นช่องทำงแทนกำร
จัดตั้งสหภำพแรงงำนที่กฎหมำยยังเปิดช่องไม่ครบถ้วนส ำหรับสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติเพื่อให้ใช้กลไกนี้เป็นกลไก
หลักในกำรเจรจำต่อรองกับนำยจ้ำง  
 4. กฎหมำยไม่ได้ห้ำมให้ตัวแทนนำยจ้ำงเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำร แต่เจตนำรมณ์ของกฎหมำย
ต้องกำรให้ลูกจ้ำงที่ไม่สำมำรถบังคับบัญชำใครได้มำร่วมเป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำร เพื่อเป็นตัวแทนลูกจ้ำงที่
แท้จริง และตัวแทนนำยจ้ำงควรเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรสวัสดิกำร  
 5.ประเด็นที่พบมำกช่วงนี้คือ หลังจำกกฎหมำยก ำหนดให้กัญชำไม่ผิดกฎหมำย ท ำให้พบว่ำมีแรงงำนเสพ
กัญชำก่อนเข้ำมำท ำงำน ซึ่งนำยจ้ำงมีสิทธิออกกฎเพื่อลงโทษแรงงำนได้ และอำจเกี่ยวข้องกับกำรผิดกฎระเบียบ
ร้ำยแรงงำนของบริษัทด้วย จึงขอให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรเตือนแรงงำนในประเด็นนี้ด้วย  
 

กิจกรรมที่ 2 กรณีศึกษา: แนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการสวัสดิการ (รูปประกอบ 2) 
โดย คุณศิริลักษณ์ ยังเลิศ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) สรุปดังนี้ 
 1. วิธีกำรประชำสัมพันธ์ให้แรงงำนเข้ำมำสมัครเป็นคณะกรรมกำรสวัสดิ สำมำรถท ำได้หลำกหลำย
ช่องทำง เช่น กำรติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ตำมโรงอำหำร หรือ จุดส ำคัญต่ำงๆ, กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน TV หรือ
เสียงตำมสำย, กำรแจกโบรชัวร์ และ ส่งผ่ำน E-mail อีกท้ังกำรเลือกตั้งได้เปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็น
กำรด ำเนินกำรให้แรงงำนกดผ่ำนคอมพิวเตอร์ ณ สถำนที่ที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลกำรเลือกตั้งที่รวดเร็ว และ
แม่นย ำ  
 2. บริษัทฯ  มีหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมำกกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด เช่น มีจ ำนวน
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรมำกกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด (หำกพนักงำนมีมำกกว่ำ 3,000 คน จ ำนวนคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรขั้นต ่ำ 7 คน รวมถึง คณะกรรมกำรฯ ต้องมีทั้ง 2 สัญชำติ ทั้งไทยและเมียนมำร์) 
 3. บริษัทได้จัดหลักสูตรอบรมให้กับคณะกรรมกำรสวัสดิกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ หรือ ตอบข้อสงสัย 
เช่น อบรมสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและควำมรู้เรื ่องกองทุน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ 
ตลอดจน หลักปฏิบัติด้ำนแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำรอบรมให้ควำมรู้แรงงำนเรื่องประโยชน์และ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสวัสดิกำร โดย TU ได้เชิญ MWRN มำร่วมด้วย เนื่องจำก MWRN เสมือนตัวแทนแรงงำน
ข้ำมชำติท ำให้แรงงำนสนใจมำกขึ้น 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสันทนาการ (รูปประกอบ 3) 
 จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรสื่อสำรในกำรท ำงำน และได้ท ำควำมรู้จักกัน และ
ผ่อนคลำยอิริยำบถ โดยแบ่งออกเป็น 2 เกม ดังนี้  
 1. เกมส่งของ: ให้ส่งลูกปิงปองต่อกันโดยใช้ตะเกียบ ใน 1 ทีม มี 7-8 คน จะได้ 1 ลูกปิงปองและตะเกียบ 
3 คู่ ทีมใดส่งได้เร็วสุดเป็นทีมชนะ รับของขวัญจำกสมำคม 

จุดประสงค์ เพื่อให้ข้อคิดกำรวำงแผนท ำงำนเป็นทีม อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำจ ำกัด อีกทั้ง 
เพ่ือผ่อนคลำยได้รู้จักกับเพ่ือนๆ มำกขึ้น และเตรียมตัวเข้ำสู่กิจกรรมระดมควำมเห็น  
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 2. เกมกิจกรรมไม่เลือกปฏิบัติ: เลือกตัวแทนกลุ่มละ 2 คนออกมำ เพื่อจับฉลำกรับบทบำทสมมุตที่ตน
เป็น เช่น แรงงำนหญิงท้อง 4 เดือนไม่รู้ว่ำใครคือพ่อของเด็ก แรงงำนหญิงอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี คนเป็นโรคเอดส์ คน
เคยติดคุกแล้วออกมำได้ 3 เดือน คนสนิทเจ้ำนำย แรงงำนเพศทำงเลือก แรงงำนข้ำมชำติเข้ำเมืองผิดกฎหมำย ลูก
เจ้ำของบริษัท โดยไม่ต้องบอกว่ำตนเองได้หน้ำที่อะไร จำกนั้น ผู้ด ำเนินกิจกรรมจะบอกค ำถำมสมมติสถำนกำรณ์
ทั้งหมด 10 ข้อ  เช่น หำกพอใจในหน้ำที่ของตนให้ก้ำวขึ้นมำข้ำงหน้ำ  

จุดประสงค์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภำพสังคมในปัจจุบันที่แต่ละคนนั้นมีบทบำทหน้ำที่แตกต่ำงกัน และสร้ำง
ควำมเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน   
 ผลและข้อสังเกต กิจกรรมที่ 2  
 1. แรงงำนข้ำมชำติเข้ำเมืองผิดกฎหมำย เป็นผู้ที่ก้ำวเดินมำข้ำงหน้ำมำกที่สุดจำกค ำถำม ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ำเป็นแรงงำนกลุ่มเปรำะบำงที่สุด ถูกเอำเปรียบได้ง่ำย ไม่กล้ำไปร้องเรียนกับใคร เพรำะสถำนะของตนไม่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย  
 2. ลูกเจ้ำของบริษัท และคนสนิทเจ้ำนำย เป็นบทบำทกลุ่มคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ค ำถำม
ใดๆ เลยเนื่องจำกเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นฐำนทำงสังคมที่ยำกจะถูกเอำเปรียบ และอำจใช้สิทธิพื้นฐำนที่ตนมืเอำ
เปรียบผู้อื่นได้เช่นกัน 
 3. คนเคยติดคุกแล้วออกมำได้ 3 เดือน สถำนกำรณ์ควำมผิดที่เกิดขึ้นในโรงงำน เช่น กำรลักขโมยหรือกำร
กระท ำผิดกฎหมำยมักจะถูกสังคมตีควำมเป็นผู้สงสัยไปก่อนว่ำอำจเป็นผู้กระท ำผิดได้ 
 4. แรงงำนหญิงท้อง 4 เดือนไม่รู้ว่ำใครคือพ่อของเด็ก บทบำทนี้ได้รับผลกระทบจำกสังคมเป็นหลักที่สร้ำง
ควำมกดดันในกำรท ำงำนได้ เนื่องจำกพื้นฐำนสังคมยังถูกวำงแผนให้กำรมีครอบครัวต้องประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก  
ท ำให้บทบำทนี้รู้สึกกังวลต่อสังคมรอบข้ำงที่ท ำงำนที่มักถูกตั้งค ำถำมในประเด็นส่วนตัวเรื่องควำมสมบูรณ์ของ
ครอบครัวอำจท ำเกิดภำวะไม่มีควำมสุขในกำรท ำงำนได้  
 5. คนเป็นโรคเอดส์ บทบำทนี้ยังพบประเด็นควำมไม่เข้ำใจว่ำปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคที่สำมำรถรักษำ
อำกำรได้และใช้ชีวิตได้ในสังคมปกติ บำงครั้งผู ้รับบทบำทนี้อำจไม่ได้เกิดจำกภำวะกำรประพฤติทำงเพศที่ไม่
เหมำะสม จึงไม่ควรรังเกียจและสังคมควรให้โอกำส 

6. ค ำถำมกิจกรรม ต้องใช้ทักษะควำมเข้ำใจบทบำทสมมุติที่ได้รับ แล้วมโนคิดต่อว่ำจะรู้สึกอย่ำงไร ถ้ำเรำ
เป็นคนนั้นในสถำนกำรณ์นั้นๆ  แต่เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงภำษำในกำรสื่อสำร ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีเป็นแรงงำน
ข้ำมชำติไม่ค่อยเข้ำใจนัยและบทบำทสมมุติที่ตนเองได้รับ จึงไม่ค่อยมั่นใจว่ำต้องแสดงออกอย่ำงไร 
 
กิจกรรมที่ 4 การระดมความเห็น หัวข้อ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการ” (รูปประกอบ 4) 
 วิธีการ แบ่งกลุ่ม HR และ คณะกรรมกำรสวัสดิกำร ฝ่ำยละ 2 กลุ่ม (A/B) เพื่อให้เกิดมุมมองควำมเห็น
ของแต่ละฝ่ำย โดยจะแบ่งค ำถำมเป็น 2 ข้อ ตำมแต่ละกลุ่ม คือ 1. ค ำถำมกลุ่ม A. กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมในด้ำน
เพศ, จ ำนวนแรงงำนในโรงงำน, เชื้อชำติ เพื่อให้ท ำหน้ำที่ คกส. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมควำมส ำคัญ
ต่อสิทธิ หรือ สวัสดิกำรเพิ ่มเติมของแรงงำนชำย หญิง ควรเป็นเช่นไร  และ 2. ค ำถำมกลุ ่ม B. วิธีกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกลไกรับข้อร้องเรียนภำยในองค์กร  
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ตาราง 2 รายละเอียดค าถาม และการระดมความเห็น ประเด็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ ในแต่กลุ่มดังนี้  

ค าถาม A: การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ 

 
ความเห็น กลุ่ม HR A 

 
ความเห็น กลุ่ม คกส. A 

1. สัดส่วน คกส. ที่เหมำะสม ส ำหรับ
โรงงำน เช ่น โรงงำนที ่ม ีจ  ำนวน
แรงงำน ขนำด 300 คน หรือ 3,000 
คน ควรมี คกส. กี่คน / เพรำะอะไร 

- โรงงำน 300 คน ควรมี คกส. 5 คน  
- โรงงำน 3,000 คน ควรมี คกส. 15 
คน  
 

- โรงงำน 300 คน ควรมี คกส. 5 คน  
- โรงงำน 3,000 คน ควรมี คกส. 15 
คน 

2. จะแบ่งส ัดส ่วนเพศ ของ คกส. 
อย่ำงไรให้เหมำะสม 

- โรงงำน 300 คน เพศชำย 2 คน 
หญิง 3 คน 
- โรงงำน 3,000 คน เพศชำย 5 คน 
หญิง 10 คน 

- โรงงำน 300 คน เพศชำย 2 คน 
หญิง 3 คน 
- โรงงำน 300 คน เพศชำย 6 คน 
หญิง 9 คน 

3. จะแบ่งสัดส่วนเชื้อชำติ ของ คกส. 
อย่ำงไรให้เหมำะสม 

- โรงงำน 300 คน ไทย 2 คน พม่ำ 3 
คน 
- โรงงำน 3,000 คน ไทย 5 คน พม่ำ 
10 คน 

- โรงงำน 300 คน ไทย 2 คน พม่ำ 3 
คน 
- โรงงำน 3,000 คน ไทย 7 คน พม่ำ 
8 คน 

4. วิธีจูงใจให้มีกำรสมัครเข้ำมำเป็น 
คกส. เพื ่อให้มีสัดส่วนที ่เหมำะสม
ตำม ข้อ 1-3 

- กำรประชำสัมพันธ์ ด้วยวิธีต่ำงๆ ให้
ทั ่วถึง เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์/
เสียงตำมสำย/ทีวีในโรงอำหำร/โบ
ชัวร/์ไลน์กลุ่ม/ช่องทำงออนไลน์อื่นๆ 
- ชี้แจงให้เห็นประโยชน์ของกำรเป็น 
คกส. 
- มีสวัสดิกำรอื่นๆ เพื่อจูงใจ เช่น ค่ำ
เบ ี ้ ยประช ุม/กำร ไปด ู งำน นอก
สถำนที/่ยูนิฟอร์มพิเศษ 

- ประชำสัมพันธ์ให้แรงงำนทรำบถึง
จุดประสงค์ของกำรท ำหน้ำที ่ เช่น 
เพื่อช่วยเหลือคนในชำติเดียว หรือ 
เพ่ือนร่วมงำน  

5. จะให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิแรงงำน
สตรีอย่ำงไร/ อะไรที่มีแล้วบ้ำง-ควร
เพ่ิมเรื่องใดบ้ำง   

- ให้ควำมรู้กับแก่แรงงำนตั้งครรภ์/
กำรคลอดบุตร 
- กำรท ำมุมนมแม่/ตู้เย็นส ำหรับเก็บ
นม 
- กำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดสรร
งำนให้เหมำะสมกับแรงงำนตั้งครรภ์  
- ให้ควำมรู ้กำรป้องกันกำรละเมิด
ทำงเพศ  

- มีห้องเก็บน ้ำนมแม่  
- มีสว ัสดิกำรอื ่นๆ ให้ก ับแรงงำน
ตั้งครรภ์ เช่น มี ค่ำพิเศษชุดยูนิฟอร์ม
แรงงำนตั ้งครรภ์ กำรจ่ำยค่ำแรง
ส ำหรับกำรลำคลอดนอกเหนือจำกที่
กฎหมำยก ำหนด  
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ค าถาม A: การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ 

 
ความเห็น กลุ่ม HR A 

 
ความเห็น กลุ่ม คกส. A 

6. กำรเพ่ิมสวัสดิกำรอ่ืนๆ ที่แรงงำน
ต้องกำร/ มีวิธีอย่ำงไร  

- ให้แรงงำนน ำเสนอผ่ำน คกส. เพ่ือ
น ำเสนอต่อไปในที ่ประชุม เพื ่อส่ง
เรื่องไปถึงผู้บริหำรพิจำรณำต่อไป  

- อยำกให้แรงงำนได้รับสิทธิเท่ำกัน
ท ุกบร ิษ ัท เช ่น ค ่ำ Passport ค่ำ 
MOU ค่ำแรง โบนัส เบี้ยขยัน  

7. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ - กำรประชำสัมพันธ์ที่ดี  
- กำรมีตัวอย่ำงที่ดี และท ำให้เห็นว่ำ
ควำมคิดของเรำได้ร ีบกำรยอมรับ
และแก้ไขอย่ำงจริงจัง  
- สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ที่
มีควำมหมำยหลำกหลำยมำกข้ึน  

- ไม่มีควำมเห็น 

8. ข้อจ ำกัด - กำรประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
- ระบบเวลำของโครงกำรล่ำช้ำ เช่น 
งบประมำณ  
- กำรพิจำรณำจำกผู้บริหำร 
- แรงงำนหญิงม ีควำมกลัวสมัคร 
คกส. หรือ กำรแสดงควำมเห็นน้อย
กว่ำผู้ชำย  

- ไม่มีควำมเห็น 

 

ค าถาม B: การเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกรับข้อร้องเรียนภายในองค์กร 

 

ความเห็น กลุ่ม HR B 
 

ความเห็น กลุ่ม คกส. B 

1. มีปัญหำอะไรบ้ำงที่แรงงำนมักจะ
ไปร้องเรียนกับองค์กรภำยนอก 

- ถูกเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม  
- เรียกร้องสวัสดิกำรเพิ่มเติม  
- กำรส ื ่อสำรที ่ ไม ่ เข ้ำใจระหว ่ำง
นำยจ้ำงและลูกจ้ำง  

- กำรเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม  
- ได้รับค่ำแรง น้อยกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนด 

2. ปัญหำกำรไม่ใช้กลไกร้องเรียน
ภำยใน  แต ่ ไปร ้ อ งผ ่ ำนองค ์ ก ร
ภำยนอกให้ช่วยแก้ไข เกิดจำกอะไร 

- ขำดควำมเชื่อม่ันในโรงงำน  
- คิดว่ำองค์กรข้ำมชำติที่มีเชื ้อชำติ
เดียวกันสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือที่
ดีกว่ำ และสะดวกในกำรสื่อสำร  
- องค์กรภำยนอกมีควำมเป็นกลำง
มำกกว่ำ  

- ร ้องเร ียน HR แล้ว แต่ไม ่ม ีกำร
ด ำเนินกำร หรือ ควำมคืบหน้ำ 

3. มีวิธีกำรอย่ำงไร หรือ ช่องทำงใด 
ที่จะจูงใจให้แรงงำนกลับมำใช้กลไก
ภำยในองค์กร 

- สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่พนักงำนว่ำ
โรงงำนสำมำรถแก ้ ไขป ัญหำให้
พนักงำนได้  

- จ ัดตั ้ง คณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
และ มีกล่องรับควำมเห็น  
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ค าถาม B: การเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกรับข้อร้องเรียนภายในองค์กร 

 

ความเห็น กลุ่ม HR B 
 

ความเห็น กลุ่ม คกส. B 

- สร ้ำงช ่องทำงกำรร ้องเร ียน ที่
หลำกหลำย เช่น ไลน์ Facebook/
กล ่องแดง/ จนท.เด ินไลน ์ผล ิต / 
คกส./บอร ์ดประชำสัมพันธ์ /กำร
ประกำศผ่ำนเสียงตำมสำย 

4. คณะกรรมกำรสวัสดิกำร สำมำรถ
เ ข ้ ำ ม ำ ช ่ ว ย แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห ำ ใ ห ้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ได้อย่ำงไรบ้ำง 

- รับเรื ่องร้องเรียนจำกพนักงำนมำ
แจ้งในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สวัสดิกำร  

-  ต ิดตำมผล อบรมควำมร ู ้ ด ้ ำน
แรงงำน เพื่อให้แรงงำนได้รับควำมรู้
อย่ำงเหมำะสม 

5. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ - กำรปลูกฝังวัฒนธรรม 
- กำรสื่อสำรที่ดี  
- ให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำภำษำเพ่ิมเติม  
- กำรวิเครำะห์ปัญหำ  

-พน ักงำน และ คณะกรรมกำร
สวัสดิกำร ต้องเข้ำใจบทบำทหน้ำที่
ของตนก่อน  

6. ข้อจ ำกัด - ไม่ได้รับกำรสนับสนุนในกำรแก้ไข
ปัญหำ  
- ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที ่ไม่
แน่นอน 

- ไม่มีควำมเห็น  

 
   ตาราง 3 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ได้ดังนี้ 

ค าถาม A: การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถาน
ประกอบการ 

 
สรุปผลในภาพรวม 

1. สัดส่วน คกส. ที่เหมำะสม 
ส ำหรับโรงงำน และจะแบ่ง
ส ัดส ่วนเพศ เช ื ้อชำติของ 
คกส. อย่ำงไรให้เหมำะสม 

- โรงงำน 300 คน ควรมี คกส.จ ำนวน 5 คน /ควรมี เพศชำย 2 คน และ หญิง 3 
คน /สัดส่วนแรงงำนไทย 2 คน เมียนมำร์ 3 คน 
- โรงงำน 3,000 คน ควรมี คกส. จ ำนวน 15 คน /ควรมี เพศชำย 5-6 คน และ 
หญิง 9-10 คน /สัดส่วนแรงงำนไทย 5-7 คน เมียนมำร์ 8-10 คน 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
- แรงงำนทุก 1,000 คน อำจพิจำรณำเพ่ิม คกส. 5 คน/ 1,000 คน แตห่ำกมีผู้แทน 
คกส. มำกกว่ำ 15 คน จะเป็นกำรประชุมที่มีจ ำนวนคนมำกเกินไป  
- กำรแบ่งสัดส่วนเพศ ควรค ำนึงจ ำนวนคนในโรงงำนด้วยว่ำสัดส่วนเพศเป็นเช่นไร 
ซึ่งส่วนมำกเพศหญิงจะมีกำรร้อยละ 80 ของคนงำนทั้งหมด 
- กำรแบ่งสัดส่วนสัญชำติ ควรมีทั้งแรงงำนไทยและแรงงำนข้ำมชำติ แต่สิ่งที่ต้อง
ค ำนึงเพ่ิมคือ คนไทยสำมำรถเป็นตัวแทนที่สื่อสำรกับตัวแทนนำยจ้ำงได้ชัดเจนกว่ำ 
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ค าถาม A: การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถาน
ประกอบการ 

 
สรุปผลในภาพรวม 

และแรงงำนข้ำมชำติที่เป็น คกส. ต้องสื่อสำรไทยได้ดีจึงจะท ำหน้ำที่ได้มี
ประสิทธิภำพ  

2. วิธีจูงใจให้มีกำรสมัครเข้ำ
มำเป็น คกส. เพื่อให้มีสัดส่วน
ที่เหมำะสมตำม  

- กำรประชำสัมพันธ์ ให้แรงงำนทรำบ อย่ำงทั่วถึง เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์/เสียง
ตำมสำย/ทีวีในโรงอำหำร/โบชัวร/์ไลน์กลุ่ม/ช่องทำงออนไลน์อื่นๆ (Facebook) 
- ชี้แจงให้เห็นประโยชน์ของกำรเป็น คกส. เช่น ช่วยเหลือคนในชำติเดียว เพื่อน
ร่วมงำน 
- มีสวัสดิกำรอื่นๆ เพ่ือจูงใจ เช่น ค่ำเบี้ยประชุม/กำรไปดูงำน/ยูนิฟอร์มพิเศษ 
ข้อมูลเพิ่มเติม กำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประโยชน์ของกำรมี คกส. เป็นสิ่ง
ส ำคัญที่จะท ำให้แรงงำนต้องกำรมำสมัครเป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำร จึงควรมี
อบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและควำมมั่นใจในกำรท ำ
หน้ำที่  

3. จะให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิ
แรงงำนสตรีอย่ำงไร/ อะไรที่มี
แล้วบ้ำง-ควรเพิ่มเรื่องใดบ้ำง   

- สิทธิลำคลอด 98 วัน ยังมีช่องว่ำง 8 วันที่ยังไม่มีใครจ่ำยค่ำแรงอยำกให้นำยจ้ำง
และประกันสังคมหำรือกัน  
- ให้ผู้ชำยได้สิทธิลำคลอดด้วย เช่น 5-10 วันเพื่อไปช่วยเหลือภรรยำดูแลลูก  
- ให้ควำมรู้กับแก่แรงงำนตั้งครรภ์/กำรคลอดบุตร 
- กำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดสรรงำนให้เหมำะสมกับแรงงำนตั้งครรภ์  
- ให้ควำมรู้กำรป้องกันกำรละเมิดทำงเพศ  
- มีสวัสดิกำรอื่นๆ ให้กับแรงงำนตั้งครรภ์ เช่น กำรท ำมุมนมแม่, ตู้เย็นส ำหรับเก็บนม
, ค่ำพิเศษชุดยูนิฟอร์มแรงงำนตั ้งครรภ์ , กำรจ่ำยค่ำแรงส ำหรับกำรลำคลอด
นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด  

4. กำรเพ่ิมสวัสดิกำรอ่ืนๆ ที่
แรงงำนต้องกำร/ มีวิธีอย่ำงไร  

- ให้แรงงำนน ำเสนอผ่ำน คกส. เสนอต่อที่ประชุมส่งเรื่องไปถึงผู้บริหำรพิจำรณำ
ต่อไป  
- ให้แรงงำนได้รับสิทธิเท่ำกันทุกบริษัท เช่น ค่ำ Passport ค่ำMOU ค่ำแรง โบนัส 
เบี้ยขยัน 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ - กำรประชำสัมพันธ์ที่ดี ควรมีช่องทำงกำรร้องเรียนที่หลำกหลำย  
- ยกตัวอย่ำงบริษัทที่ด ำเนินกำรดี และท ำให้แรงงำนเชื่อมั่นว่ำควำมคิดเห็นได้รับกำร 
ด ำเนินกำร  

6. ข้อจ ากัด - กำรประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
- กำรพิจำรณำจำกผู้บริหำรมีควำมล่ำช้ำ หรือ งบประมำณไม่เพียงพอ 
- แรงงำนหญิงมีควำมกลัวในกำรสมัคร คกส. หรือ กำรกล้ำแสดงควำมเห็นน้อยกว่ำ
ผู้ชำย  
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ค าถาม B: การเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกรับข้อร้องเรียน 

ภายในองค์กร 

 
สรุปผลในภาพรวม 

1. มีปัญหำอะไรบ้ำงที ่แรงงำน
ม ักจะไปร ้องเร ียนก ับองค ์กร
ภำยนอก 

- ถูกเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม  
- ได้รับค่ำแรง น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
- กำรสื่อสำรที่ไม่เข้ำใจระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง  

2. กำรไม่ใช้กลไกร้องเรียนภำยใน 
แต่ไปร้องผ่ำนองค์กรภำยนอกให้
ช่วยแก้ไข เกิดจำกสำเหตุใด 

- ร้องเรียน HR แล้ว แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำร หรือ ด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
- NGOs มีท่ำทีและเป็นมิตรในกำรให้ควำมช่วยเหลือมำกกว่ำ 
- ล่ำมสื่อสำรไม่ตรง, ล่ำมไม่เป็นมิตรกับแรงงำน  

3. มีวิธีกำรอย่ำงไร หรือ ช่องทำง
ใด ที่จะจูงใจให้แรงงำนกลับมำใช้
กลไกภำยในองค์กร 

- สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้พนักงำนว่ำโรงงำนสำมำรถแก้ไขปัญหำให้พนักงำนได้  
- สร้ำงช่องทำงกำรร้องเรียน ที ่หลำกหลำย เช่น ไลน์/Facebook/กล่องรับข้อ
ร ้องเร ียน(กล่องแดง)/ จนท.เดินไลน์ผลิต/ คณะกรรมกำรสวัสดิกำร/บอร์ด
ประชำสัมพันธ์/กำรประกำศผ่ำนเสียงตำมสำย 

4. คณะกรรมกำรสว ั สด ิ ก ำ ร 
สำมำรถเข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำให้
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ได้อย่ำงไร 

- รับเรื่องร้องเรียนจำกแรงงำนมำแจ้งในทีป่ระชุม และต้องมีกำรติดตำมผล  
- อบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแรงงำน สิทธิ หน้ำที่ต่ำงๆ ที่ควรได้รับ เพื่อให้แรงงำน
ได้รับควำมรู้อย่ำงเหมำะสม 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ - กำรปลูกฝังวัฒนธรรม ท ำให้ทุกคนคิดว่ำอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว 
- กำรสื่อสำรที่ดมีีควำมเข้ำใจ, ให้เจ้ำหน้ำที่ศึกษำภำษำเพ่ิมเติม  
- พนักงำนเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่

6. ข้อจ ากัด - ไม่ได้รับกำรสนับสนุนในกำรแก้ไขปัญหำ  
- ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่ไม่แน่นอน 

 
 

 
จัดท ารายงานโดย นำยนลธวัช ผดุงเกียรติ   เจ้ำหน้ำที่แรงงำน 
   นำยวรพล  พัฒนะนุกิจ  เจ้ำหน้ำที่อำวุโส 

 
 

 



ภาคผนวก  

ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 



ภาพประกอบ 1 การบรรยายพิเศษ: บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรณีศึกษา: แนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

     ภาพประกอบ 3 กิจกรรมสันนทนาการ 

 



ภาพประกอบ 4 การระดมความเห็น หัวข้อ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ” 

 

Flip Chart HR A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flip Chart HR B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip Chart คณะกรรมการสวัสดิการ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip Chart คณะกรรมการสวัสดิการ B 

 


