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บทคัดย่อ 
 สถานการณ์การจ้างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงอัตราการว่างงาน
ของแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงาน
ไทยจึงถือเป็นเรื่องท่ีสำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่การศึกษา
เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนนี้มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ  
คือ 1) เพื่อพัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานแต่เดิมที่มีให้ครอบคลุมการประกันการจ้างงานด้วย  
2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นทางเลือก ทั้งในการกำหนดแหล่งที่มา รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ 
รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีวิทยาในการศึกษาทั้งจากการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร การสำรวจด้วย
ตัวอย่างท้ังกลุ่มผู้ประกันตนและนายจ้าง การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
และการนำเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 ผลการศึกษา พบว่า สิทธิประโยชน์การประกันการจ้างงานควรที่จะเป็นไปในลักษณะของการขยาย
ความคุ้มครองผู้ประกันตน (และอาจจะหมายรวมถึงผู ้ที ่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู ่ตลาดแรงงาน)  
จากการว่างงานเดิมท่ีให้เงินทดแทนในการช่วยเหลือทันทีที ่ไม่มีงานทำและขาดรายได้ แต่ควรจะประกัน 
ในลักษณะของการทำอย่างไรให้เขาเหล่านี้กลับเข้าไปสู่การจ้างงานให้เร็วที่สุด โดยคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  
ให้แหล่งท่ีมาของกองทุนควรเป็นไปในลักษณะร่วมสมทบท้ังผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กัน 
รูปแบบการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนควรยืดหยุ่นได้ และอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการจ่าย  
แต่มีการกำหนดเงินสมทบขั้นต่ำไว้ ในขณะท่ีนายจ้างกับรัฐจ่ายในสัดส่วนท่ีเท่ากันและคงท่ี สำหรับสิทธิประโยชน์
การจ้างงานควรครอบคลุมใน 4 ลักษณะ ได้แก่ สิทธิประโยชน์ เงินทดแทนกรณีว่างงาน สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาทักษะ สิทธิประโยชน์การจัดหางาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี   



 

 

Abstract 
 The situation of employment in Thailand tends to rapidly change, particularly 
unemployment. Rate of unemployment has increased in Thailand. Employment insurance (EI) 
is therefore a critical issue to develop ensure unemployed people’ well-being. For this reason, 
this study aimed to develop employment insurance benefits for sustainable labor 
development. There are two main objectives on this research including 1) To develop or 
extend the existing unemployment benefits to cover employment insurance and 2) To provide 
alternative recommendations in determining the source contribution payment format and 
benefits including other related matters. The methodology in this study included documentary 
research, sample survey of both insurers and employers, in-depth interviews from 
stakeholders, focus groups, and presenting the results of the study to the executives  
and workers of the Social Security Office for their opinions. 

 The results found that employment insurance benefits (EI benefits) should be in the form 
of extending insurers' coverage (possibly including those who are graduating to enter the labor 
market). The unemployment insurance that provides immediate assistance in unemployment and 
lack of income should include employment benefits that insured in such a way as to get them back 
into employment as quickly as possible. The researchers suggested that the source of the fund 
should be collected from the employee, employer, and government in equal proportions. The 
employee should flexibly pay into unemployment insurance system in each month with fixed 
minimum rate. While employers and government pay equally with fixed proportions. For additional 
employment benefits, there are four alternatives for consideration including unemployment 
compensation benefit, skill development benefit, employment benefit, and taxation benefit.  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
การรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู ้ประกันตนในประเทศไทยนั ้นมี แนวโน้มเพิ ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง จากสถิติของผู้ประกันตนที่รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีจำนวน 
ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอยู่ที่ 641,829 คน ในปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานมีจำนวนรวมทั ้งหมด 1,247,816 คน และในปี พ.ศ. 2563 ที ่ประเทศไทยได้เผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลให้มีจำนวนผู้ประกันตนที่ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 
มากถึง 2,157,894 คน ซึ่งส่งผลให้สำนักงานประกันสังคมมีรายจ่ายในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
เพิ่มสูงขึ ้น แสดงให้เห็นว่าหลักประกันทางสังคมในลักษณะดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่กลุ ่มประเทศพัฒนาแล้วได้มีการพัฒนาระบบประกันการจ้างงานเพื่อส่งเสริม
สวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากการประกันการว่างงานแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นเป็นการประกัน
การจ้างงานในเชิงองค์รวม กล่าวคือ เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบของการจ้างงาน ด้วยการให้สิทธิประโยชน์  
อย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหางานหรือช่องทางการจ้างงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรวมถึง 
กรณีว่างงาน และยังครอบคลุมถึงการให้สิทธิประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและการจ้าง
งานทั้งหมดอีกด้วย ฉะนั้น หากแรงงานไทยมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง และเพิ่มรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์
ประกันการจ้างงานอย่างเหมาะสมต่อบริบทการจ้างงานของสังคมไทย ตลอดจนการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างครอบคลุม ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาและขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจแรงงานให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่ อพ ัฒนากำลังแรงงานอย่างยั ่งยืน 
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาตลาดแรงงานและรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในประเทศไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงแรงงาน ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจ้างงาน (2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) 
ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน โดยรวมถึงแนวทางแก้ไข 
ในต่างประเทศ (3) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบประกันการจ้างงานเชิงองค์รวมท่ีเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจ สังคม  
และการจ้างงาน ตลอดจนสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยในอนาคต (4) เพื่อศึกษา
รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบท่ีเหมาะสมสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน (5) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน 
และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี ่ยงในทุกมิติที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน  
ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี ่ยงองค์กร (ERM Framework) ที ่เป็นมาตรฐานสากล จากการศึกษา 
และรวบรวมจัดทำโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงนำมาสู่คำตอบของคำถามวิจัยท้ัง 6 ข้อ ดังนี้ 

1) นโยบายหรือมาตรการของประเทศท่ีมีระบบประกันการจ้างงานโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม OECD 
มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ใน 3 ด้าน ได้แก่ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการประกันการจ้างงาน 
รูปแบบประกันการจ้างงาน และการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ  

แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการประกันการจ้างงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  
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 (1) การจ่ายเงินสมทบร่วมกัน 2 ฝ่าย คือ การจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง
ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการจ่ายเงินสมทบร่วมกัน 2 ฝ่ายระหว่างลูกจ้าง ร้อยละ 0.55 นายจ้าง  
ร้อยละ 0.55 และเพิ่มเติมสำหรับการฝึกทักษะอาชีพ ร้อยละ 0.25-0.65 ขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงาน  

 (2) การจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ การจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างลูกจ้าง 
นายจ้าง และรัฐ เพื่อนำมาใช้สำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกันตน ท้ังนี้ อัตราการจ่ายเงิน
สมทบนั้นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทของประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น มีรูปแบบการจ่ายเงิน
สมทบร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐ โดยลูกจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราคงที่ ร้อยละ 0.6 
นายจ้างจ่ายเงินสมทบ ร้อยละ 0.6 และบางภาคธุรกิจจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมในอัตราท่ีแตกต่างกัน  

รูปแบบประกันการจ้างงาน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

  (1) ประกันการจ้างงาน เช่น ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ เป็นต้น  

 (2) ประกันการว่างงาน เช่น ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ไทย เป็นต้น ทั้งนี้ จากการสำรวจรูปแบบ
ประกันการจ้างงานในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของประกันการว่างงานท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการจ้างงานที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกันตนสามารถอยู่ภายใต้การจ้างงาน รวมถึงสามารถ 
กลับเข้าสู ่การจ้างงานอย่ารวดเร ็ว ซ ึ ่งร ูปแบบการจ้างงานนี ้ส ัมพันธ์แหล่งที ่มาของการจ่ายเง ินสมทบ 
และสิทธิประโยชน์การจ้างงาน กล่าวคือ รูปแบบประกันการจ้างงานมีการจัดเก็บเงินสมทบท่ีเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุม
สิทธิประโยชน์การจ้างงานท่ีครอบคลุมมากกว่าการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

การให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ พบว่า สิทธิประโยชน์ที ่ผู ้ประกันตนได้รับมุ่งเน้นไปท่ี  
การพัฒนาทักษะและการจัดหางานเพื่อให้ผู ้ประกันตนกลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว เช่น การจัดงาน  
นัดพบระหว่างนายจ้างและผู ้ว่างงาน การเขียนเรซูเม่ การค้นหางาน ทักษะการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น  
โดยในบางประเทศมีการให้เงินสนับสนุนเพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่การจ้างงานโดยเร็ว โดยในระหว่าง  
ท่ีว่างงานนั้นผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน รวมถึงเงินสนับสนุนในกรณีเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ
และจัดหางาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานและกลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว  

ทั้งนี ้ ในการดำเนินการภายใต้ระบบประกันการจ้างงานและว่างงานของแต่ละประเทศนั้น สะท้อน 
ให้เห็นถึง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น การจัดหางาน การพัฒนาทักษะ 
และการจ่ายสิทธิประโยชน์การจ้างงาน ท่ีนำมาสู่การเยียวยาและกระตุ้นการกลับเข้าสู่การจ้างงานของผู้ประกันตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สิทธิประโยชน์ที ่แรงงานจะได้รับในกรณีว่างงานจากกองทุนต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน  
มีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่และอย่างไร 

กองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเมื่อว่างงาน ประกอบด้วย  

 (1) กองทุนประกันสังคม  

 (2) กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  

 (3) การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน  
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หรืออาจแบ่งออกเป็น กองทุนของภาครัฐและกองทุนของภาคเอกชน โดยกองทุนของภาครัฐ ได้แก่ 
กองทุนประกันสังคม เป็นกองทุนท่ีรวบรวมเงินสมทบท่ีลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐร่วมกันจ่ายเงินสมทบ เพื่อนำมาใช้
ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแก่ผู ้ประกันตนท่ีว่างงานทั้งในกรณีถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือสิ ้นสุด 
สัญญาจ้าง และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีออกจากงานหรือตาย โดยลูกจ้าง
สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างแต่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนของภาคเอกชน 
คือ การประกันภัยคุ้มครองการว่างงานท่ีดำเนินการโดยบริษัทประกันภัย เป็นความสมัครใจของผู้ประกันตนในการ
ซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองการว่างงานของตน 

จากการพิจารณาความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับในกรณีว่างงานจากกองทุนต่าง ๆ  
ของทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า เมื่อแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนว่างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ เงินทดแทน 
ในระหว่างการว่างงาน จากกองทุนประกันสังคม เงินสงเคราะห์เมื ่อถูกเลิกจ้างและนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย  
จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และเงินประกันจากการประกันภัยคุ ้มครองการว่างงานจากบริษัทประกันภัย  
(กรณีลูกจ้างทำประกันดังกล่าวไว้) อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานท่ีแรงงานได้รับนั้นไม่มีความซ้ำซ้อนกัน 
โดยเมื่อผู้ประกันตนว่างงานจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม จะสามารถดำเนินการ
ขอรับเงินสงเคราะห์ลูกจ้างได้ หากเข้าเงื่อนไขท่ีกำหนด ท้ังนี้ หากผู้ประกันตนได้ทำประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
กับภาคเอกชนจะได้รับเงินทดแทนการว่างงานเพิ่มเติม  

3) ผู้ประกันตนและนายจ้างมีการรับรู ้และทัศนคติต่อระบบประกันการว่างงานอย่างไร ใน 3 ด้าน 
ได้แก่ แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการประกันการว่างงาน รูปแบบประกันการว่างงาน และการให้สิทธิประโยชน์ 
และความช่วยเหลือ 

 การรับรู ้และทัศนคติต่อระบบประกันการว่างงานของผู้ประกันตนและนายจ้าง จากการสำรวจ พบว่า 
ผู้ประกันตนและนายจ้างส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันการว่างงาน และสิทธิประโยชน์ 
การว่างงานในระดับปานกลาง และผู้ประกันตนและนายจ้างบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ 
การจ่ายเงินสมทบและการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน หากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบประกัน 
การว่างงาน พบว่า  

ด้านแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการประกันการว่างงาน จากการสำรวจ พบว่า ผู้ประกันตนและนายจ้าง 
ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จ่ายเงินสมทบเพิ่ม แต่สำหรับผู้ประกันตนที่ยินยอมจ่ายเพิ่มนั้นเสนอว่าอัตราที่สามารถ 
จ่ายเพิ่มได้โดยเฉลี่ย คือ 288.64 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับกลุ่มนายจ้างที่เสนอว่าอัตราการจ่ายเงิน
สมทบเพิ่มท่ีสามารถยอมรับได้โดยเฉล่ียเท่ากับ 287.19 บาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินสมทบควรเป็นการจ่ายร่วม
ระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องมีความคิดเห็นว ่า อ ัตราการจ่ายเง ินสมทบในปัจจุบ ันมีความสมเหตุสมผล แล้ว  
หากต้องการเพิ ่มอัตราการจ่ายเง ินสมทบเพื ่อเพิ ่มสิทธิประโยชน์การจ้างงานเข้ามาในประกันการว่างงาน  
กองทุนประกันสังคมจำเป็นจะต้องคำนวณเงินสะสมของกองทุนและต้นทุนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อคำนวณ 
ความเสี่ยงและความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม รวมถึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความสามารถทางการเงิน 
ของลูกจ้างและค่าครองชีพ เพื ่อไม่ให้การจ่ายเง ินสมทบการเป็นภาระของลูกจ้าง ทั ้งนี ้ หากเป็นไปได้  
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กองทุนประกันสังคมควรนำเงินสมทบที่จัดเก็บสะสมนั้นไปลงทุนรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน
ประกันสังคม1  

ด้านรูปแบบประกันการว่างงาน จากการสำรวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกันตน 
นายจ้าง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คิดเห็นว่า รูปแบบประกันการว่างงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม
ท้ังในแง่ของแหล่งท่ีมาของรายได้ อัตราการจัดเก็บเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน แต่หากเป็นไปได้
ประกันการว่างงานนี้ควรมีการปรับหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์การจ้างงาน เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์  
การจัดหางานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เนื่องจาก สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมนี้ช่วยทำให้ผู้ประกันตน  
เกิดความรู้สึกมั่นคงในการจ้างงานมากยิ่งขึ้น 

 ด้านการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือที่นอกเหนือจากเงินทดแทนกรณีว่างงานแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ได้แก่ สิทธิประโยชน์การจัดหางาน และสิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สำหรับสิทธิประโยชน์
การจัดหางาน จากการสำรวจ พบว่า ผู้ประกันตนต้องการความช่วยเหลือเกี ่ยวกับการจัดหางานเพื่อกลับเข้าสู่ 
การจ้างงานอย่างรวดเร็วเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ต้องการเงินทดแทนระหว่างว่างงานที่ครอบคลุมไปถึง 
เง ินช่วยเหลือระหว่างหางานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และความช่วยเหลือเกี ่ยวกับการพักชำระหนี้   
ในส่วนของนายจ้างต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเมื่อจ้างงานผู้ว่างงาน รวมถึงการส่งเสริม 
ให้เกิดการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี ้ ความช่วยเหลือเกี ่ยวกับ 
การจ้างงานนี้ จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง พบว่า สิทธิประโยชน์การจ้างงานเป็นสิ่งที ่สำนักงาน 
จัดหางานในแต่ละพื ้นที ่ใช้ในการผลักดันแรงงานเข้าสู ่กระบวนการจ้างงาน แต่จำเป็นต้องเพิ ่มช่องทาง  
หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการพบกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมากยิ่งขึ้น 

สำหรับสิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานมีการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ว่างงานในหลากหลายระดับท้ังหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น
พัฒนาทักษะ หลักสูตรการยกระดับทักษะ และหลักสูตรสำหรับประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้ผู ้ประกันตน  
มีทักษะที่สามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ทุพพลภาพเป็นกลุ่มแรงงานที่ทางหน่วยงาน
คำนึงถึงบุคคลที่ทุพพลภาพ โดยเฉพาะทุพพลภาพจากการทำงาน เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถกลับเข้าสู่  
การจ้างงานได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง หน่วยงาน  
ที่เกี ่ยวข้องควรให้เง ินช่วยเหลือแก่ผู ้ประกันตนในระหว่างการเข้าร่วมกันพัฒนาทักษะและการหางาน 
ผู้ประกันตนและนายจ้างท่ีจ้างงานผู้ว่างงานควรได้รับการลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการจ้างงาน 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเห็นว่า สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานที่มีอยู่  
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว แต่ควรทำให้แน่ใจว่าผู้ประกันตนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธินี้ได้อย่างเท่าเทียม
กัน นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานควรทำงานเช่ือมโยงกันเพื่อส่งต่อบุคคลท่ีว่างงาน 
เข้าสู่การพัฒนาทักษะ และผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วควรได้รับสิทธิประโยชน์ในเข้าสู่การจัดหางาน 
ท่ีตรงตามความต้องการของนายจ้าง 

  

 
1 ประสิทธิภาพของกองทุนประกันสังคม หมายถึง การที ่กองทุนประกันสังคมมีความมั ่นคง และมีความสามารถทางการเงินในการให้  
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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4) รูปแบบประกันการว่างงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างไร  

จากข้อมูลทัศนคติและมุมมองของผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาสู่การออกแบบ
รูปแบบประกันการว่างงานที่เหมาะสมกับประเทศไทยภายใต้การบริหารความเสี่ยง ซึ ่งเป็นรูปแบบประกัน 
การว่างงานท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์การจ้างงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้
ในการประกันการจ้างงาน การให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ และระยะเวลาการจ่ายสิทธิประโยชน์  
และความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แหล่งที่มาของเงินเป็นการจ่ายเงินสมทบร่วมกัน 3 ฝ่ายในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น คือ ผู้ประกันตนจ่ายขั้นต่ำ
ร้อยละ 0.5 นายจ้าง ร้อยละ 1 และรัฐบาล ร้อยละ 1 หรือจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้
สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น การปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเพื่อความมั่นคงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันสังคม เพื่อให้สามารถจ่ายสิทธิประโยชน์การจ้างงานทั้งสิทธิประโยชน์  
การจัดหางาน สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับสิทธิประโยชน์และระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อว่างงาน ผู้ประกันตน
จะต้องขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน โดยอัตราเงินทดแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับสาเหตุ  
ของการส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน 

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 
วัน และกรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 180 วัน นอกจากเงิน
ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว ผู้ประกันตนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามอัตราเงินสมทบที่จ่ายเพิ่มไปจาก  
ร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ตาม การได้รับเงินทดแทนทั้ง 2 กรณีนี ้ ผันแปรตามเงื ่อนไขของรายได้ อายุ และ
ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ นอกจากนี้ ผู ้ว่างงานที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและเข้าร่วม  
การจัดหางานกับกรมการจัดหางานจะได้รับเงินเบ้ียเล้ียงเพิ่มเติมไปจากเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

ยิ่งไปกว่านั้น กรณีที่ผู ้ว่างงานสามารถกลับเข้าสู ่การจ้างงานได้ก่อนระยะเวลาของการได้รับเงิน
ทดแทน ผู้ประกันตนจะยังคงได้รับเงินทดแทนดังกล่าวร้อยละ 50 ของเงินทดแทน เพื่อกระตุ้นการกลับเข้าสู่
การจ้างงาน นอกจากนี้ การดำเนินการจำเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจ่าย
สิทธิประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ  ให้แก่ผู้ประกันตน โดยที่ผู้ประกันตนเองสามารถที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ที ่ตนเองจะได้รับเมื ่อว่างงาน การดำเนินการผ่านระบบกลางเช่นนี้ทำให้เกิดค วามโปร่งใส 
เนื่องจาก ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

 5) กฎหมายใดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 

กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับระบบประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน ในกรณี  
มีการปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์การจ้างงาน ประกอบด้วย  

 (1) การแก้ไขอัตราเงินสมทบรวมถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยออกเป็น
กฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้างขั้น
ต่ำและขั้นสูงท่ีใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ รวมถึงปรับหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน 
กรณีว่างงาน  
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 (2) ในกรณีท่ีเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเมื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำเป็นจะต้องมี
การปรบัแก้การยกเว้นเงินได้พึงประเมินท่ีไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ ส่วนการกำหนดมาตรการทางภาษีแก่
นิติบุคคลอาจออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  

และเพื่อให้การบังคับใช้บทกำหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ให้มคีวามเหมาะสม จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 (1) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนายจ้างและทะเบียนผู้ประกันตน 
โดยเห็นควรแก้ไขอัตราโทษปรับให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รู้สึกเกรงกลัวต่อโทษที่ระวาง ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีไม่เป็นการสร้างภาระให้รัฐโดยแก้ไขให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

 (2) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษส่วนของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเห็นควรแก้ไข
อัตราโทษปรับให้สูงยิ ่งขึ ้น เช่น ควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมให้กรณียื ่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบ  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามกฎหมายประกันสังคมด้วย รวมทั้งแก้ไขบทกำหนดโทษ  
การไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบภายในกำหนดเวลา 

 (3) แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการยื่นแบบรายการส่งเงินสมทบโดยเห็นควรแก้ไข ให้ชัดเจนว่า
หากยังไม่นำส่งเงินสมทบ นายจ้างมีหน้าที่ต้องส่งแบบรายการก่อน และควรที่จะมีการกำหนดบทบัญญัติ
สันนิษฐานไว้ว่าเงินสมทบท่ีนายจ้างหักจากลูกจ้างให้ถือเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม 
และกองทุน เพื่อประโยชน์ในการนำประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ได้ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามกฎหมาย 

 (4) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ โดยให้มีบทกำหนดโทษในกรณีท่ีนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบ
ภายในกำหนดเวลา หรือหักเงินสมทบแล้วแต่ไม่นำส่ง หรือพยายามหักค่าจ้างของลูกจ้าง ไม่ว่าทั้งหมด  
หรือบางส่วนเพื ่อวัตถุประสงค์จ่ายเป็นเงินสมทบทั ้งหมดหรือบางส่วนของเงินสมทบส่วนของนายจ้าง  
ให้เป็นความผิดตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้  

 (5) ควรบัญญัติบทกำหนดโทษทางอาญาไว้เป็นการเฉพาะในกรณีที่มีผู ้ทำลาย ย้ายไปเสีย 
ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกยึดหรืออายัด ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533  

 (6) การลงโทษนิติบุคคลไม่สามารถนำโทษจำคุกมาบังคับใช้ได้ เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพยีง
บุคคลสมมติตามกฎหมายเท่านั้น จึงบังคับได้แต่เพียงโทษปรับเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อนิติบุคคลไม่สามารถ
นำโทษจำคุกมาบังคับใช้ได้ จึงเห็นว่าควรที่จะกำหนดอัตราค่าปรับเฉพาะกรณีการลงโทษนิติบุคคลให้สูงกว่า
โทษท่ีลงกับบุคคลธรรมดา และพิจารณานำหลักการปรับโดยกำหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) มาปรับใช้ 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีของนิติบุคคลมีประสิทธิภาพ ท้ังนิติบุคคลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

 (7) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ 
พ.ศ. 2537 โดยการกำหนดกรอบอัตราเปรียบเทียบปรับ โดยการกำหนดเป็นชั ้นโทษตามข้อเท็จจริง  
ความเสียหาย และพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิด และยกเลิกกรณีการกระทำความผิดครั้งต่อไปให้เพิ่มอัตรา
เปรียบเทียบปรับครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนค่าปรับที่เคยเปรียบเทียบครั้งก่อน รวมทั้งกำหนด 
ในกรณีที่นายจ้างกระทำความผิดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่เข็ดหลาบ ไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ให้ดำเนิน
คดีอาญาโดยร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการเปรียบเทียบคดี รวมทั้งสำนักงาน
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ประกันสังคมควรมีการเพิ่มบุคลากรด้านกฎหมายหรือนิติกร เพื่อให้การดำเนินงานด้านบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพ 

6) หน่วยงานใดที่มีบทบาทหรือส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในกรณีว่างงาน และควรมี
บทบาทอย่างไร 

รูปแบบประกันการว่างงานที่เหมาะสมกับประเทศไทยมุ่งเน้นการเพิ่มสิทธิประโยชน์การจัดหางาน 
และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทำให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบประกันการว่างงาน ได้แก่  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลัง
แรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากพันธกิจ
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงมีความสอดคล้องอย่างมากต่อการจัดทำสิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเติม 
ซึ่งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสำคัญต่อการจ้างงาน เนื่องจาก นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานที่มีทักษะและความสามารถที่สถานประกอบการต้องการหรือขาดแคลน การพัฒนาทักษะให้แรงงาน 
มีความสามารถที่สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การจัดทำ
สิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ว่างงาน
เข้ามารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น การสำรวจและวิเคราะห์ทักษะที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
การแนะนำผู้ที ่ลงทะเบียนว่างงานต่อกรมการจัดหางานมาเข้าร่ วมการพัฒนาทักษะแรงงาน การให้เงิน
สนับสนุนการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ บทบาทที่สำคัญ
อย่างมากของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงาน คือ การออกแบบหลักสูตรการอบรม
พัฒนาทักษะท่ีทันสมัยและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการนำหลักสูตรท่ีมีถ่ายทอด 
แก่สถานประกอบการเพื ่อให้นายจ้างสามารถปร ับหลักสูตรไปใช้ ในการดำเน ินการพัฒนาทักษะ  
ในสถานประกอบการของตน 

กรมการจัดหางาน มีบทบาทโดยตรงต่อการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เกิดสิทธิประโยชน์
การจัดหางาน เนื่องด้วย กรมการจัดหางานมีหน้าที่และภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวก 
ให้ประชาชนมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดแรงงาน รวมถึงพัฒนาและส่งเสริม  
การบริหารงานที่เกี ่ยวข้องกับการมีงานทำ เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่เหมาะสมต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง  
จากพันธกิจของกรมการจัดหางานทำให้หน่วยงานมีการทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนา 
สิทธิประโยชน์การจ้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ เนื ่องจาก กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานแรก  
ท่ีผู้ประกันตนท่ีว่างงานจะต้องมาขึ้นทะเบียน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานของกองทุน
ประกันสังคม ข้อมูลการลงทะเบียนว ่างงานน ี ้จะถ ูกดำเน ินการจับค ู ่ตำแหน ่งงานว ่างของแต ่ละ  
สถานประกอบการเพื่อให้ผู ้ประกันตนสามารถกลับเข้าสู ่การจ้างงานได้ ยิ ่งไปกว่านั้น ข้อมูลคนว่างงานนี้  
ยังสามารถส่งต่อหรือสนับสนุนผู้ที่กำลังว่างงานไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานจะเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อสิทธิประโยชน์การจ้างงานที่เพิ ่มเติมขึ้นมา แต่การทำให้สิทธิประโยชน์นี ้เกิดขึ ้นและดำเนินไป  
อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วย ทั้งสำนักงานประกันสังคม  
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน นายจ้าง และลูกจ้าง ท่ีจำเป็นต้องเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง
งานร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลของผู้ว่างงานขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินทดแทนกรณีว่างงานตามพระร าชบัญญัติ
ประกันสังคมแล้วและขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จะต้องรายงานตัวในระบบจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน 
และเข้าสู ่การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 โดยข้อมูลการว่างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนี้จะส่งต่อไปยังนายจ้าง เพื่อจับคู่ผู ้ ท่ี
ว่างงานและนายจ้างที่ต้องการแรงงาน และก่อให้เกิดการกลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในระหวา่ง
การเข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผู้ว่างงานจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเบี้ยเล้ียง และค่าเดินทางระหว่าง 
การฝึกอบรม ในส่วนของนายจ้างที่รับผู้ว่างงานทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี เพื่อจูงใจ  
ให้นายจ้างจ้างงานผู้ว่างงาน 

จากผลการศึกษานำมาสู ่ข ้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื ่อให้ เกิด 
สิทธิประโยชน์การจ้างงานจำเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ
ของสิทธิประโยชน์การจ้างงานที่ทั ้ง 2 ฝ่ายจะได้รับที่นำไปสู่ความมั่นคงในการจ้างงาน รวมถึงการตระหนัก 
ถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานประกันสังคม 
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เพื ่อคุ ้มครองสิทธิ์  
ของผู้ประกันตน ภายหลังจากการสร้างการตระหนักรู ้แล้วจำเป็นจะต้องมีการทดลองนำร่องใช้สิทธิประกัน 
การจ้างงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลที่ตามมาทั้งในเชิงบวกและลบ เพื่อปรับแก้
รูปแบบการจ่ายเงินสมทบและการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น หากการทดลองใช้ประสบผลสำเร็จ 
และก่อให้เกิดการจ้างงานและความมั่นคงในการจ้างงานจึงนำมาสู่การปรับแก้ไขกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีสอดคล้องกับสิทธิประโยชน์
การจ้างงานท่ีเพิ่มเติมในระบบประกันการว่างงานของประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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หมายเหตุ: ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินเงินสะสมในบัญชีของบุคคล” หมายถึง การจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์ท่ีระบุเอาไว้     
              แต่หากเงินชดเชยนั้นเป็นจำนวนมากกว่าเงินสะสมในบัญชีของตนเอง เงินชดเชยท่ีผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยเท่ากับเงินสะสมของผู้ประกันตน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาการพัฒนาประกันการจ้างงานนำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี ่ยวกับทางเลือก 
ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก ได้แก่  

 ทางเลือกท่ี 1 การคงสิทธิประโยชน์การว่างงานตามเดิม และปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบ  

 ทางเลือกที่ 2 การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นประกันการจ้างงาน และปรับเพิ่มอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบ 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานนี้จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขความเป็นไปได้ 
ความสามารถของกองทุนประกันสังคม และผลกระทบที่ตามมา ซึ่งการจะดำเนินการทางเลือก ทั้ง 2 รูปแบบมี
ข้อเสนอแนะท่ีควรปฏิบัติและคำนึงถึง ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 การคงสิทธิประโยชน์การว่างงานตามเดิม และปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบ เพื่อให้
ลูกจ้างท่ียินดีและมีกำลังในการจ่ายเงินสมทบสามารถปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบได้ 

การดำเนินการระยะส้ัน 

 1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับการจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มข้ึน 

 การปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างท่ียินดีและมีกำลังในการจ่ายเงินสมทบสามารถ 
ปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบได้โดยท่ีจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ในส่วนของนายจ้างและรัฐจ่ายเงินสมทบในอัตรา
คงที่ที ่ร้อยละ 0.5 การปรับเปลี่ยนนี้ จำเป็นต้องอาศัยการศึกษานำร่องเพื่อใช้ในบางธุรกิจ เพื่อให้สำนักงาน
ประกันสังคมพิจารณาถึงความซับซ้อนในการบริหารจัดการและการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตนรายบุคคล 
ที่มีอัตราการจ่ายเงินสมทบที่แตกต่างกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 2) การจำลองระบบการเก็บบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 

 การปรับให้ผู้ประกันตนมีความยืดหยุ่นในการจ่ายเงินสมทบได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล  
โดยไม่มีเพดาน ทางสำนักงานประกันสังคมจำเป็นจะต้องออกแบบระบบที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลเงินสมทบ
ของลูกจ้าง รวมถึงระบบท่ีผู้ประกันตนสามารถเข้ามาแก้ไขและดำเนินการปรับเปล่ียนอัตราการจ่ายเงินสมทบ
ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมอาจจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของการปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงิน
สมทบ เช่น จำนวนครั้งในการเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสมทบ กำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบที่อ้างอิงจาก
รายได้ เป็นต้น 

การดำเนินการระยะยาว 

 1) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 การปรับแก้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราเงินสมทบกรณีว่างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 มาตรา 46 (วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า) โดยมีการกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้างขั้นต่ำ  
และขั้นสูงท่ีใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง การแก้ไขอัตราเงินสมทบ
จึงอาจกระทำได้โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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ทางเลือกที่ 2 การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นประกันการจ้างงาน และปรับเพิ่มอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบ 

การดำเนินการระยะส้ัน 

 1) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสิทธิประโยชน์การจ้างงาน 

 สิทธิประโยชน์การจ้างงานเป็นสิทธิประโยชน์ที ่เพิ่มเติมเข้าไปในประกันการว่างงานที่มีอยู่เดิม ทำให้ 
สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับกรณีว่างงาน ประกอบด้วย  

  (1) สิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน (ได้แก่ เงินทดแทนพื้นฐาน เงินทดแทนส่วนเพิ่ม  
เงินทดแทนผันแปร และเงินทดแทนจูงใจ)  

  (2) สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (การฝึกอบรม การลดหย่อนภาษีทั ้งในฝ่ัง 
ของนายจ้างและลูกจ้าง การให้เงินอุดหนุนในระหว่างการพัฒนาทักษะ)  

  (3) สิทธิประโยชน์การจัดหางาน (การให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหางาน 
การลดหย่อนภาษีในส่วนของนายจ้าง การให้เง ินอุดหนุนเพื ่อจูงใจให้ผู ้ประกันตนกลับเข้าสู ่การจ้ างงาน 
อย่างรวดเร็ว) 

 การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การจ้างงานนี้ ส่งผลให้จำเป็นต้องปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเพื่อให้
ครอบคลุมการจ่ายสิทธิประโยชน์ของกองทุนและเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุน การปรับอัตราการ
จ่ายเง ินสมทบเข้ากองทุนนั ้น ส่งผลต่อรายจ่ายของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลเป็นอย่างมาก ดังนั้น  
จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และทดลองดำเนินการประกันการว่างงานท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์
ประกันการจ้างงานในช่วงเวลาหนึ่งเสียก่อนเพื่อประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการก่อนที่จะนำไปใช้จริง
ต่อไป โดยเริ่มต้นจากการนำร่องใช้ในบางประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจโรงแรมในเบื้องต้น 
เป็นต้น การนำร่องโครงการนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) เลือกประเภทธุรกิจที่จะนำมาใช้ในโครงการนำร่อง เช่น ภาคการผลิต ภาคการบริการ 
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

  (2) เริ่มเก็บอัตราเงินสมทบท่ีเพิ่มขึ้นในบางประเภทธุรกิจ 

  (3) จ่ายสิทธิประโยชน์การจ้างงานในกรณีท่ีผู้ประกันตนนั้นว่างงาน  

  (4) ติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องนี้ว่าในทางปฏิบัติในด้านของความร่วมมือของลูกจ้าง 
และนายจ้าง ผลประโยชน์ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับ และข้อดีและข้อเสียในการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปสู่ 
การปรับแก้แนวทางการดำเนินงานก่อนนำไปใช้จริงในระดับประเทศ 
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 2) สร้างการรับรู้ให้กับท้ังลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 

 อัตราการจ่ายเงินสมทบท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายจ่ายของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 
ดังนั้น จำเป็นจะต้องทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความจำเป็นและผลประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่ายพึงจะได้รับจากสิทธิประโยชน์
ประกันการจ้างงาน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานให้แก่ 
ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ส่วนที่เพิ่มขึ้นแก่แรงงานและตลาดแรงงานนั้นมีมากกว่า
ต้นทุนส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินสมทบ การสร้างการตระหนักรู้นั้นอาจจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจาก 

  (1) การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานที่แตกต่างออกไปจากสิทธิประโยชน์ 
การว่างงานเดิม โดยทางสำนักงานประกันสังคมอาจเข้าไปให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ  

  (2) การจัดทำสื่อเผยแพร่เปรียบเทียบข้อดีของสิทธิประโยชน์การจ้างงานที่ลูกจ้างและนายจ้าง 
พึงจะได้รับ เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจ่ายเงินสมทบที่เพิ ่มมากขึ้น รวมถึงความยั่งยืน 
ของกองทุน เพื่อเรียกความเช่ือมั่นของลูกจ้างและนายจ้าง 

  (3) การสร้างการตระหนักรู้ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดของผู้คนมากที่สุด คือ การทดลองนำร่อง 
และนำผลการดำเนินการทดลองใช้โครงการดังกล่าวออกเผยแพร่สู ่สาธารณชนทั้งผลประโยชน์ที ่ผู ้ประกันตน 
และนายจ้างได้รับ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของกองทุนว่าสามารถจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้อย่าง
ครอบคลุมและยั่งยืน  

การดำเนินการระยะยาว 

 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ “การประกันการว่างงาน” เป็น “การประกันการจ้างงาน” โดยเพิ่มเติม  
สิทธิประโยชน์ ดังนี้  

 1.1) เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เงินทดแทนให้กับผู้ประกันตน ดังนี้  

  (1) เงินทดแทนพื้นฐาน  

  กรณีลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจ้าง ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน เท่ากับ
ร้อยละ 30 ของอัตราค่าจ้างของผู้ประกันตน (ตามจริง) ไม่เกิน 90 วัน 

  กรณีถูกเลิกจ้าง ผู ้ประกันตนได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน เท่ากับร้อยละ 50  
ของอัตราค่าจ้างของผู้ประกันตน (ตามจริง) ไม่เกิน 180 วัน 

  (2) เงินทดแทนส่วนเพิ่ม โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนส่วนเพิ่มจากอัตราเงิน
สมทบส่วนเพิ่มเติมตามความสมัครใจ 

  (3) เงินทดแทนผันแปร โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนเพิ่มเติมซึ่งผันแปรตามปัจจัย 
ดังนี้  

  (3.1) รายได้ ผู้ประกันตนท่ีมีรายได้น้อย จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้น  

  (3.2) อายุ ผู้ประกันตนท่ีมีอายุมาก จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้น  

  (3.3) ระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตนที ่มีระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบมาก  
จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้น  
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  (4) เงินทดแทนจูงใจ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานเร็วขึ้น ผู้ประกันตน
จะได้รับเงินทดแทนเท่ากับร้อยละ 50 ของสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนพื้นฐานท่ีคงค้างอยู่ 

 1.2) เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการจ้างงานให้แก่ผู้ประกันตน  

  (1) สิทธิประโยชน์ด้านการฝึกอบรม โดยผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  
จะได้รับเงินช่วยเหลือในการเข้าฝึกอบรมตามท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดหรือจัดให้มีข้ึน 

  (2) สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์นำค่าฝึกอบรมในส่วนท่ีตนจ่ายเงินส่วนตัว
ไปจริงนั้น ไปหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้ (หรือหักเป็นค่าลดหย่อนได้มากกว่าท่ีจ่ายจริง)  

 1.3) เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการจ้างงานให้แก่นายจ้างรายใหม่ (กรณีรับผู้ว่างงานเข้าทำงาน)  
เพื่อกระตุ้นให้มีการรับผู้ว่างงานเข้าทำงาน  

 นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนแสดงความประสงค์รับผู้ว่างงานเข้าทำงาน หากรับผู้ว่างงานที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กรมการจัดหางานเข้าทำงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำค่าจ้างนั้นไปหัก
เป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีของนายจ้างได้มากกว่าจำนวนค่าจ้างที่ได้จ่ายไปจริง (เช่น 1 เท่าครึ่ง หรือ 2 เท่า)  
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี) โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างรายใหม่จะต้องจ้างแรงงานผู้นั้นติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน  

 2) ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   

 ผู้ประกันตน ปรับอัตราเงินสมทบจากเดิมอัตราคงท่ีร้อยละ 0.5 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างขั้นสูงท่ีเป็น
ฐานในการคำนวณคือ 15,000 บาท) เป็นการจ่ายเงินสมทบที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถเพิ่มเติมอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบได้ตามความสมัครใจ (ค่าจ้างตามจริง)  

 นายจ้าง ปรับอัตราเงินสมทบจากอัตราเดิมคงท่ีร้อยละ 0.5 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างขั้นสูงท่ีเป็นฐาน 
ในการคำนวณคือ 15,000 บาท) เป็นอัตราคงท่ีร้อยละ 1.00 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างตามจริง) 

 รัฐบาล ปรับอัตราเงินสมทบจากอัตราเดิมคงท่ีร้อยละ 0.25 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างขั้นสูงท่ีเป็นฐาน 
ในการคำนวณคือ 15,000 บาท) เป็นอัตราคงท่ีร้อยละ 1.00 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างตามจริง) 

 3) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.1) อัตราเงินสมทบกรณีว่างงาน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 
(วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า) โดยมีการกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐาน  
ในการคำนวณเงินสมทบ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การแก้ไขอัตราเ งินสมทบจึงอาจกระทำได้ 
โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

 3.2) สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 78 
และมาตรา 79 และมาตรา 79/1 โดยหลักเกณฑ์และอัตราสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานนั้นเป็นไปตามท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์จึงอาจกระทำได้โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความ 
ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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 3.3) มาตรการทางภาษีเป็นไปตามประมวลรัษฎากร การกำหนดมาตรการทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา 
อาจกระทำได้โดยการออกกฎกระทรวง (กระทรวงการคลัง) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร  
เรื่องยกเว้นรัษฎากร และมาตรา 42 (17) เรื่องการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้  
ส่วนการกำหนดมาตรการทางภาษีแก่นิติบุคคลอาจออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 (1)  
แห่งประมวลรัษฎากรในการลดอัตราหรือยกเว้นบรรดารัษฎากรต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการ 
หรือสภาพของท้องท่ีบางแห่งหรือท่ัวไป 

 4) การประกันการจ้างงาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอย่างน้อย ได้แก่ 
สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน   
และกรมสรรพากร ดังนั้น จึงต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลและการประสานงานระหว่างหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการศึกษาในโครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลัง
แรงงานอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 คณะผู ้ว ิจัยใคร่ขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย "การขยาย 
สิทธิประโยชน์การว่างงานและการพัฒนาสิทธิประโยชน์การจ้างงานในการประกันสังคม" ดังนี้ 

สถานการณ์ 

 ด้วยสถานการณ์การจ้างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลท่ีเกิดจากสาเหตุ 
หลัก ได้แก ่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทยและโลกที ่ม ีแนวโน ้มชะลอตัวในช่วงหลายปีที ่ผ ่ านมา  
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการทำงาน การจ้างงาน และการปรับตัวของภาคธุรกิจ 
และการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐ การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โรคระบาดอุบัติใหม่ รวมถึงภาวะเส่ียง
ต่อการเกิดสงครามโลก ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและอ้อมต่อภาคแรงงานท้ังการว่างงานและการจ้างงาน โดยเฉพาะ
การว่างงานของแรงงานไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานไทย 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดการขยายความคุ้มครองการประกันการว่างงานที่มีแต่เดิมและพัฒนาการจ้างงาน 
ให้ครอบคลุมการทำงานได้จริงต้ังแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของวัฏจักรของการมีงานทำงานศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์
หลักดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกเพื่อ 1) พัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานแต่เดิมให้ครอบคลุมการประกัน 
การจ้างงาน และ 2) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นทางเลือก ทั้งในการกำหนดแหล่งที่มา รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ  
และสิทธิประโยชน์ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักการ 

 มีข้อคิดเชิงเสนอแนะในทางหลักการเกี ่ยวกับการว่างงานและการจ้างงานน่าสนใจหลายแนวทาง  
แต่โดยหลักการที่น่าจะนำมาใช้ในการขยายและหรือพัฒนาสิทธิประโยชน์การว่างงานและการจ้างงานนั้น  
น่าจะประกอบไปด้วย 3 แนวทาง ดังนี้  

 1) แนวคิดคลาสสิคที่มุ ่งเน้นความสำคัญต่อการจ้างงานแบบเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่า อุปสงค์และอุปทานของ
แรงงานเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดจุดที่เกิดดุลยภาพของการจ้างงาน การปล่อยให้ทุกคนที่มีความสามารถและ
ได้รับโอกาสในการทำงานด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำงานเป็นพื้นฐานแล้ว จะทำให้ทุกคนมีงานทำและพอใจ 
ต่อค่าจ้างที่ตนได้รับ การว่างงานในแนวคิดนี้เชื ่อว่าจะเกิดขึ้นและเป็นไปโดยธรรมชาติแต่จะเป็นไปในรูปแบบ
ตามวัฏจักรตามการผันแปรทางเศรษฐกิจ  
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 2) แนวคิดเคนส์ที่ให้ความสำคัญต่อการเกิดการว่างงานและทำให้เกิดการจ้างงาน โดยเชื่อว่าอัตราค่าจ้าง
เป็นตัวกำหนดดุลยภาพของการจ้างงาน และการจ้างงานแบบเต็มที ่น ั ้นเก ิดขึ ้นได้ยากหากอุปสงค์รวม  
ของระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอก็จะเกิดการว่างงานขึ้น ดังนั้นการแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะปรับ
ขับเคลื่อนวงล้อการจ้างงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมได้ ต่างจากแนวคิดคลาสสิค 
ท่ีเช่ือว่าไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงของรัฐ  

 3) แนวคิดอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน เป็นแนวคิดที่นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิต 
กับปัจจัยแรงงาน โดยเชื่อว่าจำนวนผลผลิตเกิดขึ้นตามการจ้างงาน เมื่อมีความต้องการแรงงานสูงจำนวนผลผลิต
จากการจ้างแรงงานจะมาก ในทางกลับกัน หากเกิดการจ้างงานต่ำผลผลิตไม่สามารถท่ีจะสูงได้ ความเปล่ียนแปลง
จึงเกิดจากอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อการจ้างงาน รัฐอาจจะ/หรือไม่อาจจะแทรกแซงกระบวนการนี้ได้โดยตรงนัก
เพราะเป็นเงื่อนไขในทางอุปสงค์และอุปทานท่ีมีความแตกต่างกันไปตามประเภทและลักษณะของเศรษฐกิจในแต่ละ
บริบทของแต่ละแห่งท่ีแตกต่างกัน 

ข้อพิจารณา 

 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ทางเลือก ได้แก่ 1) ทางเลือกสิทธิประโยชน์การว่างงาน ซึ่งยังคงเป็นสิทธิประโยชน์
ประกันการว่างงานคงเดิม แต่มีการจัดเก็บเงินสมทบเพิ ่มเติม และ 2) ทางเลือกสิทธิประโยชน์การจ้างงาน   
โดยปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานเป็นประกันการจ้างงาน และจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม 

แนวทางการดำเนินการ 

 1) นำข้อเสนอทางเลือก ทั้งการว่างงานและการจ้างงานออกสู่สาธารณะในการสำรวจความคิดเห็น  
ต่อข้อเสนอทางเลือกท่ีขยาย/พัฒนาไว้จากงานศึกษานี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้บริหาร  
นักปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 180 วัน) 

 2) นำเสนอคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสรุปจาก 
ข้อ 1) โดยต้ังคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอ มิใช่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ หากมีข้อติดขัด 
ด้านกฎหมายให้เสนอวิธีการแนวทางการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตามเจตนารมณ์ (ควรใช้เวลาไม่
เกินกว่า 90 วัน) 

 3) นำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันให้มี 
ผลบังคับใช้ (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 90 วัน)  

 4) ตรา/แก้ไข/เพิ่มเติมให้เป็นข้อกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 90 วัน) 

 5) ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
ทั้งสำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
สหภาพแรงงาน กลุ่มนายจ้างและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 90 วัน) 

 6) ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวสาธารณะ ควรดำเนินการต่อเนื่องผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ใช้เวลาได้
ต้ังแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ (ควรใช้เวลาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์นี้ต่อเนื่อง) 
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 7) ประชุมร่วมหารือติดตามความคืบหน้าพร้อมกับแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะ/หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้ 
เกิดความเรียบร้อย (ควรใช้เวลาเป็นประจำทุกเดือน) 

 8) ประชุมทบทวนภายหลังการมีผลบังคับใช้เป็นประจำต่อเนื่องและนำเรียนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทราบและพิจารณาปรับแก้ไขหากมีข้อติดขัดจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (ควรใช้เวลาเป็นประจำทุก ๆ 
ไตรมาส) 

 ตลอดระยะเวลาการดำเนินการอาจต้องใช้เวลาจากที่ได้ข้อเสนอในการขยาย/พัฒนาสิทธิประโยชน์ 
การว่างงานและการจ้างงานอีกไม่น้อยกว่า 540 วัน หรือ 1 ปีครึ่ง จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการต่อไปให้เป็นไป 
ตามแนวทางการดำเนินการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลักสำคัญแต่เนิ่นและควรนำเสนอ 
ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานมากกว่าจะเป็นสำนักงานประกันสังคมเพียงหน่วยงานเดียวเพื่อให้มีน้ำหนัก 
ในการนำเสนอเพื่อให้มีการบังคับใช้ได้จริงต่อไป 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 สภาพการจ้างงานในตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันนั ้นมีแนวโน้มท่ี จะเปล่ียนแปลงไป 
อย่างรวดเร็ว จากการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านมาตรการหรือนโยบาย 
ต่าง ๆ เช่น Thailand 4.0 ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โคว ิด-19 ที ่ส ่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทั ้งในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ปรากฏการณ์ดังกล่าว  
ถือเป็นว ิกฤตด้านสาธารณสุขที ่อ ุบ ัต ิข ึ ้นทั ่วโลก และก่อให้เก ิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกท่ี สั ่นคลอน 
ต่อภาวะการมีงานทำและภาวะการว่างงานของแรงงานไทยอย่างเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลัก  
ของการว่างงานอาจเกิดขึ้นมาจากปัจจัยอื่น ๆ  ได้อีกด้วย เช่น การที่สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเลือกประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจนอก
ระบบ (Informal Economy) ของคนรุ่นใหม่ หรือการเกิดอาชีพในยุคใหม่ เป็นต้น ซึ ่งการตกอยู่ในภาวการณ์
ว่างงานนั้นย่อมส่งผลให้แรงงานไทยจำนวนหนึ่งขาดแคลนรายได้หรือทุนทรัพย์ในการดำรงชีพอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ด้วยเหตุนี้ การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานไทยจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และได้กำหนดให้สำนักงาน
ประกันสังคมเป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในรูปของเงินทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนว่างงาน 
หรือถูกเลิกจ้าง ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างความมั่นคงให้แก่ผู ้ประกันตนทุกคน รวมถึงเป็นการช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนอีกด้วย  

 อย่างไรก็ดี การรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนในประเทศไทยนั้นมีจำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี และส่งผลให้สำนักงานประกันสังคมมีรายจ่ายในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักประกันทางสังคมในลักษณะดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
การว่างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้มีการพัฒนาระบบประกันการจ้างงาน
เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแรงงานท่ีนอกเหนือจากการประกันการว่างงานแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งระบบดังกล่าวนั้น
เป็นการประกันการจ้างงานในเชิงองค์รวม กล่าวคือ เป็นการแก้ไขปัญหาท้ังระบบของการจ้างงาน ด้วยการให้
สิทธิประโยชน์อย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหางานหรือช่องทางการจ้างงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน รวมถึงกรณีว่างงาน และยังครอบคลุมถึงการให้สิทธิประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับแรงงานและการจ้างงานทั ้งหมดอีกด้วย ฉะนั ้น หากแรงงานไทยมีหลักประกันทางสังคมท่ีมั ่นคง  
และเพิ่มรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานอย่างเหมาะสมต่อบริบทการจ้างงานของสังคมไทย 
ตลอดจนการตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างครอบคลุม 
ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจแรงงานให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา                                    

 1) เพื ่อศึกษาตลาดแรงงานและรูปแบบการจ้างงานที ่เปลี ่ยนแปลงไปในประเทศไทยทั ้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน รวมถึงภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และสำนักงานประกันสังคม) ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการบูรณาการ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงาน 

 2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ตลอดจน
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน โดยรวมถึงแนวทางแก้ไข  
ในต่างประเทศ 

 3) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบประกันการจ้างงานเชิงองค์รวมที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจ สังคม  
และการจ้างงาน ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงและความไม่แน ่นอนที ่เก ิดขึ ้นในอนาคต  
รวมถึงเสนอแนะแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทย  
ในอนาคต เพื่อให้โครงการสามารถปฏิบัติได้จริง โดยครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

   (1) สิทธิประโยชน์การจัดหางานและช่องทางการจ้างงาน 

   (2) สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

  (3) สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

 4) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบที่เหมาะสมสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน  
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ไม่สร้างภาระทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 
จนเกินความจำเป็น และไม่กระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว 

 5) เพื ่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี ่ยงในทุกมิติท่ี เกิดขึ้น 
จากการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework)  
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

3. คำถามวิจัย 

 1) นโยบายหรือมาตรการของประเทศท่ีมีระบบประกันการจ้างงานโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม OECD 
มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ใน 3 ด้าน ได้แก่ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการประกันการจ้างงาน 
รูปแบบประกันการจ้างงาน และการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ 

 2) สิทธิประโยชน์ที ่แรงงานจะได้รับในกรณีว่างงานจากกองทุนต่าง  ๆ  ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่และอย่างไร 

 3) ผู้ประกันตนและนายจ้างมีการรับรู ้และทัศนคติต่อระบบประกันการว่างงานอย่างไร ใน 3 ด้าน  
ได้แก่ แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการประกันการว่างงาน รูปแบบประกันการว่างงาน และการให้สิทธิประโยชน์
และความช่วยเหลือ 

 4) รูปแบบประกันการว่างงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 5) กฎหมายใดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน  
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 6) หน่วยงานใดที่มีบทบาทหรือส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในกรณีว่างงาน  และควร 
มีบทบาทอย่างไร เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน เป็นต้น 

4. ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาโครงการวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาท่ีสำคัญ ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั ่งยืน” 
จะต้องศึกษารวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1) นโยบาย หรือมาตรการของประเทศในกลุ่ม OECD และประเทศที่มีระบบประกันการจ้างงาน 
เกี ่ยวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม เช่น แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
รูปแบบการประกันการจ้างงาน การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In Kind หรือ In Cash) 

 2) โครงการประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ที ่เหมาะสมกับบริบทการจ้างงาน 
ของประเทศไทย โดยพิจารณาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ 

 3) สิทธิประโยชน์ที ่แรงงานจะได้ร ับในกรณีที ่ เป็นบุคคลว่างงานจากกองทุนต่าง ๆ ของรัฐบาล 
และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิการของแรงงาน 

 4) การให้สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์การจัดหางานที่เหมาะสม 
กับรูปแบบการจ้างงานและสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในอนาคต  
ท้ังในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ (In Kind) และรูปแบบการให้เงินสนับสนุน (In Cash) 

 5) การให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของสำนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน และจัดทำข้อเสนอแนะ
ระดับเง ินทดแทน ระยะเวลาการได้ร ับเงินทดแทน ระยะเวลาการรอคอย (Waiting Period) ท่ีมีความ
เหมาะสมกับแรงงานทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงบริบทการจ้างงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มอาชีพ  ช่วงอายุ 
ของแรงงาน ระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาการทำงานกับนายจ้างรายล่าสุดก่อนการว่างงาน 

 6) รูปแบบการให้สิทธิประโยชน์หรือรูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบสำหรับนายจ้างที่มีการดำเนินการ
สนับสนุนเกี่ยวกับการประกันการจ้างงาน (การจัดหางานและช่องทางการจ้างงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน) ท่ีจำเป็นต่อสภาพการจ้างงานในอนาคต 

 7) การจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ ( Incentive) ให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีที่การพัฒนา
ทักษะฝีมือที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานเพื่อลดสาเหตุการว่างงานในอนาคต หรือในกรณีที่รับสิทธิประโยชน์ 
กรณีว่างงานและสามารถกลับเข้าสู่การทำงานใหม่ (Re-employment) ในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 8) ร ูปแบบการจัดเก็บเง ินสมทบ และระดับเง ินสมทบที ่ เหมาะสมกับการให้ส ิทธิประโยชน์  
ประกันการจ้างงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความเส่ียงในการจัดเก็บเงินสมทบ 
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4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 โครงการวิจัยนี้จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 

 1) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวนอย่างน้อย 1 ,628 ตัวอย่าง โดยกระจายตามภูมิภาค 
ของแรงงานท่ีเป็นผู้ประกันตนทุกกลุ่ม และผู้ประกอบการท่ีเป็นนายจ้าง 

 2) สัมภาษณ์ผู ้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการประกันการจ้างงานทั ้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 

4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย คุณลักษณะของแรงงานหรือสถานประกอบการ การรับรู้เกี่ยวกับระบบ
ประกันสังคมและประกันการว่างงาน อัตราการจ่ายเงินสมทบเฉพาะประกันการว่างงาน และอัตราการจ่าย
สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 

2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย รูปแบบประกันการจ้างงานในประเทศไทย 

4.4 ขอบเขตด้านพื้นที่  

มีการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ทั ่วประเทศไทยทั ้งในกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ 

4.5 ขอบเขตด้านเวลา  

มีระยะเวลาในการดำเนินการท้ังส้ิน 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 7 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  สภาพการณ์ของตลาดแรงงานและรูปแบบการจ้างงานในอนาคต ตลอดจนแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการจ้างงาน 

 2) รูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการประกันการจ้างงานในต่างประเทศ พร้อมทั้งแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 3) รูปแบบประกันการจ้างงานท่ีเหมาะสมกับบริบทการจ้างงานของประเทศไทยในอนาคต  

 4) รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบและระดับเงินสมทบท่ีเหมาะสมกับโครงการประกันการจ้างงาน 

 5) แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน 

6. นิยามคำศัพท์ 

ผู้ประกันตน หมายถึง ผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  
60 ปีบริบูรณ์ ที ่จ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
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พ.ศ. 2533 หากผู้ประกันตนท่ีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่อยู ่ในความคุ้มครอง 
ของกองทุนประกันสังคม ให้ถือว่าเป็นผู้ประกันตนต่อไป ท้ังนี้ ไม่รวมบุคคลดังต่อไปนี้  

 1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

 2) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียน สถานพยาบาล วิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยนั้น  

 3) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 4) ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา 

 5) ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

 6) ลูกจ้างของสภากาชาดไทย 

 7) ลูกจ้างของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

 8) ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  

 9) ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเล้ียงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีลักษณะ 
งานท่ีเป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย  

 10) ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตาม
ฤดูกาล   

 11) ลูกจ้างของนายจ้างท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานท่ีลูกจ้างทำนั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
 12) ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย 

นายจ้าง หมายถึง ผู ้ซึ ่งรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง และให้หมายความรวมถึงผู ้ซึ ่งได้รับ
มอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนนิติบุคคลและผู ้ซึ่งได้ร ับมอบหมายจากผู ้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้วย 
(พระราชบัญญัติประกันสังคม, 2533) 

ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง (พระราชบัญญัติประกันสังคม, 2558) 

การว่างงาน หมายถึง การท่ีผู้ประกันตนต้องหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างแรงงานส้ินสุดลง (พระราชบัญญัติประกันสังคม, 2533) 

เงินสมทบ หมายถึง เงินที่รัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุน  
เพื ่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน ตามอัตราที ่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้าย
พระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติประกันสังคม, 2533) 

การประกันสังคม หมายถึง การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร 
ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 
2564) 
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โดยอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 (ILO Social Security Convention  
No. 102, 1952) ได้มีการกำหนดมาตรฐานขั ้นต่ำของการประกันสังคม ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทั ้ง ส้ิน  
9 ประการ ได้แก่ 1) สิทธิการดูแลรักษาทางการแพทย์ (Medical Care) 2) สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย 
(Sickness Benefit) 3) สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน (Unemployment Benefit) 4) สิทธิประโยชน์กรณี 
ชราภาพ (Old-age Benefit) 5) สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน (Employment Injury Benefit) 
6) สิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัว (Family Benefit) 7) สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร (Maternity Benefit) 
8) สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ (Invalidity Benefit) และ 9) สิทธิประโยชน์ท่ีให้แก่ทายาทกรณีผู้ประกันตน
เสียชีวิต (Survivors’ Benefit)  

การประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) หมายถึง การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ
ลูกจ้างในรูปแบบเงินช่วยเหลือ เมื่อลูกจ้างเผชิญต่อปัญหาที่มาจากการทำงาน โดยการให้ความคุ้มครองนั้น 
จะครอบคลุมไปยังการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน  

การประก ันการว ่างงาน  (Unemployment Insurance) หมายถ ึง การให ้ความคุ ้มครอง 
แก่ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ที่กำลังเผชิญต่อภาวะการว่างงานอันเนื่องมาจากการโดนเลิกจ้าง หรือมีเหตุ  
ท่ีทำให้ต้องเลิกจ้าง โดยการให้สิทธิประโยชน์จะมีท้ังรูปแบบเงินช่วยเหลือและการช่วยเหลือรูปแบบอื่น ๆ 

เงินทดแทนพื้นฐาน หมายถึง เงินทดแทนท่ีผู้ประกันตนได้รับระหว่างการว่างงานตามเงื ่อนไข 
ของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

เงินทดแทนส่วนเพิ่ม หมายถึง เงินทดแทนที่ผู ้ประกันตนจะได้รับเพิ่มเติมจากการส่งเงินสมทบ
เพิ่มเติมตามความสมัครใจ 

เงินทดแทนแปรผัน หมายถึง เงินทดแทนส่วนเพิ่มท่ีผู้ประกันตนจะได้รับ โดยผันแปรตามรายได้ อายุ 
และระยะเวลาในการส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคม 

เงินทดแทนจูงใจ หมายถึง เงินทดแทนที่จ่ายเพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงาน  
เร็วขึ้น โดยจะได้รับเพิ่มเติมจากเงินทดแทนพื้นฐาน 

จากท่ีได้กล่าวมาถึงความสำคัญของสิทธิประโยชน์การจ้างงานเพื่อสร้างความมั่นคงในการจ้างงาน นำมาสู่
การวิจัยในครั้งนี ้ที ่มุ ่งศึกษารูปแบบประกันการจ้างงานและประกันการว่างงานจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ  
เพื่อนำมารูปแบบประกันดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยคำนึงถึงทัศนคติและมุมมอง
ของลูกจ้าง นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานท้ังในด้านการจัดเก็บเงินสมทบ 
สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน และการให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน ท่ีนำมาสู่รูปแบบและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประกันการจ้างงานท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์การจ้างงานของประเทศไทย  
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการจัดทำผลการศึกษาครั ้งนี ้ ผู ้ทำการวิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ี เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีกำหนดเอาไว้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการว่างงานและการจ้างงาน 

1.1 ความหมายของการว่างงานและการจ้างงาน  

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการว่างงาน  
และการจ้างงานโดยท่ัวไปแล้วนั้น ความหมายของ “การว่างงาน” หมายถึง ภาวะของบุคคลท่ีมีความสามารถ
ในการทำงาน แต่ไม่สามารถหางานทำได้ หรือมีเหตุที่ต้องทำให้เกิดการหยุดทำงานหรือจ้างงาน ในขณะท่ี 
“การจ้างงาน” หมายถึง บุคคลท่ีมีงานทำและมีความพอใจต่อระดับรายได้ ณ เวลานั ้น อย่างไรก็ตาม  
หลายหน่วยงานได้ให้ความหมายท่ี เกี่ยวข้องกับการว ่างงาน และการจ้างงานไว ้อย ่างหลากหลาย  
โดยจะยกตัวอย่างการให้ความหมายของคำดังกล่าวจากหน่วยงานท่ีสำคัญดังต่อไป  

1) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) ได้ให้ความหมาย
ของผู ้ว ่างงานซึ ่งเป็นที ่ยอมรับโดยทั ่วโลกว่า ผู ้ว ่างงาน จะประกอบไปด้วยบุคคลในวัยทำงานทุกคน  
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีงานทำ ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีค่าจ้างหรือการประกอบอาชีพอิสระ (Self-employment)  
เป็นบุคคลที่พร้อมจะทำงาน และเป็นบุคคลที่กำลังมองหางาน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศยังได้ให้ความหมาย “การจ้างงาน” ว่าประกอบไปด้วยทุกคนในวัยทำงาน  
ท่ีมีการได้รับค่าจ้าง หรือผู้ประกอบการอิสระ (ILO, n.d.) 

2) สำนักงานสถิติแห่งชาติ จากการรายงานสถิติแรงงานประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ให้นิยามคำว่า  
“ผู้ว่างงาน” ในการใช้สำรวจว่า หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ 
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ดังต่อไปนี้  

2.1) ไม่ได้ทำงานหรือไม่มีงานประจำ และได้หางานหรือสมัครงาน หรือรอการบรรจุ ในระหว่าง  
30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ 

2.2) ไม่ได้ทำงานหรือไม่มีงานประจำ และไม่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์แต่พร้อม
ท่ีจะทำงานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ 

อีกทั้งยังให้คำนิยาม “ผู้มีงานทำ” ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจ 
มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

1) ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทน  
ท่ีมีลักษณะอย่างอื่นสำหรับผลงานท่ีทำเป็นเงินสดหรือส่ิงของ  

2) ไม่ได้ทำงานหรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงแต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
(ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้ท่ีปกติมีงานประจำ) 

2.1) ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจ ในระหวา่ง 
ท่ีไม่ได้ทำงาน 
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2.2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจ ในระหวา่ง 
ท่ีไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจท่ีจะกลับไปทำ  

2.3) ทำงานอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน 
หรือของสมาชิกในครัวเรือน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2564; หน้า 3)  

3) สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา ได้นิยามคำว่า “ผู้ว่างงาน” (Unemployed) เป็นบุคคล 
ท่ีไม่มีงานทำและพร้อมท่ีจะทำงาน หรือเป็นบุคคลท่ีกำลังมองหางานในช่วงระยะเวลา 4 อาทิตย์ ในขณะเดียวกันได้
ให้ความหมายของ “ผู ้ม ีงานทำ” (Employed) ว ่าเป็นบุคคลที ่ม ีงานทำและได้ร ับค่าจ้างในช่วงสัปดาห์  
แห่งการสำรวจ ซึ่งจะประกอบไปด้วย บุคคลท่ีทำงาน Part-time บุคคลท่ีทำงานช่ัวคราว ตลอดจนบุคคลท่ีมีงานทำ
ทุกคน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงสัปดาห์แห่งการสำรวจอันเนื่องมาจาก การลาพักร้อน การไม่สบาย การประสบ
ปัญหาดูแลเด็ก การลาคลอด การทำงานในหน้าที่ การอยู่ในช่วงพักงาน การหยุดงานเนื่องจากสภาพแวดล้อม  
เป็นต้น (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2015)  

กล่าวโดยสรุป การว่างงาน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่กำลังหางานที่มีค่าตอบแทนแต่ยังไม่ได้งาน
เช่นนั ้น โดยการว่างงานในความหมายโดยทั ่วไปแล้วนั ้นจะไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลอยู ่หลายประเภท 
ประกอบด้วย นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลา ผู้เกษียณอายุการทำงาน เด็ก และผู้ไม่ต้องการทำงาน เป็นต้น  

1.2 ประเภทของการว่างงาน 

 ประเภทของการว่างงานโดยทั่วไปแล้วนั้นจะถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก (วรลักษณ์ หิมะกลัส, 
ม.ป.ป.) ประกอบด้วย การว่างงานโดยเปิดเผย (Open Unemployment) และการว่างงานแอบแฝง (Disguised 
Unemployment) 

1) การว ่างงานโดยเปิดเผย (Open Unemployment) คือ การว ่างงานในระหว่างระยะเวลา 
ท่ีทำการสำรวจ จะประกอบไปด้วย 4 ประเภทหลัก  

1.1) การว่างงานช่ัวคราว (Frictional Unemployment) คือ บุคคลท่ีไม่ได้ทำงานหรือว่างงานในระยะเวลา
ส้ัน ๆ 

1.2) การว่างงานตามฤดูกาล (Seasonal Unemployment) คือ การว่างงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต
สินค้าบางอย่างบางชนิดต้องทำการผลิตเป็นฤดูกาล  

1.3) การว่างงานเนื่องจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ (Structural Unemployment) คือ การว่างงาน
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เช่น เทคโนโลยีการผลิต การย้ายแหล่งอุตสาหกรรม 
การเพิ่มขึ้นของประชากรบางกลุ่ม  

1.4) การว่างงานเนื่องจากวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical Unemployment) โดยวัฏจักรเศรษฐกิจ (Business 
Cycles) จำแนกออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

(1) ระยะเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Prosperous Period) 

(2) ระยะเศรษฐกิจหดตัว (Recession Period) 

(3) ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ (Depression Period) 

(4) ระยะเศรษฐกิจฟื้นตัว (Recovery Period) 
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2) การว่างงานแอบแฝง (Disguised Unemployment) คือ การว่างงานท่ีไม่สามารถมองเห็น 
ได้อย่างชัดเจน หรือการโยกย้ายจำนวนคนที่มีงานทำได้โดยไม่ได้มีผลกระทบต่อผลผลิตรวม ซึ่งมักจะพบมาก
ในประเทศที ่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีงานทำในภาคเกษตรกรรม ซึ่ งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ 
มักจะมีการทำงานในระดับต่ำกว่าความสามารถของตน (Underemployment) (วรลักษณ์ หิมะกลัส, ม.ป.ป.; 
หน้า 72-73) 

1.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานและการว่างงาน  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และการว่างงาน พบว่า งานต่าง ๆ 
ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีไว้อย่างหลากหลาย ซึ ่งช้ี ให้เห็นว่าทฤษฎีดังกล่าวได้มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการนำมาซึ ่งแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย ดังนั ้น จึงจะขอยกตัวอย่างทฤษฎีที ่ได้ร ับการยอมรับ 
และมีการนำมาใช้ในการอธิบายงานวิจัยและวรรณกรรมเป็นส่วนมาก รวมทั้งสิ้น 3 ทฤษฎี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1) ทฤษฎีการจ้างงานของสำนักคลาสสิค (The Classical Theory of Employment) ซึ่งเป็นทฤษฎี 
ที ่มุ ่งเน้นความสำคัญต่อการจ้างงานแบบเต็มท่ี (FuIl Employment) โดยเชื ่อว่า อุปสงค์และอุปทาน 
ของแรงงานคือปัจจัยหลักในการกำหนดระดับดุลยภาพของการจ้างงาน คนท่ีมีความต้ังใจและมีความสามารถ
ในการทำงานจะมีงานทำทุกคน และพอใจต่อค่าจ้าง ณ ขณะนั ้น ทั ้งนี้ ทฤษฎีนี ้ย ังเชื ่อว่าการว่างงาน 
มักจะเกิดขึ้นตลอด แต่จะเพียงแค่ชั่วคราว เนื่องจากการชะลอตัวของวัฏจักรธุรกิจ ซึ่งสามารถที่จะกลับมาสู่
การจ้างงานแบบเต็มที ่ได้ด้วยระบบเศรษฐกิจเอง โดยที ่ไม่ต้องมีการแทรกแซงของรัฐบาล (ศูนย์ว ิจัย 
และนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2560)  

2) ทฤษฎีการจ้างงานของเคนส์ (John Maynard Keynes) ซึ ่งเป็นทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์ 
ชาวอังกฤษที่ได้มีความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีของเคนส์ 
ได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานและการว่างงาน อีกท้ังยังเชื ่อว่าอัตราค่าจ้าง คือ ตัวกำหนดดุลยภาพ 
ของการจ้างงาน และยังเชื ่อว่าการจ้างงานแบบเต็มท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ยาก หากอุปสงค์รวมของระบบ
เศรษฐกิจไม่เพียงพอก็จะเกิดการว่างงานได้ ดังนั้นการแทรกแซงของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนโยบาย 
จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากต่อระดับการจ้างงานเต็มท่ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554) 

3) ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน (Theory of Demand for and Supply of Labour) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีท่ีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตกับปัจจัยท่ีเป็นแรงงาน โดยเช่ือว่า จำนวนผลผลิตมักจะ 
มีการเปล่ียนแปลงตามระดับการจ้างงาน (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ม.ป.ป.)  

1.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1) รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะการมีงานทำของผู้ถูกเลิกจ้าง: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถูกเลิกจ้าง
ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ท่ีมีการเลิกจ้างมากท่ีสุด” โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
(2552) โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาภาวการณ์มีงานทำของผู้ถูกเลิกจ้างโดยศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถูกเลิกจ้าง  
ในพื ้นที ่ 5 จังหวัดที ่มีการเลิกจ้างมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี  
และพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ ท่ีต้องออกจากงานส่วนใหญ่ (ร ้อยละ 67) ยังคงว่างงาน  
มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 32.50) เท่านั้นที่มีงานทำ และสาเหตุที่ไม่ไปร่วมงานนัดพบแรงงานวันเสาร์บริเวณ
กระทรวงแรงงานนั้น ร้อยละ 24.05 อ้างว่าไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 24.05 แจ้งว่าไปสมัครงานกับบริษัทโดยตรง 
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ร้อยละ 17.72 บอกว่ายังไม่พร้อมจะทำงาน ร้อยละ 15.19 สมัครงานทางอินเทอร์เน็ต และร้อยละ 10.13  
อ้างว่าอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวก (กองวิจยัตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2552) 

2) รายงานผลการศึกษาเรื ่อง “สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน-มิถุนายน 
2563)” โดย กระทรวงแรงงาน (2563) โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล ด้านเศรษฐกิจแรงงาน ตัวชี้วัด
ภาวะแรงงาน เพื ่อติดตามความเคลื ่อนไหวของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื ่อง  และทราบถึงแนวโน้ม 
ของตลาดแรงงานในด้านการจ้างงาน ว่างงาน และเลิกจ้าง โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ แรงงานจากดัชนีช้ีวัด
ภาวะแรงงานซึ่งจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ (Key Indicators of the 
Labour Market: KILM) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
และกลุ ่มที ่  2 ดัชน ีช ี ้ว ัดหลักด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the 
Performance of MOL: KIP–MOL) ซึ ่งเป็นตัวชี ้ว ัดที่สะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกระทรวง
แรงงาน ผลการศึกษา พบว่า การจ้างงาน สัดส่วนผู้มีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน (KILM 2) อยู่ท่ีร้อยละ 
65.26 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 65.95 โดยจำแนกเป็นอัตราของเพศชาย ร้อยละ 73.92  
ซึ่งสูงกว่าอัตราของเพศหญิง ที่เท่ากับร้อยละ 57.20 สัดส่วนผู้มีงานทำส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุระหว่าง  
25–49 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.39 โดยเป็นผู้ที ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.38 
รองลงมา คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับ อุดมศึกษาและระดับประถมศึกษา เมื่อจำแนกผู้มีงานทำตามสถานภาพ
การจ้างงาน (KILM 3) ออกเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและลูกจ้าง (ผู้ที ่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน) พบว่า 
เป็นกลุ่มลูกจ้างอยู่ที่ร้อยละ 49.64 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี ร้อยละ 51.90 และลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้าซึ ่งอยู ่ที ่ร ้อยละ 50.01 ในขณะที ่กลุ ่มผู ้ประกอบอาชีพ อิสระมีสัดส่วนคิดเป็น 
ร้อยละ 50.36 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 48.10 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส เดียวกันของปีก่อน
หน้าซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 49.99 (กระทรวงแรงงาน, 2563) 

เมื่อจำแนกผู้มีงานทำตามกลุ่มอุตสาหกรรม (KILM 4) พบว่าอัตราการจ้างงานสูงสุดอยู่ในภาคบริการ 
คิดเป็นร ้อยละ 46.19 รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม ร ้อยละ 30.96 อัตราการจ้างงานต่ำสุดอยู่ ใน
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.85 โดยกลุ ่มอาชีพที ่ม ีสัดส่วนการจ้างงาน (KILM 5) สูงสุด คือ  
กลุ่มผู ้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ ในด้านการเกษตรและการประมง คิดเป็นร้อยละ 27.97 ของผู้มีงานทำทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ กลุ ่มพนักงานบริการ  และพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 19.97 กลุ ่มผู ้ปฏิบัติ 
ด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 11.41 และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้าน 
การขายและการให้บริการ ร้อยละ 11.19 สถานการณ์การจ้างงานในระบบประกันสังคม ไตรมาส 2  
ปี พ.ศ. 2563 จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่ากับ 11,295,514 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 ต่อประชากร 
วัยแรงงาน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี ร้อยละ 20.67 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 
ซึ่งอยู่ที ่ร้อยละ 20.50 การว่างงาน อัตราการว่างงาน (KILM 9) อยู่ที ่ร้อยละ 1.95 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 
ก่อนหน้าท่ีมีอัตราร้อยละ 1.03 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 0.98 ในจำนวน
ผู้ว่างงานทั้งหมด 0.75 ล้านคน พบว่า กลุ่มอายุ 15–24 ปี มีอัตราการว่างงานสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.58 
ของผู้ที ่อยู ่ในกำลังแรงงานในแต่ละตามกลุ ่มอายุ  รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25–49 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.61  
โดยกลุ ่มผู้ท่ีจบอุดมศึกษาเป็นกลุ ่มท่ีม ีอัตราการว่างงานสูงสุด รองลงมาคือ กลุ ่มระดับมัธยมศึกษา 
ประถมศึกษา กลุ่มไม่ทราบและอื่น ๆ และกลุ่มไม่มีการศึกษาและต่ำกว่า ประถมศึกษา อัตราการว่างงานระยะ
ยาวต่อกำลังแรงงานอยู่ท่ีร้อยละ 0.01 ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า (กระทรวงแรงงาน, 2563) 
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3) รายงานงานวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานไร้ทักษะในยุคประเทศไทย 4.0  
ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี” โดย อาภาพร ผลมี และคณะ (2561) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อจ้างงานแรงงานไร้ทักษะของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม กลยุทธ์ระดับองค์กร 
ความคิดเห็น ต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีต่อการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปัจจัยด้านคุณลักษณะแรงงานเรื่องความคิด 
สร้างสรรค์ ปัจจัยด้านต้นทุนของกิจการเรื่องค่าจ้างแรงงานและค่าวัตถุดิบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก   
ด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเรื่องนโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
ภาคตะวันออก ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (อาภาพร ผลมี และคณะ, 
2561) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการว่างงาน และการจ้างงานในเบื้องต้นนั้น อาจกล่าว  
โดยสรุปได้ว ่า อัตราการว่างงานในประเทศไทยนั ้นมีแนวโน้มที ่จะเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยพบว่า  
อัตราการว่างงาน (KILM 9) อยู่ท่ีร้อยละ 1.95 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าท่ีมีอัตราร้อยละ 1.03 และเพิ่มขึ้น 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก ่อนหน้าซึ่ งอยู ่ ท่ีร ้อยละ 0.98 ในขณะท่ีการจ้างงานในประเทศไทยนั้น  
จำนวนอัตราส่วนกลับพบว่าตรงกันข้าม โดยพบว่า สัดส่วนผู้มีงานทำต่อประชากรวัยแรงงาน (KILM 2)  
อยู่ท่ีร้อยละ 65.26 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที ่ร้อยละ 65.95 ทั้งนี้ ยังสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การจ้างงานนั้นมาจากหลายปัจจัย แต่ท่ีพบโดยส่วนมากคือ คุณลักษณะแรงงานเรื่องความคิดสร้างสรรค์  
ปัจจัยด้านต้นทุนของกิจการเรื่องค่าจ้างแรงงานและค่าวัตถุดิบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลเรื่องนโยบายประเทศไทย 4.0 

1.5 การประเมินผลกระทบของการว่างงาน  

การว่างงาน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยหลักของปัญหาทางด้านสังคมในประเทศไทยและทั่วโลก
เนื่องจาก ภาวะการว่างงานนั้นอาจจะช้ีให้เห็นถึงสภาพปัญหาทางด้านสังคมของประเทศนั้น ๆ ได้ในหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชากรแรงงาน หรือความเสถียรภาพของด้ านเศรษฐกิจ  
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ปัญหาการว่างงานได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผลกระทบทางด้านส่วนบุคคล และผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1) ผลกระทบทางด้านส่วนบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ชัดมากหากมีภาวะการว่างงานเกิดขึ้นในสังคม เนื่องจาก 
การขาดรายได้จากการว่างงานในช่วงระยะเวลานั้นส่งผลให้บุคคลที่เผชิญต่อภาวะการว่างงานต้องลดระดับ
คุณภาพในการดำรงชีว ิตลงตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น การพ้นสถานะการเป็นผู ้ประกันตนมาตรา 33  
ของสำนักงานประกันสังคมท่ีมีการให้หลักประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์การช่วยเหลืออื่น ๆ เนื่องจาก
การว่างงานส่งผลให้รายได้ของผู้ว่างงานลดลง ทำให้ผู้ว่างงานอาจขาดความสามารถในการจ่ายเงินสมทบ  
เข้าแก่กองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการว่างงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อาจทำให้ผู้ว่างงาน  
ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์การช่วยเหลือและความคุ้มครองได้อย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบการว่างงาน  
ยังส่งผลให้ระดับความสามารถทางทักษะอาชีพของผู้ว่างงานลดลงตามไปด้วย เนื่องจากผู้ว่างงานจะต้องขาด
โอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถทางอาชีพและประสบการณ์การทำงานที่ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
ก็จะมีผลกระทบต่อการลดลงในความสามารถในการผลิตรวมถึงอัตราค่าจ้างที่จะต่ำลง ทั้งนี้ หากภาวการณ์
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ว่างงานยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ท่ีตามมาอีกด้วย เช่น การปล้นทรัพย์  
ความยากจน การใช้ยาเสพติด เป็นต้น (ประภัสสร คำสวัสด์ิ, ม.ป.ป.) 

2) ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ซึ่งภาวการณ์ว่างงานนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด 
ต่อผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันเนื่องมาจากผลผลิตท่ีลดลงจากการบังคับใช้มาตรการควบคุม
ป้องกันโรค โดยจากการรายงานการประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาด  
ของโรคโคว ิด-19 ในประเทศไทยขององค์การยูนิ เซฟประเทศไทย ได้ประเมินว ่า ภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยนั้นจะมีการถดถอยในระยะสั้นซึ่งคาดว่าอัตราเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกจะอยู่ที ่ร้อยละ 3  
ซึ่งจะมีความรุนแรงมากกว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินในอดีตอย่างมาก โดยการว่างงานของผู้หญิงเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 4.5 (ปี 2562 อัตราการว่างงานร้อยละ 1.1) คาดการณ์ว่าการว่างงานจะลดลงมาที่ร้อยละ 1.4 ช่วงปี 
พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2568 ส่วนประมาณการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ซึ่งรวมข้อมูลแรงงานนอก
ระบบ) ระบุว่าอาจมีประชาชนจำนวนมากถึง 3.7 ล้านคน ที่จะเป็นคนว่างงานภายในไตรมาสที่สองของปี 
2563  
ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์ครั ้งนี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งทางด้านการท่องเท่ี ยว 
เกษตรกรรม การส่งออก อุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค บริการสุขภาพ ภาคการเงิน ตลอดจน
โทรคมนาคม ที ่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั ่วโลกและอุปสงค์ ท่ีลดลงจากคู่ค้าของประเทศไทย  
(องค์การยูนิเซฟ, 2563) 

ดังนั้น เพื่อบรรเทาและลดความเสี่ยงต่อปัญหาการว่างงานในประเทศไทย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน และการให้สิทธิประโยชน์การจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือ
ประชากรที่กำลังเผชิญต่อปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทย  
ได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาที่ดียิ ่งขึ้น โดยอาจจะมีการกำหนดมาตรการระยะยาวที่ให้ความสำคัญสูงสุด 
แก่นโยบายประชากรทั ้งการวางแผนครอบครัว การจัดการศึกษาและอบรมกำลังคนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สนับสนุนแนวทางพัฒนา
ชนบทโดยเน้นการพัฒนาการเกษตรระดับไร่นาสมบูรณ์แบบ กำหนดนโยบายและสร้างแรงจูงใจต่อนายจ้าง  
ในการลงทุนอย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานจำนวนมาก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ เป็นต้น (ปาจรีย์ วายโสกา, 2553)   
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2. การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบริบทการจ้างงานในประเทศไทย 

ในประเทศไทย การจ้างงาน ถือได้ว ่าเป็นหนึ่ งในมาตรการนโยบายของร ัฐบาลที ่ได ้ดำเน ินการ 
มาอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมแรงงานทั ้งไทยและต่างชาติให้มีงานทำและผลักดัน 
ภาคเศรษฐกิจของประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้น หากพิจารณา 
การจ้างงานในบริบทประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ 1) แรงงานในระบบ หมายถึง แรงงาน 
ที่มีงานทำและได้ร ับความคุ ้มครองตามหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง  
ตามกฎหมายแรงงาน ผู ้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที ่ เป ็นผู ้ประก ันตน 
ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ 2) แรงงานนอกระบบ หมายถึง แรงงานที่อยู ่ในการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจ 
ที่ไม่เป็นทางการ (Informal Sector) มีการใช้แรงงานเป็นหลัก เป็นแรงงานอิสระท่ีทำกิจกรรมเพื่อความอยู่รอด 
โดยท่ัวไปแล้วจะประกอบไปด้วย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างช่ัวคราวตามฤดูกาล ลูกจ้างท่ีทำงาน
ไม่เต็มเวลา (Part-time) แรงงานหาบเร่บนถนน คนเก็บขยะ แรงงานรับใช้ในบ้าน และอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน, 2563) 

จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  
ได้ระบุจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานไว้ท่ี 39.45 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

ตาราง 1 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 
ประเภทการจ้างงาน จำนวน (คน) 

แรงงานในระบบ 17.5 ล้านคน 

แรงงานนอกระบบ 20.4 ล้านคน 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563 

นอกจากนี้ สถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า สัดส่วนแรงงานนอกระบบ 
มีอัตราเพิ่มสูงขึ ้น เห็นได้จาก ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี ได้ทำการสำรวจแรงงานนอกระบบ 
ในไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน) พบว่า ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบมากถึงร้อยละ 53.8  
ของผู ้ทำงานทั้งหมด 37.9 ล้านคน ซึ ่งกลุ ่มแรงงานนอกระบบนี้จะเป็นผู ้ที ่ทำงานในภาคเกษตรกรรม 
เป็นส่วนใหญ่ และมีการศึกษาท่ีอยู่ในระดับที่ไม่ดีมาก อีกทั้งยัง ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมอีกด้วย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563; กรมการจัดหางาน, 2563) 

การจ้างงานในประเทศไทยไม่ได้หมายถึงแรงงานสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวอีกด้วย เนื่องจาก ในประเทศไทยยังมีนโยบายการจ้างงานแรงงานต่างชาติหรือต่างด้าว  
เพื ่อวัตถุประสงค์ท่ีจะเพิ ่มประสิทธิภาพต่อกระบวนการการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม  
และให้ความคุ ้มครองแก่แรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้อง และป้องกันปัญหาการข้ามแดน การค้ามนุษย์  
รวมถึงการจ้างงานท่ีผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ โดยในปี 2563 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน
ทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น 2,512,328 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรมการจัดหางาน , 2563; พฤกษ์  
เถาถวิล และสุธีร์ สาตราคม, 2554) 
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ตาราง 2 จำนวนประเภทของคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทย 

ลำดับ ประเภทของคนต่างด้าว จำนวน(คน) 

1 มาตรา 59 2,164,092 

 - ตลอดชีพ 68 

 - ประเภทท่ัวไป 100,463 

 - พิสูจน์สัญชาติเดิม 392 

 - นำเข้าตาม MOU 797,158 

 - นำเข้าตาม Name List มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562 1,266,011 

2 มาตรา 62 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น ๆ 42,533 

3 มาตรา 63/1 ชนกลุ่มน้อย 64,166 

4 มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.23 202,538 

5 มาตรา 63/2 มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.24 38,999 

6 มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน ไป-กลับตามฤดูกาล 0 

ที่มา: ข้อมูลจากการรายงานสถิติจำนวนคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2563 

อย่างไรก็ตาม บริบทการจ้างงานในประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากการ
เปลี ่ยนแปลงทางโครงสร ้างด้านเศรษฐกิจและสังคมโลกที ่ได ้มี การนำเอานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี  
เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของประชากรเพิ่มมากขึน้ เพื่อท่ีจะขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจให้มคีวามเจริญก้าวหน้า
และการพัฒนาทางด้านสังคมให้มีความทันสมัยต่อยุคโลกาภิวัตน์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงวิกฤตการณ์โรคระบาดไวรัส 
Covid-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการอย่างหลากหลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
เช่น มีการออกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาตรการปิดเมือง (Lock Down) หรือ
แม้กระทั ่งมาตรการทำงานจากบ้าน (Work From Home) เงื่อนไขเหล่าน ี ้ได ้ เข ้ามาเป ็นเงื่ อนไขสำคัญ 
ต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและระบบการจ้างงานในประเทศไทย และส่งผลกระทบให้เกิด ปัญหาด้าน
การว่างงานท่ีมีอัตราเพิ่มสูงขึ ้นมาจากอดีต ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี ้ให้เห็นถึง จำนวนผู้มีงานทำ 
และอัตราการว่างงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (มณฑลี กปิลกาญจน์, 2563; สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) 
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ภาพประกอบ 1 อัตราผู้มีงานทำและอัตราการว่างงานช่วงปี พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2563 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน, 2563 

อัตราการว่างงานท่ีเพิ ่มขึ ้น เกิดขึ ้นจากหลากหลายปัจจัย เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
จากเดิมท่ีเทคโนโลยีเองได้เร ิ ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยอยู ่บ้างแล้ว กลับยิ ่งทำให้เทคโนโลยีมีอิทธิพล 
ที่เพิ่มสูงขึ้นและเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาทดแทนทรัพยากรมนุษย์บางส่วนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านของแรงงานหรือลูกจ้างทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากหลายกิจการได้เริ่ม 
มีการปรับโครงสร้างและขนาดขององค์กรให้มีความสอดคล้องต่อสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยหลายกิจการได้มีการเลิกจ้างหรือการปลดพนักงานท่ีมีความสำคัญทางทักษะอาชีพท่ีน้อยต่อความต้องการของ
นายจ้างออกเป็นจำนวนมาก เพื่อท่ีจะรักษาเสถียรภาพและความอยู่รอดขององค์กรต่อไปซึ่งจากสถานการณ์
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ส่งผลให้บริบทการจ้างงานในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนไปในหลายด้าน
ประกอบด้วย รูปแบบการจ้างงาน อาชีพรูปแบบใหม่ รวมถึงความต้องการทางทักษะอาชีพของตลาดแรงงาน 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563) 

 บริบทการจ้างงานในประเทศไทยที ่ เร ิ ่มม ีการเปลี ่ยนไปและเห็นได้ช ัดคือ ร ูปแบบการจ้างงาน  
โดยแต่เดิมนั้นการจ้างงานในประเทศไทยโดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบการจ้างงานประจำหรือการจ้างงานระยะยาว 
แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการจ้างงานได้มีการเปลี ่ยนจากการจ้างงานประจำเป็นการจ้างงานแบบรายชั ่วโมง  
(Part-time) หรือแบบสัญญาจ้างเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีระยะเวลาเข้ามาจำกัดในการจ้างงานเพื่อที่จะลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของนายจ้าง ท้ังนี้ แรงงานท่ีถูกจ้างงานในรูปแบบประเภทเหล่านี้จะไม่ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครอง
เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นแรงงานในระบบที่ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการตามหลักประกันสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบัน
ปัจจัยทางเทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้ตลาดแรงงานมีแนวโน้ม 
ที่จะเปลี่ยนแปลงในด้านของการจ้างแรงงานที่ลดลง ซึ่งจากเดิมการจ้างงานในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
การใช้แรงงานกำลังคนเพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบ ันได้เร ิ ่มม ีการนำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข ้ามาทดแทนแรงงานท่ี เป็นกำลังคนเพิ ่มมากขึ้น  
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อัตราผู้มีงานท าและอัตราการว่างงานช่วงปี พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2563

ผู้มีงานท า การว่างงาน
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หลายภาคอุตสาหกรรมได้มีการปลดแรงงานกำลังคนเป็นจำนวนมากและนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนท่ี 
เพื่อที่จะลดต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต และอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการและการผลิตที่ดี
ยิ ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ (Online Banking) การซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ และอื่น ๆ เป็นต้น (ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์, 2564, MGR ONLINE, 2563; ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง, 2561) 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบงานหรืออาชีพในประเทศไทยเองนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปและจะมี 
ความหลากหลายเพิ่มขึ ้นอย่างมากในอนาคต โดยแรงงานส่วนใหญ่จะเปลี ่ยนไปประกอบอาชีพอิสระ (Self-
employed) ที่มีความยืดหยุ่นทั้งในสถานที่และเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากตัวอย่างอาชีพรูปแบบ
ใหม่ในปัจจุบัน เช่น Youtuber, Social Media Influencer, การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะมี
ความหลากหลายทางด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งอาจยังไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่ชัด ทั้งนี้  
กลุ่มอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพท่ีใหม่และนับได้ว่าเป็นแรงงานนอกระบบอย่างส้ินเชิง เนื่องจากกลุ่มอาชีพรูปแบบใหม่
นี้ยังไม่ได้รับการนิยามจากกฎหมายของประเทศไทยให้เข้าข่ายเป็นแรงงานในระบบเพื่อการได้รับความคุ้มครอง 
และการให้สวัสดิการทางสังคม (Thaipublica, 2563) 

ยิ่งไปกว่านั้น แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในสังคมประเทศไทยในปัจจุบันเริ ่มจะมี 
การเปลี่ยนแปลงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพิ่มอีกด้วย เนื่องจากรูปแบบ  
การทำงานที่เปลี ่ยนไป ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ ้น ส่งผลให้ความต้องการ  
ของตลาดแรงงานในประเทศไทยอาจมีแนวโน้มความต้องการกลุ่มแรงงานที่มีทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องในด้าน
ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อปรับกลยุทธ์และวิธีในการทำงานให้ทันสมัยและสอดคล้อง  
ต่อยุคโลกาภิวัตน์ ท้ังนี้ หากตลาดแรงงานมีแนวโน้มในการจ้างงานแรงงานท่ีมีทักษะอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัล
หรือเทคโนโลยีเพิ ่มขึ ้น อาจส่งผลกระทบให้แรงงานบางกลุ่มได้รับความเสียหายตามไปด้วย ซึ่งแรงงาน  
อาจถูกเลิกจ้างได้ หากไม่มีทักษะอาชีพที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานหรือนายจ้าง และอาจส่งผล
กระทบต่อการเกิดปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาได้อีกด้วย เช่น ภาวะการว่างงาน เป็นต้น (MGR ONLINE, 2563; 
TMA, 2563) 

ดังนั ้น กล่าวโดยสร ุปได้ว ่า บริบทการจ้างงานในประเทศไทยเริ่ มมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น 
และอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน อาชีพรูปแบบใหม่ ตลอดจนความต้องการทักษะแรงงาน
รูปแบบใหม่ของตลาดแรงงาน เพื่อปรับให้สอดคล้องต่อบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนำเอาเทคโนโลยี
มาใช้ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงวิกฤตการณ์ทางสังคมต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อบริบทการจ้างงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของแรงงาน (บางกลุ่ม) ท่ี อาจจะได้รับ
ผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การจ้างงานในประเทศไทยยังมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
แรงงานนอกระบบเพิ่มมากขึ ้นอีกด้วย ซึ ่งจากเดิมท่ีมีจำนวนแรงงานนอกระบบค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว  
อาจจะมีจำนวนแรงงานนอกระบบเพิ่มมากยิ่งขึ ้นอีกในอนาคต โดยแรงงานนอกระบบเหล่านี้ อาจไม่ได้รับ 
ความคุ้มครองตามหลักประกันสังคมที่สามารถประกันคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีพอ และอาจจะต้องเผชิญ  
ต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา  
เกี ่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์การจ้างงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งประเทศในกลุ ่ม OECD  
และประเทศที่มีการจ้างงานแบบองค์รวม เนื ่องจากเป็นกลุ่มประเทศที ่มีการพัฒนาและความก้าวหน้า 
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนได้มีร ูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานที ่แตกต่าง 
และน่าสนใจอยู่หลายประการ เพื่อนำข้อมูลและความรู้ เกี ่ยวกับการให้ความคุ้มครองแรงงานในบริบท 
ท่ีแตกต่างมาเปร ียบเทียบต่อบร ิบทการจ ้างงานในประเทศไทย และนำไปปรับใช้และพัฒนาการ  
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ให้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการประกันการจ้างงานให้มีความครอบคลุมต่อแรงงานทุกคนในประเทศไทย 
กันอย่างถ้วนหน้า 

3. การศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบนโยบาย หรือมาตรการของประเทศในกลุ่ม OECD และประเทศ 
ท่ีมีระบบประกันการจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม เช่น แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ 
ในการประกันการจ้างงาน รูปแบบการประกันการจ้างงานการให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In Kind 
หรือ In Cash) 
3.1 การศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบนโยบาย หรือมาตรการของประเทศในกลุ่ม OECD 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหรือยกระดับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกให้มีเสถียรภาพ รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง โดยเฉพาะการท่ีแรงงานมีงานทำ
และหลักประกันทางสังคมอย่างเป็นมาตรฐานร่วมกัน ตลอดจนจัดทำและวิเคราะห์แนวทางท่ีนโยบายหรือมาตรการ
ต่าง ๆ จะสามารถปฏิสัมพันธ์ร่วมกับประเทศสมาชิกและประเทศท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกโดยประเทศในกลุ่ม OECD นั้น
ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 38 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย 
คอสตาริกา เอสโตเนีย สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ 
อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ 
โปรตุเกส สาธารณรัฐสโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 
(Wikipedia, 2022) อย่างไรก็ตาม การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันการจ้างงานในประเทศท่ีอยู่ในกลุ่ม OECD รวมทั้งหมด 13 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น แคนาดา 
นอร์เวย์ สโลวีเนีย เบลเยี่ยม ไอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา ชิลี เดนมาร์ก ฝรั ่งเศส เยอรมนี และเกาหลีใต้  
ซึ่งจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ แหล่งท่ีมาของเงินท่ีนำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน รูปแบบประกันการจ้างงาน 
และการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ (In kind and In cash) ของระบบประกันการจ้างงานในแต่ละ
ประเทศ เพื ่อสร้างความเข้าใจในระบบประกันการจ้างงานในประเทศดังกล่าวได้อย่างละเอียด และนำมา
เปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของแต่ระบบและนำมาปรับใช้และพัฒนาระบบประกันการจ้างงานในประเทศไทย 
ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ประเทศญ่ีปุ่น  
ประเทศญี่ปุ ่นเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถนำการพัฒนาระบบประกันสุขภาพมาปรับใช้

ภายในประเทศให้กับประชาชนได้อย่างถ้วนหน้าโดยมีการเริ่มใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการพฒันา
ระบบประกันสังคมภายหลังจากการยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2492 อันเนื่องมาจากความประสงค์ 
ของรัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูสภาพสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหา 
ความทุกข์ยากจากวิกฤตสงครามโลก ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม 
ในประเทศญี่ปุ ่นในอดีตนั้น โดยส่วนมากจะมีความสัมพันธ์อย่างโดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดของระบบเศรษฐกิจและสัดส่วนจำนวนประชากรค่อนข้างมาก  
อีกท้ังกำลังเผชิญกับปัญหาทางสังคมอย่างหลากหลายรวมถึงการแพร่ขยายของเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเห็นได้ชัด
จากการเผชิญกับปัญหาการเข้าสู่ส ังคมผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี  
ส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของประชากรและการเพิ่มขึ้นของภาระค่าใช้จ่ายของระบบ
ประกันสังคม ด้วยเหตุนี ้ ประเทศญี่ปุ ่นจึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ้างงานหรือระบบการจ้างงาน
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ภายในประเทศ โดยได้มีการปรับให้เหมาะสมกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย  
ของระบบประกันสังคมและการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง (สัมฤทธิ์  
ศรีธำรงค์สวัสด์ิ, 2543; Ministry of Foreign Affairs of Japan, n.d.) 

1.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
แหล่งที่มาของเงินทดแทนที่นำมาใช้ในระบบการประกันการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมดนั้น  

มาจากการหักเปอร์เซ็นต์เงินเดือนของลูกจ้างหรือพนักงาน ซึ่งเรียกเงินในส่วนดังกล่าวว่า “เงินเดือน
มาตรฐาน” โดยอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ โดยถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภท  
คือ (1) กิจการทั่วไปนายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 0.95 ของค่าจ้าง และลูกจ้างจะต้องจ่ายอีก
ร้อยละ 0.6 ของค่าจ้าง (2) กิจการเกษตร ป่าไม้ ประมงและการผลิตสุรา อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปีนั้น  
อยู่ที่ร้อยละ 1.75 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจะต้องจ่ายร้อยละ 1.05 ของค่าจ้าง และลูกจ้างจ่ายร้อยละ 0.7  
ของค่าจ้าง (3) กิจการก่อสร้างมีอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 1.15 ของค่าจ้างต่อปี ซึ่งนายจ้างจะเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนร้อยละ 13.8 
ของผลประโยชน์การว่างงาน ร้อยละ 18.3 สำหรับผลประโยชน์การว่างงานรายวัน และร้อยละ 6.9  สำหรับ
ผู้สูงอายุ (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ, 2559; หน้า 54) 

1.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
โดยท่ัวไปแล้ว ระบบประกันการจ้างงานและระบบประกันอุบัติเหตุในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเรียกรวมกัน

ว่าเป็นประกันแรงงาน ซึ่งโดยหลักแล้วจะมีหน้าที่ในการบริการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู ้ประกันตนในกรณี  
ที่มีการตกงานหรือว่างงานเพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่และความมั่นคงในการจ้างงาน  และสนับสนุนนายจ้าง
เพื่อป้องกันการเลิกจ้างแรงงาน โดยมีการให้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาการจ้างงาน  อีกทั้งยังให้บริการ 
เพื ่อการรักษาเสถียรภาพในการจ้างงาน บริการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และบริการสวัสดิการสังคม  
อย่างไรก็ตาม บริษัท หรือ ผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานเกิดขึ้น จะต้องจ่ายภาษีเบี้ยประกันให้แก่ลูกจ้าง 
โดยหักจากเง ินเดือนของลูกจ้าง  ซึ ่งอ ัตราเบี ้ยประกันนั ้นอาจจะแตกต่างออกไปขึ ้นอยู ่ก ับประเภท 
ของอุตสาหกรรมของนายจ้างโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบการจ่ายเงินช่วยเหลือพื้นฐาน  
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ นอกจากนี้ ระบบประกันการจ้างงานยังได้ดำเนินการปรับเปล่ียนนโยบาย
และมาตรการการจ้างงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปอีกด้วยเพื่อช่วยเหลือประชากร  
และแรงงานที่ว่างงานให้ได้เข้าถึงระบบตลาดแรงงานอย่างง่ายขึ ้น  ซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ ่มขึ้น 
และช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานในประเทศอีกด้วย (Japan External Trade Organization (JETRO), 
n.d.; Jasos, 2001)  

1.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and In cash) 
การให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือของระบบประกันสังคมในประเทศญี่ ปุ่นนั ้นมีความ

หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่จดทะเบียนการทำงานหรือเข้าระบบประกันสังคม ซึ่งไม่เพียงแต่  
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือเท่านั้น อีกท้ังยังได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีครอบคลุมถึงการคุ้มครอง
สวัสดิการทางสังคมอีกมากตามนโยบายและกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุ่น เช่น ผลประโยชน์การว่างงาน
ในระบบประกันการจ้างงาน ที่ให้เงินช่วยเหลือกรณีว่างงานหรืออยู่ในช่วงกำลังหางาน (Unemployed 
Benefit) การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน (Worker’s Accident Compensation Insurance) การประกัน
สุขภาพ (Health Insurance) การประกันบำนาญเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณโดยบุคคลนั้นต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
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(Employee’s Pension Insurance)  ( Japan External Trade Organization, n.d.; Masayoshi Hayashi, 
2010) 

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของระบบการประกันสังคมในญี ่ปุ ่นนั ้น ระบบประกัน 
การจ้างงานจะจ่ายค่าชดเชยกรณีว่างงานหรือที่เรียกว่า “เงินช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน” ให้แก่แรงงานเพื่อความมั่นคง 
ในการดำเนินชีวิต ซึ่งการให้เงินทดแทนนั้นจะขึ้นอยู่กับสาเหตุการออกจากงาน ระยะเวลาการประกันตน และอายุ
ของผู ้ร ับสิทธิ โดยผู ้ที ่ตกงาน เนื ่องจากบริษัทล้มละลาย หรือถูกเลิกจ้าง จะได้ร ับเง ินอยู่ที ่ 90-330 วัน  
ผู้ท่ีลาออกโดยสมัครใจ จะได้รับเงินอยู่ท่ี 90-150 วัน และผู้ท่ีต้องออกจากงานเนื่องจากมีความทุพพลภาพ  
จะได้ร ับเง ินตั ้งแต่ 90-360 วัน โดยจะมีการจ่ายเป็นหน่วยต่อวัน เรียกว่า “ค่าจ้างรายวันพื ้นฐาน” ทั ้งนี้  
ผู้ที่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องเป็นสมาชิกโครงการอย่างน้อย 6 เดือนภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนออก 
จากงาน และการคำนวณสิทธิประโยชน์จะคำนวณเป็นสัดส่วนตามฐานเงินเดือนล่าสุดก่อนจะออกจากงาน  
โดยสัดส่วนเริ่มที่ร้อยละ 50-80 ทั้งที่ ผู้ที่ได้เงินเดือนสูงจะถูกคิดสัดส่วนต่ำกว่าผู้ที่ได้เงินเดือนต่ำ และผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 60-65 ปี จะถูกลดสัดส่วนลงเหลือร ้อยละ 45 ต้องเป็นบุคคลที ่ตกอยู ่ ในภาวการณ์ว ่างงาน 
จากการถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างล้มละลาย และการว่างงานจากการลาออกด้วยความสมัครใจ ทั้งนี ้แรงงาน 
ที่อยู่ในข่ายรับสิทธิประโยชน์จะต้องมีความประสงค์ที่จะทำงานแต่ไม่สามารถหางานทำได้ (Masayoshi Hayashi, 
2010; Carter et al., 2013) 

นอกจากนี้ ในด้านของการพัฒนาสวัสดิการทางสังคมหรือสิทธิประโยชน์ต่อแรงงานญี่ปุ่นนั้น ปัจจุบัน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการดำเนินมาตรการทั้งการปรับแก้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหา  
การว่างงานอย่างหลากหลาย อันเนื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมและอิทธ ิพล 
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการจ้างงานและการประกันการว่างงาน  
ให้มีความครอบคลุมแก่กลุ่มเยาวชน นโยบายการจ้างบัณฑิตจบใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละรุ่น การนำเสนอ
นโยบาย “Plan to Assist Self-sufficiency among Young People” โดยมีจุดประสงค์ที ่จะเพิ ่มโอกาส
สำหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน นโยบายการจ้างพนักงานชั่วคราวและพนักงานสัญญาจ้าง 
(Freesters) ที่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากบริษัทมากขึ้น เพื่อที่จะเสริมกำลังให้กับกำลังแรงงาน
ประจำ โดยพนักงานกลุ่มใหม่นี ้มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ทำงานและระบบการทำงานเมื่อเปรียบเทียบ  
กับพนักงานประจำ และอยู ่ในสถานะที่สร้างความยืดหยุ ่นให้กับระบบการจ้างงานเท่านั ้น นอกจากนี้  
ยังมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผ่านหน่วยงานหลักอย่าง Hello Work ท่ีมีระบบการแนะนำ 
และให้คำปรึกษาเรื่องตำแหน่งงานเป็นรายบุคคล (Self-Career Dock) ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการท่ีกระตุ้น
ให้แรงงานพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของตนเองอีกด้วย (สุนันทา เสียงไทย , 2557; เสาวลักษณ์  
หีบแก้ว, 2560)  

2) ประเทศแคนาดา  
 ประเทศแคนาดาได้มีการพัฒนาระบบประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ตั้งแต่ช่วง
ตกต่ำของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2483 เพื่อท่ีจะช่วยเหลือประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตึงเครียด 
ทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังเป็นต้นแบบของโครงสร้างสังคมสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งโครงการระบบประกันการจ้างงาน
นี ้ได ้ผ ่านการวิว ัฒนาการและการปฏิร ูปที ่สำคัญอย่างมากมายทั ้งในเชิงปรัชญาและเชิงโครงสร้าง  
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบประกันการจ้างงานในด้านของการสนับสนุนทางการเงินนั้น ในอดีตการเสียภาษี
หร ือการจ่ายเบี ้ยประกันนั ้นนอกเหนือจากการจ่ายเง ินสมทบร่วมกันระหว่ างลูกจ้างและนายจ้าง  
รัฐบาลแคนาดายังเป็นอีกแหล่งเงินทุนสนับสนุนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การเสียภาษีหรือการจ่ายเบี้ย
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ประกันนั ้นจะขึ้นอยู ่ก ับการจ่ายสมทบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพียงเท่านั้น ซึ ่งจะไม่ได้รับ  
การช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอีกต่อไป เนื่องจากรัฐบาลต้องการท่ีจะลดภาระการใช้จ่ายและผลักดันการจัดหา
เงินทุนด้วยตนเอง (Self-financing) ทั้งนี ้รัฐบาลยังคงมุ่งเน้นในการดำเนินงานนโยบายที่สร้างแรงจูงใจ  
ต่อการจ้างงานในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี โครงสร้างและการดำเนินงานของโครงการประกันการจ้างงาน
ในประเทศแคนาดานั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายหลัก 2 ข้อ คือ (1) พระราชบัญญัติการประกันภัยการจ้างงาน 
เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ผ่านโดยรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตพื้นฐานของโครงการ   
ซึ ่งรวมถึงการบริหาร สิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดบทลงโทษ ขั ้นตอนการเรียกร้อง และเบี ้ยประกันภัย  
(2) กฎข้อบังคับด้านการประกันภัยการจ้างงานซึ่งเป็นกฎที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐที่ได้ร ับอนุญาต  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะปรับปรุงแก้ไขในการจัดหางานของระบบประกันการจ้างงาน
อีกด้วย (Makarenko, 2009)  

2.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
การประกันภัยการจ้างงานเป็นหนึ ่งในโครงการที ่ใหญ่ที ่สุดของรัฐบาลกลางประเทศแคนาดา  

โดยแหล่งที่มาของเงินทดแทนนั้นมาจากการเสียภาษีท้องถิ่น (จังหวัด) และรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นการจ่ายเบี้ย
ประกันแก่กองทุน Employment Insurance (EI) โดยมีการจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง 
โดยท่ีนายจ้างจะหักเบี ้ยประกันจากรายได้ของลูกจ้างเข้าแก่กองทุน EI ซึ ่งนายจ้างต้องจ่าย 1.4 เท่า  
ของเบี้ยประกันลูกจ้าง เช่น เบี้ยประกันที่นายจ้างหักจากลูกจ้างต่อเดือน อยู่ที่ 195.50 ดอลลาร์แคนาดา 
จำนวนเงินสุทธิที่นายจ้างต้องจ่ายเบี้ยประกันนั้นจะอยู่ท่ี 469.20 ดอลลาร์แคนาดา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
ในปี พ.ศ. 2564 ประกันการจ้างงานได้กำหนดประกันรายได้สูงสุดต่อปีไว้ท่ี 56,300 ดอลลาร์แคนาดา  
ซึ่งเบ้ียประกันท่ีลูกจ้างจะต้องจ่ายนั้นได้ถูกกำหนดไว้ร้อยละ 1.58 ดอลลาร์แคนาดา กล่าวคือ จะมีการหักเงิน 
1.58 ดอลลาร์แคนาดาสำหรับ ทุก ๆ 100 ดอลลาร์แคนาดาของเงินเดือนท่ีลูกจ้างได้รับ ซึ่งมีระดับสูงสุดไม่เกิน 
56,300 ดอลลาร์แคนาดาต่อปี หากลูกจ้างมีรายได้เกินกว่าประกันรายได้สูงสุดที่กำหนดไว้จะไม่ถูกหักเบี้ย
ประกัน ทั ้งนี ้ การคำนวณเบี ้ยประกันนั ้นขึ ้นอยู ่ก ับประเภทธุรกิจของนายจ้างซึ ่งอาจแตกต่างก ันไป 
ในเขตภูมิภาคหรือเขตท้องถิ่นที่มีการจ้างงาน (Government of Canada, n.d.) 

2.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
 ระบบการประกันการจ้างงานของประเทศแคนาดานั้นเป็นหนึ่งในนโยบายหรือมาตรการท่ีสำคัญ 
ของตลาดแรงงานภายในประเทศ โดยเรียกว่า Canadian Employment Insurance (EI) ซึ่งเป็นมาตรการ
ส่งเสริมการจ้างงาน ตลอดจนคุ้มครองการว่างงานและการจัดหางานให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม   
ทั้งการตกอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน การประกอบอาชีพตามฤดูกาล หรือการถูกเลิกจ้างการลดจำนวน
บุคลากร โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ท่ียื่นคำร้องหรือผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ
ในกรณีว่างงาน รวมถึงมีการนำเสนอแนวทางหรือช่องทางการหางานหรือเริ่มงานใหม่ให้กับผู้ประกันตนอีกด้วย 
โดยการให้สิทธิประโยชน์ของประกันแรงงานนั้นจะครอบคลุมเงื ่อนไขทั้งหมด 5 ประการ คือ การว่างงาน  
การคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเลี้ยงดูบุตร และการดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งการรับสิทธิประโยชน์
ประเภทต่าง ๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ประกันการจ้างงาน 
ในประเทศแคนาดาไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือแรงงานในด้านการเง ินเพื ่ออำนวยสวัสดิการขั ้นพื ้นฐาน  
แต่เพียงเท่านั ้น อีกทั ้งยังมีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการฝึกอบรมทักษะการทำงาน  ผ่านนโยบาย 
และมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้แรงงานได้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้กับทุก ๆ สถานการณ์โลก 
ท่ีกำลังมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต (Carter et al., 2013; Canadianvisa.org, n.d.) 
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2.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์การจ้างงานในประเทศแคนาดามีทั้งรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือและการให้  

ความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่แรงงานให้สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง โดยมีการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ  
ทางอาชีพท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังมีการให้ความคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์ต่อแรงงานในด้านอื่น ๆ อีกด้วย  

ในด้านการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือกรณีว่างงานของระบบประกันการจ้างงาน  
ของประเทศแคนาดานั้น ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (Government  
of Canada, n.d.) ดังต่อไปนี้  

  (1) ลูกจ้างได้ร ับการว่าจ้างในการจ้างงานอย่างถูกต้องในระบบประกันการจ้างงาน  
และมีช่ัวโมงท่ีถูกบันทึกในการทำงานท่ีผ่านมาเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด 52 สัปดาห์  

  (2) การว่างงานในกรณีท่ีไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง เช่น ถูกยกเลิกการจ้างงานแบบไม่มีสาเหตุ 
หรือ ลาออกด้วยเหตุผลท่ียอมรับได้ เช่น การถูกล่วงละเมิดท่ีสามารถพิสูจน์ได้ หรือสภาพแวดล้อมการทำงาน
ท่ีไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 

  (3) มีความกระตือรือร้นในการมองหางานและดำเนินการสมัครงานอย่างต่อเนื่อง 

  (4) ผู้ประกันจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว ่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานรัฐบาล
แคนาดาได้ในทันทีที ่ถูกยกเลิกการจ้างงานหรือสามารถลงทะเบียนได้ก่อนที่จะได้รับบันทึกการจ้างงาน 
(Record of Employment) จากนายจ้างซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขประกันสังคม และข้อเท็จจริง
ของสาเหตุการว่างงาน อย่างครบถ้วน ท้ังนี้หากผู้ประกันตนลงทะเบียนช้าเกินกว่า 4 สัปดาห์นับจากวันสุดท้าย
ของการทำงานจะส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์ท่ีลดลงได้  

  (5) ผู้ประกันตนต่อประกันการจ้างงานจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เช่น จะต้อง  
มีการค้นหางาน และไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธข้อเสนอของการจ้างงานท่ีทางสำนักงานประกันสังคมได้จัดหางาน
ให้ และผู้ประกันตนจะต้องส่งหลักฐานในการหางานให้กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึง  
การมองหางานอย่างแท้จริง  

หากบุคคลอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขข้างต้น ระบบประกันการจ้างงานจะให้สิทธิประโยชน์  
ขั้นพื้นฐานต่อบุคคลท่ีเข้าร่วมโครงการประกันการจ้างงาน ซึ่งโดยท่ัวไปนั้น ผู้ประกันตนส่วนใหญ่จะได้รับอัตรา
เงินช่วยเหลือพื้นฐานคือร้อยละ 0.55 ของรายได้เฉล่ียต่อสัปดาห์หรือมากถึงจำนวนเงินขั้นสูงสุด ทั้งนี้  
ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการกำหนดอัตรารายได้สูงสุดของประกันการจ้างงานไว้ท่ี 56,300 ดอลลาร์แคนาดา  
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,457,044 บาท กล่าวคือ ลูกจ้างจะได้รับเงินสูงสุดถึง 595 ดอลลาร์แคนาดา 
ต่อสัปดาห์ คิดเป็นเง ินไทยประมาณ 15 ,399 บาท อีกทั ้งลูกจ้างยังสามารถที ่จะได้ร ับเง ินสนับสนุน 
ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ ขึ้นไปจนถึงสูงสุดที่ 45 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอัตราการว่างงานในภูมิภาคของลูกจ้างในขณะท่ี
ยื่นคำร้อง และช่ัวโมงสะสมในการทำงานในช่วงเวลา 52 สัปดาห์ท่ีผ่านมาหรือนับจากการเรียกร้องครั้งสุดท้าย 
(Employment and Social Development Canada 2020; Government of Canada, n.d.) 
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นอกจากนี้ ระบบประกันการจ้างงานยังให้สิทธิประโยชน์ต่อแรงงานในด้านการให้ความช่วยเหลือ 
ต่อครอบครัวของแรงงานอีกด้วย ซึ่งหากครอบครัวของผู้ประกันมีรายได้สุทธิไม่เกิน 25,921 ดอลลาร์แคนาดาต่อปี 
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 670,835 บาท อีกทั้งหากมีบุตรและคู่สมรส จะได้รับสิทธิประโยชน์เด็กของแคนาดา 
(Canada Child Benefit) เพิ่มเติมอีกด้วย เนื่องจากลูกจ้างจะถูกประเมินว่าเป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนั้นลูกจ้างอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากประกันแรงงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของลูกจ้าง
ให้สามารถดำรงชีวิตขั ้นพื้นฐานได้อย่างมั่นคงและสันติสุข อย่างไรก็ตาม ในการรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนั้น
ครอบครัวของผู้ประกันจะต้องมีคุณสมบัติเพิ ่มเติมอีก 2 ประการ คือ รายได้สุทธิต้องไม่เกิน 25,922 ดอลลาร์
แคนาดาต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 670,861 บาท และจำนวนบุตรจะต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยการให้ 
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนั้นลูกจ้างอาจจะได้รับสูงสุดร้อยละ 0.8 ของรายได้เฉลี่ย ซึ่งในการยื่นคำร้องนั้นจะมีผล 
ต่อลูกจ้างคนใดคนหนึ ่งไม่รวมกับคู่สมรส ทั ้งนี ้หากลูกจ้างมีรายได้ท่ีเพิ ่มขึ ้นกว่ารายได้มาตรฐานการให้  
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของครอบครัวจะหยุดการให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือโดยทันที (Employment and Social 
Development Canada, 2020; Government of Canada, n.d.) 

ในด้านของการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือกรณีการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย สืบเนื่องมาจาก 
การระบาดของโรคติดต่ออันตราย เช่น Covid-19 นั้น หน่วยงานการจ้างงานและการพัฒนาสังคมของประเทศ
แคนาดาได้ประกาศมาตรการช่ัวคราวเพื่อปรับเปล่ียนข้อกำหนดช่ัวคราวในการช่วยเหลือแรงงานให้มีความสามารถ
ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผล 
ในระยะเวลาเพียง 1 ปี เท่านั้น โดยมีการปรับเปล่ียนกำหนดอัตราการว่างงานขั้นต่ำไว้ท่ี ร้อยละ 13.1 ข้อกำหนดนี้
ได้ถูกบังคับให้เป็นอัตราการว่างงานมาตรฐานทั่วภูมิภาคในประเทศแคนาดา และมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 ซึ่งหากผู้ประกันตนอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีอัตราการว่างงานสูงกว่าร้อยละ 13.1 จะได้รับเงินทดแทน 
ตามฐานการคำนวณของภูมิภาคนั้น ๆ อีกทั้งระยะเวลาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนั้นผู้ประกันจะได้รับอย่างน้อย  
26 สัปดาห์ ของสิทธิประโยชน์ปกติ ท้ังนี้คุณสมบัติของผู้ประกันตนในการรับสิทธินั้น ผู้ประกันตนจะต้องมีบันทึก
ชั่วโมงการทำงานอย่างน้อย 120 ชั่วโมง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินสนับสนุนอย่างน้อย 500 ดอลลาร์แคนาดา 
ต่อสัปดาห์ (ก่อนหักภาษี) คิดเป็นเง ินไทยประมาณ 12,940 บาทหรืออาจได้ร ับเพ ิ ่มเติม อย่างไรก็ตาม  
หากผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากโครงการ Canada Emergency Respond Benefits 
(CERB) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนรายได้ระยะยาวของหน่วยงานการจ้างงานและการพัฒนาสังคมประเทศแคนาดา 
เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันการจ้างงาน (EI) และกำลังเผชิญกับปัญหาการว่างงาน
หรือถูกลดชั่วโมงการทำงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 จะสามารถขยายเวลาการนับชั่วโมงการทำงาน
ออกไปได้มากกว่า 52 สัปดาห์ได้ (Employment and Social Development Canada, 2020; Government of 
Canada, n.d.)  

นอกจากนี้ สำนักงานการหางานและการพัฒนาสังคมประเทศแคนาดายังได้ม ีปร ับเปล่ี ยน 
การพัฒนาการให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานในเชิงรุกอีกด้วย เพื่อช่วยเหลือแรงงานท่ีทำงานได้รับทักษะท่ีจำเป็น
ในการประสบความสำเร็จของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยได้มีการกำหนดงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 
ให้มีการฝึกอบรมทักษะการทำงานซึ ่งจะเป็นตัวเลือกท่ียืดหยุ ่นในการหาเวลางานและรายได้ท่ีจำเป็น 
ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพที ่แข็งแกร่งและยั ่งยืน โดยสิทธิประโยชน์ด้านการฝึกอบรม 
ของแคนาดานั้นจะเป็นผลประโยชน์ตอบแทนสามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีแก่คนงานที่สามารถขอคืนได้  
เพื่อช่วยเหลือค่าอบรมพัฒนาทักษะ ให้รายได้ช่วยเหลือระหว่างอบรม และเสนอการคุ้มครองงาน เพื่อให้
แรงงานสามารถใช้เวลาอย่างเต็มความสามารถในการร ักษาทักษะท่ี เกี่ยวข้องและเป ็นท่ีต้องการ 
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ของตลาดแรงงาน ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้จะรวมถึง การให้เครดิตการฝึกอบรมเป็นเครดิตภาษีแบบใหม่  
ท่ีสามารถขอคืนได้ซึ่งแรงงานจะมีสิทธิ์ได้รับ 250 ดอลลาร์แคนาดาต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,470 บาท 
สำหรับจำนวนเงินการฝึกอบรมที่จำกัดซึ่งจะได้รับสูงสุดไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์แคนาดา คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 129,400 บาท ตลอดช่วงชีวิตเพื่อช่วยเป็นทุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมในอนาคต อีกทั้งยังให้
สวัสดิการสนับสนุนการฝึกอบรมการประกันการจ้างงาน (EI) ซึ่งจะช่วยให้แรงงานมีคุณสมบัติที ่เหมาะสม 
และจะได้รับเงินสนับสนุนรายได้นานถึง 4 สัปดาห์ โดยจ่ายร้อยละ 55 ของรายได้ที่ประกันเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 
โดยจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี หากมีความประสงค์ที ่จะหยุดงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม  
ทั ้งนี ้ข้อกำหนดการลางานภายใต้ประมวลกฎหมายแรงงานของแคนาดายังสามารถอนุญาตให้คนงาน 
ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางให้สละเวลาออกจากงานเพื่อติดตามการฝึกอบรมและรับผลประโยชน์
การสนับสนุนการฝึกอบรมของ EI โดยที่ไม่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงในงานอีกด้วย (The Motly Fool, 
2020; Government of Canada, n.d.) 

3) ประเทศนอร์เวย ์
ประเทศนอร์เวย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศสแกนดินีเวียนท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีสถานะ 

ทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษยชาติอย่างมาก  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม  อีกทั้งยังมีรัฐสวัสดิการ 
(Welfare State) ที่ครอบคลุมพื้นฐานการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกด้านอีกด้วย เช่น สิทธิการเรียนฟรี 
สิทธ ิการร ักษาพยาบาลฟรี และสิทธ ิการเล้ียงดูผ ู ้ส ูงอายุ เป็นต้น ตลอดจนคุ ้มครองสิทธ ิประโยชน์  
หรือให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านร่างกาย  บุคคลที่ว่างงาน และบุคคลยากไร้อย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานสิทธิประโยชน์ทางสังคมของประชาชนภายในประเทศ
โดยที่มีรัฐบาลเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบจัดการให้ความช่วยเหลือและดำเนินการให้สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการสังคมต่อประชากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (Leńczuk, 2016; NEW IN NORWAY, n.d.) 

3.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
สำหรับประเทศนอร์เวย์นั้น ไม่มีระบบประกันการจ้างงาน แต่มีระบบประกันการว่างงาน ซึ่งแหล่งท่ีมา 

ของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการว่างนั้นมาจากการเสียภาษีของประชาชนภายในประเทศ โดยหักจากการจ่าย
ภาษีในระบบประกันสังคมประเทศนอร์เวย์ จากการจ่ายเงินร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยนายจ้าง 
ต้องจ่ายร้อยละ 14.1 และลูกจ้างจ่ายร้อยละ 8.2 ของรายได้ต่อเดือน (KPMG, 2021) 

3.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
ประเทศนอร์เวย์มีระบบประกันการว่างงานท่ีอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม การประกันการว่างงานรวมอยู่

ในผลประโยชน์ทางสังคมท่ัวไปท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากภาษี รวมถึงการจ่ายเงินร่วมกันระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง โดยจะจ่ายในรูปแบบของการชดเชยการสูญเสียรายได้จากการว่างงาน จากการลงทะเบียนเป็นผู้หางาน
ของผประกันตน (Nordicwork, 2022)  

3.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and In cash) 
การให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของแรงงานนอร์เวย์นั ้นอยู่ในรูปแบบของเบี้ยประกันหรือเงิน

ทดแทน ซึ่งผู ้ประกันตนจะได้ร ับสิทธิประโยชน์มากถึงร้อยละ 62.4 ของรายได้ต่อปี หรือร้อยละ 0.24  
ของรายได้ต่อวัน โดยการให้เงินทดแทนนั้นจะคำนวณให้เพียง 5 วันต่อสัปดาห์ และสามารถรับเงินทดแทน 
ได้สูงสุดถึง 6 เท่า ของจำนวนเงินเดือนพื้นฐาน ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ผู้ประกันตนจะสามารถรับสิทธิประโยชน์  
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เงินทดแทนนั้นขึ้นอยู่กับรายได้ก่อนหน้าจากการทำงานและจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 1.5 เท่า ของจำนวน 
เงินเดือนพื้นฐาน ในหนึ่งปีที ่ผ่านมา หรือเท่ากับ 3 เท่า ของจำนวนเงินเดือนพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปีท่ีผ่านมา  
ซึ่งหากมีเงินเฉลี่ยอย่างน้อย 2 เท่าของจำนวนเงินมาตรฐาน ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิเงินทดแทน เป็น
ระยะเวลา 104 สัปดาห์ หากมีรายได้น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินเดือนมาตรฐานจะได้รับสิทธิเงินทดแทน
เพียงระยะเวลา 52 สัปดาห์ (European Commission, 2013) 

การให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากหยุดการทำงานชั่วคราว (Laid Off) ของระบบ
ประกันการจ้างงานในประเทศนอร์เวย์ บุคคลท่ีหยุดการทำงานชั ่วคราวจะมีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการ 
การว่างงานในทันทีโดยจะได้รับการสนับสนุนภายใต้ระบบการประกันภัยแห่งชาติ  (National Insurance 
Scheme) ซึ ่งการช่วยเหลือนั ้นจะเป็นรูปแบบการให้เง ินช่วยเหลือหรือ เง ินทดแทน โดยผู ้ประกันตน 
จะต้องมีประวัติการมีส่วนร่วมหรือการจ้างงาน ซึ่งรายได้จากการทำงานของผู้ประกันตนนั้นจะต้องมี 1.5 เท่า
ของจำนวนเงินพื้นฐาน ใน 1 ปีท่ีผ่านมา หรือมีเท่ากับ 3 เท่า ของจำนวนเงินพื้นฐาน เฉล่ีย 3 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้
ในการรับสิทธิเงินช่วยเหลือนั้น ผู ้ประกันตนจะต้องอยู่ในเงื ่อนไขการถูกลดชั่วโมงการทำงานอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบจากชั่วโมงการทำงานก่อนหน้า ทั้งนี้บุคคลที่มีอายุเกินกว่า 67 ปี จะไม่มีสิทธิ์ในการรับ
สิทธิประโยชน์การว่างงาน (European Commission, 2013; nav, n.d.) อย่างไรก็ตาม ผู้รับสิทธิประโยชน์
นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

  (1) ผู้ประกันตนจะต้องเป็น “ผู้สุจริต” ในการทำงานหรือกำลังหางานอย่างแท้จริง กล่าวคือ
จะต้องมีความสามารถในการทำงานและขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม  
อีกท้ังผู้ประกันจะต้องมีการรายงานให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการอยู่อาศัยภายในประเทศนอร์เวย์ และจะต้อง
มีความพร้อมและความสามารถทั้งในด้านร่างกายและจิตใจในการเข้าร่วมการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำ
หรืองาน Part-time ตามท่ีกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้  

  (2) ผู้ประกันตนอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ถึงแม้ว่าผู ้ประกันจะไม่สามารถ
เข้าถึงข้อกำหนด อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่แตกต่างไป เช่น อายุ สุขภาพ หรือการทำงานที่เกี ่ยวข้อง 
กับการดูแลต่าง ๆ เป็นต้น 

  (3) หากบุคคลนั้นถูกพิจารณาว่าตกงานด้วยการสมัครใจ  หรือมีความตั้งใจท่ีจะว่างงาน 
โดยมีการปฏิเสธข้อเสนอการจ้างงานหรือเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพต่าง ๆ ภายใต้มาตรการแรงงาน อาจจะถูก
ลงโทษ หรืออาจจะถูกระงับสิทธิประโยชน์ช่ัวคราว  

  (4) ผู ้ว ่างงานจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทำงานท่ีเขตไหนก็ได้ภายในประเทศนอร์ เวย์  
โดยจะมีการนำเสนองานที่เหมาะสมต่อบุคคลแต่หากระยะเวลาว่างงานยาวนานอาจจะไม่สามารถเลือกได้ 
นอกจากนี้ ผู้ท่ีกำลังหางานจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการหางาน หากมีการรับผู้ประกันตนตามอายุ
หรือปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับสุขภาพ การรับผิดชอบต่อเด็กเล็กหรือสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการพยาบาล  
ผู้ว่างงานจะได้ขึ ้นชื ่อว่าเป็น “ผู้หางานโดยสุจริต” (ผู้หางานโดยแท้จริง) แม้ว่าบุคคลนั้นอยู่ในขั้นตอน  
การสมัครงาน Part-Time หรือกำลังหางานในเขตพื้นท่ีท่ีมีความจำกัด  
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การให้สิทธิประโยชน์กรณีถูกเลิกจ้าง การเลิกจ้างจะไม่เหมือนกับการถูกปลดออก ในการเลิกจ้างนั้น 
ผู้ประกันตนจะได้รับการยกเว้นจากภาระหน้าท่ีในการไปทำงานช่ัวคราว หรือในขณะท่ีนายจ้างได้รับการยกเว้น
จากภาระผูกพันในการจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างในช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่าง
ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องคงอยู่และได้รับการประเมินว่าเป็นการเลิกจ้างการทำงานชั่วคราวเพียงเท่านั้น   
หากไม่ใช่การเลิกจ้างประเภทชั่วคราวลูกจ้างจะต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้า ฉะนั้นการเลิกจ้างจึงต้องมีเหตุผล 
ที่ยอมรับได้ และมีข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้องกับบริษัทเสมอโดยจะต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี ่ยวข้องต่อลูกจ้าง
นอกจากนี้การเลิกจ้างต้องเกิดจากการขาดงานหรือเงื ่อนไขอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนายจ้าง  
(Nordic Co-operation, n.d.) 

นอกจากนี้ ระบบประกันการจ้างงานในประเทศนอร์ เวย ์น ั ้นไม ่ เพ ียงแต ่ให้ส ิทธ ิประโยชน์  
ในด้านการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสมทบทุนแก่ผู้ประกันตนระหว่างว่างงานเพียงเท่านั้น  ในขณะเดียวกัน 
ยังให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านการพัฒนาตลาดแรงงานเชิงรุก  ซึ่งมุ ่งเน้นการฝึกอบรมทักษะแรงงาน 
ผ่านมาตรการเรื่องการพัฒนาทักษะแรงงานกรณีว่างงานอีกด้วยเพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจและให้ความช่วยเหลือ
แก่แรงงานในการหางานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัล การพัฒนาระดับการศึกษาของแรงงาน
แบบเร่งด่วน การเปิดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะงานให้แก่แรงงานท่ีมีประสบการณ์การทำงานน้อย  
จนถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐานแก่แรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบ  ซึ่งโครงการที่อยู่ภายใต้
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการแห่งนอร์เวย์นั ้น  คือ โครงการคุณวุฒิ (The Qualification Program)  
เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้สำนักงานแรงงานและสวัสดิการแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Labour and Welfare 
Administration: NAV) เป็นโครงการฝึกอบรมและฝึกอาชีพแบบเต็มเวลาให้กับผู้ที ่ได้รับความช่วยเหลือ  
ทางการเง ินจากระบบประกันการจ้างงาน  โดยเป้าหมายของโครงการคือ เพื่อจัดหาและติดตามงาน 
และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนการว่างงาน ในการเข้าร่วมโครงการนั้นผู้ประกันตนสามารถติดต่อ
ได้ท่ีสำนักงานแรงงานและสวัสดิการแห่งนอร์เวย์ในเขตพื ้นที ่ต่าง ๆ เพื่ อท่ีจะปรึกษาวางแผนเนื ้อหา 
ของโครงการร่วมกันตามความต้องการและความสามารถของผู้ประกันตน  เช่น บุคคลนั้นจะได้รับคำแนะนำ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ความเป็นอยู ่ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งโครงการนี้  
มีระยะเวลา 37.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสูงสุดนานถึง 1 ปี โดยโครงการจะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงรุกต่าง ๆ  
ได้แก่ กิจกรรมเชิงการทำงาน กิจกรรมการให้การศึกษาและฝึกทักษะ การติดตามผลและการให้คำแนะนำ 
ของแต่ละบุคคล และอาจจะรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยน
การทำงาน  ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการจะต้องมีความร ับผิดชอบในการติดตามโครงการด้วยตัวเอง ซึ ่งต ้อง 
ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาของสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมในเขตนั้น ๆ และมีคุณสมบัติ และ
ลักษณะ (Norwegian Labour and Welfare Administration, 2020; Nordicwork, 2022) ดังต่อไปนี้  

  (1) บุคคลนั ้นจะต้องมีช ่วงอายุ ท่ีอย ู ่ ในวัยทำงานและมีความสามารถในการทำงาน  
ท่ีมีความสามารถในการทำงานลดลง และมีความสามารถในการหารายได้ลดลง  

  (2) เป็นบุคคลท่ีต้องการการติดตามความคืบหน้าของการหางาน 

  (3) บุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างจำกัดจากสำนักงานแรงงาน
และสวัสดิการสังคมแห่งนอร์เวย์  

  (4) บุคคลนั้นจะต้องได้รับการประเมินความสามารถในการทำงานมาก่อน  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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  (5) บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้อยู ่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ
นอร์เวย์  

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลประโยชน์ในด้านการได้รับเงินสนับสนุนอีกด้วย โดยจะได้ 2 เท่าของ
จำนวนเงินพื ้นฐานของการประกันภัยแห่งชาติ (G) และอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ที ่ครอบคลุมถึงพื้นฐาน 
การดำรงชีวิตเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น สิทธิที ่จะได้รับประโยชน์ผลตอบแทน สิทธิการเลี ้ยงดูบุตร สิทธิการเคหะ  
สิทธิวันหยุด ซึ่งหากบุคคลนั้นมีอายุต่ำกว่า 25 ปี จะได้รับเงินสมทบทุนเพียง 2/3 เท่านั้น (Nordicwork, 2022; 
Lecnzuk, 2016; ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563; Norwegian Labour and Welfare Administration, 2020) 

4) ประเทศสโลวีเนีย 
ประเทศสโลวีเนีย ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายอุดหนุนการจ้างงานสำหรับนายจ้าง ซึ่งเป็นการสรา้ง

แรงจูงใจทางการเงินหรือการให้สิทธิประโยชน์สำหรับนายจ้างท่ีมีการดำเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับการประกัน
การจ้างงาน โดยเฉพาะการจ้างงานแรงงานกรณีว่างงาน ผ่านโครงการ Zaposli.me ท่ีดำเนินโดยสำนัก 
จัดหางานประเทศสโลวีเนีย (Employment Service of Slovenia: ESS) โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้นายจ้าง 
เปิดตำแหน่งงานเพื่อรับจ้างพนักงานใหม่อยู่เสมอ ผ่านวิธีการใช้รูปแบบออนไลน์เป็นช่องทางในการรวบรวม
ข้อมูลของผู้ท่ีต้องการหางานและบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ ซึ ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินสนับสนุน 
ให้กับนายจ้างหรือผู้ประกอบการประมาณ 5,000 ยูโร ต่อการจ้างงาน 1 ตำแหน่ง แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้อง 
จ้างแรงงานดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน (รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ, 2563) 

4.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 สำหรับประเทศสโลวีเนียนั้น ไม่มีระบบประกันการจ้างงาน แต่มีการใช้ระบบประกันการว่างงาน  
โดยแหล่งท่ีมาของเงินท่ีนำมาใช้ในระบบประกันการว่างงานมาจากการจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง ซึ ่งเงินสมทบนั ้นนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายภาษีให้แก่ลูกจ้างโดยหักจากเง ินเดือนของทุกเดือน  
โดยลูกจ้างจะต้องจ่ายภาษีร้อยละ 0.14 ของรายได้ต่อเดือน และนายจ้างต้องจ่ายภาษีร้อยละ 0.06 ของรายได้
ต่อเดือน อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมอีกด้วย (ISSA, 2018) 

4.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
รูปแบบประกันการว่างงานของประเทศสโลวีเนียนั้นจะอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ซึ่งถูกจัดให้อยู่ใน

รูปแบบภาคบังคับ ซึ่งไม่เพียงแต่ครอบคลุมลูกจ้างท่ัวไปและผู้ประกอบอาชีพอิสระเพียงเท่านั้น อีกท้ังยังรวมถึง
ประชากรที่ประกอบอาชีพประเภทอื่น ๆ ที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใดประเภทหนึ่งหรือกิจกรรม  
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยนายจ้างจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดทะเบียนประกันสังคมและจ่ายภาษี
ให้แก่ลูกจ้างในทุก ๆ เดือน หรือเรียกได้ว ่าเป็นการจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง   
โดยมีการหักจากรายได้ของลูกจ้างในการดำเนินงานการให้ประกันภัย อย่างไรก็ตาม การประกันสังคมยังให้
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึงการดำรงชีวิตขั ้นพื้นฐาน เช่น ประกันสุขภาพ  
การประกันคุ ้มครองครอบครัว การประกันชราภาพ และการทุพพลภาพ เป็นต้น รวมถึงยังมีการให้ 
สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือแรงงานระหว่างหางานหรือตกงานอีกด้วย  ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์นั้น 
จะอยู่ในรูปแบบเงินทดแทนและการช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น การจัดหางานผ่านโครงการต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลได้กำหนด
นโยบายและมาตรการเพื่อช่วยเหลือการจ้างงานอีกด้วย (Kresal, n.d.)  
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 .34 ) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานของระบบประกันสังคมของประเทศสโลวีเนียนั ้นจะเป็นรูปแบบ 

การให้เงินทดแทน ซึ่งผู ้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนจำนวนสูงสุดถึงร้อยละ 80 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่ผู ้ประกันตนได้รับเป็นเวลาอย่างน้อย 10 เดือน ภายในเวลา 24 เดือน ก่อนที่จะว่างงาน ซึ่งใน 3 เดือนแรก 
จะได้รับร้อยละ 80 ในเดือนที่ 4-12 (เป็นระยะเวลา 9 เดือน) จะได้รับร้อยละ 60 และจะได้ร ับร้อยละ 50  
ของเงินเดือนในเดือนที่ 13 เป็นต้นไปซึ่งเงินทดแทนจะต้องไม่ต่ำกว่า 530 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 20,399 
บาท และไม่เกิน 893 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 34,371 บาท ผู้ประกันตนจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่ 
วันถัดจากการสิ้นสุดการประกันภาคบังคับ หากผู้ประกันตนได้ส่งเอกสารว่างงานและคำร้องขอผลประโยชน์  
ภายใน 30 วัน ท้ังนี้ ระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการประกัน
ก่อนหน้า (Employment Service of Slovenia, n.d.) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  (1) ได้รับสิทธิประโยชน์ 2 เดือน สำหรับระยะเวลาประกันอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน
ระยะเวลา 24 เดือนก่อนการว่างงาน 

  (2) ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 เดือน สำหรับระยะเวลาประกัน 9 เดือน ถึง 5 ปี 

  (3) ได้รับสิทธิประโยชน์ 6 เดือน สำหรับระยะเวลาประกัน 5 เดือน ถึง 15 ปี  

  (4) ได้รับสิทธิประโยชน์ 9 เดือน สำหรับระยะเวลาประกัน 15 เดือน ถึง 25 ปี 

  (5) ได้รับสิทธิประโยชน์ 12 เดือน สำหรับระยะเวลาประกันมากกว่า 25 ปี  

  (6) ได้รับสิทธิประโยชน์ 19 เดือน สำหรับระยะเวลาประกันมากกว่า 25 ปี (หากอายุ 
ของผู้ประกันมากกว่า 53 ปี) 

  (7) ได้รับสิทธิประโยชน์ 25 เดือน สำหรับระยะเวลาประกันมากกว่า 28 ปี (หากอายุ 
ของผู้ประกันมากกว่า 58 ปี) 

การรับสิทธิประโยชน์การว่างงานของระบบประกันสังคมนั้นผู ้รับสิทธิประโยชน์จะต้องอยู่ภายใต้ 
เงื่อนไขดังต่อไป (Employment Service of Slovenia, n.d.) 

 (1) บุคคลนั้นจะต้องได้รับการประกันการว่างงานเป็นเวลาอย่างน้อย 10 เดือน ก่อนที่จะมี 
การว่างงานหรือเกิดขึ้นใน 24 เดือน ท่ีผ่านมา  

 (2) หากบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และเคยเป็นผู้ประกันตนก่อนการเริ ่มงานเกิดขึ้น 
อย่างน้อย 6 เดือนใน 2 ปีท่ีผ่านมา  

 (3) บุคคลนั้นได้มีการจ่ายเงินสมทบประกันการจ้างงาน (ยกเว้นบุคคลที่อยู ่ในการประกัน 
บนพื้นฐานของการจ้างงาน แต่นายจ้างไม่มีความรับผิดชอบในการชำระเงินสมทบทุน) 

 (4) หากบุคคลนั้นตกงานและการจ้างงานนั้นไม่ได้ถูกเลิกจ้างด้วยความตั้งใจหรือความผิด  
ของลูกจ้าง และจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างถูกต้อง  

 (5) บุคคลนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนท่ีสำนักงานบริการจัดหางานของสโลวีเนียเพื่อยื่นคำร้อง
ของใช้สิทธิ์สวัสดิการการว่างงานภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีประกันภาคบังคับหมดอายุ  
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ในการให้สิทธิประโยชน์ต่อแรงงานในประเทศสโลวีเนียนั้นไม่เพียงแต่จะให้เงินทดแทน  รัฐบาล 
ยังให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านการพัฒนาตลาดแรงงานเชิงรุ กอีกด้วย โดยมีการจัดให้มีมาตรการ 
และนโยบายหลายประการสำหรับคนหางาน เพื่อที่จะส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ว่างงาน เช่น การอบรมอาชีพ
ระยะยาว ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การสอนการจัดการอาชีพอิสระ การสอนทักษะการจัดการ
อาชีพ และให้คำปรึกษาด้านอาชีพขั้นพื้นฐานอย่างละเอียด อีกทั้งมีการบริการจัดหางาน ให้ความช่วยเหลือ 
ในการค้นหาการจ้างงานที ่ เหมาะสมหรือสามารถเข้าถึงนายจ้างได้อย่างง ่ายขึ ้น  นอกจากนี้ รัฐบาล 
ยังมีมาตรการและนโยบายที ่เกี ่ยวข้องกับการจ้างงาน  (An Active Employment Policy) โดยมีการให้
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่แรงงาน การส่งเสริมแนะนำช่องทางอาชีพหรืออาชีพอิสระ  การส่งเสริม 
การจ้างงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการจ้างงาน (European Commission, n.d.; 
Safar et al., 2022; Safar et al., 2021) ประกอบไปด้วย  
  (1) การคืนเงินบางส่วนของเงินสมทบที่จ่ายให้ลูกจ้างในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ในกรณี 
ท่ีเป็นการจ้างงานครั้งแรกและลูกจ้างยังคงทำงานกับนายจ้างคนเดิมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 

  (2) การยกเว้นการจ่ายเงินสมทบบางส่วนของนายจ้างสำหรับการจ้างงาน  

  (3) การให้เงินสนับสนุนสำหรับการจ้างคนงานประเภทต่าง ๆ  

  (4) การกระตุ้นการจ้างงานภายใต้โครงการจัดหางานในชุมชน 

  (5) การลดหย่อนภาษีเมื่อมีการจ้างงาน  

5) ประเทศเบลเยยีม  
 ประเทศเบลเยียมมีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมมากถึง 7 ภาคส่วน สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือน ได้แก่ 
สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล (Reimbursements for Belgian healthcare) ผลประโยชน์จากบำเหน็จบำนาญ 
(Belgian pension benefits) สิทธิประโยชน์ในส่วนของครอบครัว (Family) การประกันอุบัติเหตุ (Accident)  
การบาดเจ็บจากท่ีทำงาน (Work-related injury) การพักผ่อน (Vacation)รวมถึงสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานด้วย 
และสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้เช่นกัน ผ่านสถาบันประกันสังคมแห่งชาติ
เพื่อการจ้างงานตนเอง (The National Institute of Social Security for the Self-Employed) โดยครอบคลุม 
ในสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล การทุพพลภาพหรือการทุพพลภาพในการทำงาน การประกันการคลอดบุตร 
ผลประโยชน์ของครอบครัว เงินบำนาญ และการล้มละลาย (Expatica, 2020) 

 5.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการประกันการจ้างงานมาจากการจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างนายจ้าง  
และลูกจ้าง โดยลูกจ้างจ่ายร้อยละ 0.87 ของรายได้อ้างอิง2 นายจ้างจ่ายร้อยละ 1.46 ของรายได้อ้างอิง  
และอีกร้อยละ 1.6 ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างมากกว่า 10 คนขึ้นไป อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเงินสมทบ 
จากรัฐบาลในบางส่วนอีกด้วย (ISSA, 2018)   

   

 
2 รายได้อ้างอิง คือ รายได้ 100% ของรายได้รวมของผู้ประกันตนที่มีรายได้ประจำหรือมนุษย์เงินเดือน (White-collar Worker) และ 108% 
สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคนใช้แรงงาน (Blue-collar Worker) 
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 5.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
รูปแบบประกันการจ้างงานของประเทศเบลเยียมนั้นเป็นระบบประกันการจ้างงานที่อยู ่ภายใต้

ประกันสังคมซึ่งดำเนินการร่วมกับรัฐบาล โดยมีสำนักงานจัดหางานแห่งชาติ (Office National De l’emploi; 
ONEM) เป็นสถาบันหลักในการดำเนินงานประกันสังคมของรัฐที่ใช้ระบบประกันการว่างงานและการให้ 
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ครอบคลุมถึงการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของสมาชิกภายใต้ระบบประกัน ในขณะที่รัฐบาล 
จะให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือประชาชนหรือแรงงานในเรื่องของการประกันบำนาญ และการดูแล
ด้านสุขภาพเป็นหลัก ตลอดจนการให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหรือระบบประกันการจ้างงาน ผ่านการยื่น 
คำร้องกับสหภาพแรงงานหรือองค์การ CAPAC ที่เป็นกองทุนเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่ว่างงาน
โดยเฉพาะ ทั้งนี ้การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของระบบประกันการจ้างงานนั้นจะเป็นรูปแบบการให้สิทธิ  
แบบลดลง (Degression) ซึ่งการให้ความช่วยเหลือและการให้สิทธิประโยชน์จะอยู่ในรูปแบบของเบี้ยเลี ้ยง  
โดยภาพรวมตามแต่ละสถานการณ์ของประชาชนแต่ละคน  หรือจำนวนเงินเดือนสุดท้ายท่ีเคยได้รับก่อน 
จะว่างงาน แต่สิทธิประโยชน์จะลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาของการว่างงานที่มากขึ้น เช่น เบี้ยประกัน
มาตรฐานของการว่างงานสูงสุดอยู่ที่ 2,755 ยูโรต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 106,039 บาท สำหรับ 
การว่างงาน 6 เดือนแรก ส่วน 6 เดือน ถัดไปเหลือ 2,567 ยูโรต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 98,803 บาท 
และหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะเหลือ 2,399 ยูโรต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 82,337 บาท เป็นต้น 
(European Commission, n.d.) 

5.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานของระบบประกันแรงงานประเทศเบลเยียมนั ้นจะเป็นในรูปแบบ 

เง ินช่วยเหลือ โดยการให้เง ินช่วยเหลือนั ้นจะถูกคำนวณเพียง 6 วันต่อสัปดาห์ โดยหลักแล้วระยะเวลา 
การให้สิทธิประโยชน์การจ่ายเงินทดแทนในกรณีว่างงานนั้นจะมีอย่าง “ไม่จำกัด” อย่างไรก็ตามจำนวนผลประโยชน์
จะค่อย ๆ ลดลง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการว่างงาน และคำนึงถึงประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ในฐานะลูกจ้าง ท้ังนี้
จำนวนเงินผลประโยชน์นั ้นสามารถรับประกันได้ ซึ ่งผู ้ว่างงานนั้นที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะสามารถขอรับ
สวัสดิการการว่างงานได้ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเงื่อนไข (European Commission, n.d.) ดังต่อไปนี้  

  (1) ทำงานอย่างน้อย 312-624 วัน ในช่วงเวลาต้ังแต่ 21-42 เดือน (ขึ้นอยู่กับอายขุองแรงงาน) 

  (2) ถูกกีดกันจากงานและรายได้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ท่ีนอกเหนือจากความผิดของลูกจ้าง  

  (3) มีความสามารถในการทำงานหรือมคุีณสมบัติท่ีเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

  (4) บุคคลนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อแสดงสถานะว่างงานท่ีสำนักงานการจ้างงานและบริการ 
(FOREM, Actiris or VDAB) และมีความพร้อมท่ีจะทำงาน หรือมีความพร้อมท่ีจะเข้าร่วมโครงการการฝึกทักษะงาน
ท่ีได้นำเสนอให้แก่ตน  

  (5) มีความกระตือรือร้นในการหางานและให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมหรือโครงการฝึกทักษะ
งานของสำนักงานการจ้างงานและบริการ โดยจะมีการสัมภาษณ์เป็นส่วนบุคคลในการประเมินในด้าน 
ความพยายามที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือไม่ หากถูกประเมินให้อยู่ในระดับต่ำการให้สิทธิประโยชน์นั้น 
จะถูกระงับในทันที 

  (6) ต้องมีอายุน้อยกว่าวัยเกษียณ (65 ปี) 

  (7) ต้องมีถ่ินฐานท่ีต้ังอยู่ในประเทศเบลเยียม  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564  30 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การให้เง ินทดแทนนั ้นจะขึ้นอยู่ก ับการคำนวณจากจำนวนเงินเดือนสุดท้ายท่ีได้ร ับของลูกจ้าง  
โดย 3 เดือนแรกของการว่างงานจะได้รับร้อยละ 65 ของรายได้เฉลี่ยต่อวัน ซึ่ง 3 และ 6 เดือนถัดมาจะได้รับ
ในอัตราร้อยละ 60 ของรายได้เฉล่ียต่อวัน โดยจะขึ้นอยู่กับการจ่ายสูงสุดต่อเดือนท่ี 2,755 ยูโร คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 106,039 บาท สำหรับการว่างงาน 6 เดือนแรกที่ 2,567 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 98,803 บาท 
สำหรับ 6 เดือนถัดไปและหลังจาก 12 เดือน เป็น 2,399 ยูโร คิดเป็นเง ินไทยประมาณ 92,337 บาท  
การคำนวณจากสถานภาพทางครอบครัว โดยจะประเมินจากการพึ่งพาของครอบครัว หากลูกจ้างเป็นผู้ดู แล
ครอบครัวจะได้รับร้อยละ 60 หากสถานะภาพเป็นโสดจะได้รับร้อยละ 55 และหากมีคู ่สมรสแต่ไม่มีบุตร 
ในครอบครัวที่ต้องพึ่งพาจะได้รับร้อยละ 40 โดยเริ่มนับจากสองปีของการว่างงาน (European Commission, 
n.d.) 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศเบลเยียมนั้นรัฐบาลยังให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานในด้านการจัดหางาน
หรือช่องทางการจ้างงานให้ด้วย ซึ่งในตลาดแรงงานของประเทศเบลเยียมนั้นให้การสนับสนุนทางการเงิน  
และมีบริการจัดหางานผ่าน FOREM, Actiris หรือ VDAB และมีการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม หรือทักษะพัฒนา
แรงงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพตามช่องทางดังกล่าว
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง อีกทั้งยังมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการจ้างงานโดยการจำกัด 
เงินสมทบประกันสังคมหรือยกเว้นไม่ให้นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ โดยนายจ้างที่จ้างบุคคลากรที่อยู่ภายใต้
ประกันสังคมของเบลเยียมเป็นครั้งแรกจะได้รับประโยชน์จากการลดเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง
สำหรับการว่าจ้างครั้งแรกโดยสูงสุดไม่เกิน 6 คน ซึ่งจะต้องอยู่ในเงื่อนไขบางประการและจะลดลงเรื ่อย ๆ 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ประเทศเบลเยียมยังมีระบบการรับประกันรายได้อีกด้วย ซึ่งจัดผ่านองค์กร 
Allocation de Garantie Derevenu (AGR) โดยเป็นการรับประกันทางการเงินในกรณีบุคคลหนึ่ง ๆ มีรายได้
ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานหรือเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีว่างงานและทำงาน Part-Time เป็นต้น (European 
Commission, n.d.) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเทศเบลเยียมมีมาตรการหรือระบบประกันการจ้างงานในเชิง 
องค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

6) ประเทศไอร์แลนด์  
ประเทศไอร์แลนด์มีการปฏิรูปกระบวนการจัดหางานทั้งหมด โดยให้ความสำคัญกับแรงงานกรณีว่างงาน 

และการประกันการจ้างงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับแรงงานไอร์แลนด์ในกรณีที่ว่างงาน 
และเป็นการสนับสนุนให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการได้รับลูกจ้างหรือแรงงานท่ีมีความเหมาะสมอย่างแท้จริง  
โดยกระบวนการดังกล่าวมาจากการจัดตั้งระบบแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความน่าจะเป็นที่จะหางานได้ 
(Probability of Exit: PEX) ของแรงงานในกรณีว่างงาน ซึ่งจัดทำโดยรัฐบาลไอร์แลนด์โดยบุคคลที่ได้คะแนนสูง  
จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยตรง กล่าวคือ เป็นการจัดหางานท่ีตรงกับความสามารถและให้สิทธิประโยชน์
กับบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรก ส่วนบุคคลที่ได้รับคะแนนระดับกลางจะต้องมีการเข้ากลุ่มรับคำปรึกษาเพื่อหา
โครงการเพิ่มศักยภาพหรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก่อนที่จะจัดหางานหรือช่องทางการจัดหางานให้กับแรงงาน
และผู้ท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงแรงงานที่ว่างงานติดต่อกันเกิน 12 เดือน จะถูกฝึกอบรมแบบรายบุคคล  
หรือการปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อออกแบบเส้นทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ และแนวทาง
ในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง (รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ, 2563) โดยสิทธิประโยชน์
กรณีว่างงานของประเทศไอร์แลนด์ ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ 4 ประเภท ได้แก่ สิทธิประโยชน์ของผู้หางาน 
(Jobseeker’s Benefit) สิทธ ิประโยชน์ของผู้หางาน สำหรับผู ้ประกอบอาชีพอิสระ (Jobseeker’s Benefit)  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564  31 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(Self-employed)) เบี ้ยเลี ้ยงสำหรับคนหางาน (Jobseeker’s Allowance) และเง ินทดแทน (Redundancy 
Payment) (A-kasser, 2018) 

6.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 แหล่งท่ีมาของเงินทดแทนท่ีนำมาใช้ในระบบประกันการจ้างงานนั้นโดยหลักแล้วมาจากการจ่ายภาษี
ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ ่งการจ่ายเงินสมทบนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ของแต่ละบุคคล  
ผ่านระบบประกันสังคมแห่งไอร์แลนด์ (Pay Related Social Insurance: PRSI) โดยลูกจ้างจ่ายร้อยละ 4  
ของรายได้ต่อสัปดาห์ โดยเงินสมทบของนายจ้างจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนของลูกจ้างหากลูกจ้างได้รับเงิน  
รายสัปดาห์เท่ากับหรือน้อยกว่า 376 ยูโร นายจ้างต้องจ่ายที่ 8.6% ของจำนวนเงินทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย  
แต่ถ้าลูกจ้างได้รับเงินรายสัปดาห์มากกว่า 376 ยูโร นายจ้างต้องจ่ายท่ี  10.85% ของจำนวนเงินทั้งหมด 
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ISSA, 2018) 

6.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
รูปแบบประกันการจ้างงานในประเทศไอร์แลนด์นั้นเป็นระบบการประกันการว่างงานภายใต้ระบบ

ประกันสังคม โดยมีการจำแนกประเภทของประกันที่แตกต่างออกไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนและประเภทของงานของผู้ประกันตน  โดยมีการให้ความช่วยเหลือ
หรือการให้สิทธิประโยชน์ในอัตราคงที่ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับรายได้ของบุคคลนั้น ๆ ระบบประกันการว่างงาน  
จะให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือในรูปแบบการให้เงินทดแทนหรือเงินเบี้ยเล้ียง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการรวมถึงข้อกำหนดในการบริจาคประกันสังคม  
อย่างไรก็ตาม ระบบประกันการจ้างงานยังจัดหางาน หรือนำเสนอโครงการฝึกพัฒนาวิชาชีพระหว่างว่างงาน 
ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลอีกด้วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์การว่างงานแล้ว ระบบประกันการจ้างงาน 
ยังมีการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานในกรณีท่ีไม่มีคุณสมบัติได้รับสวัสดิการหรือได้รับสิทธิประโยชน์จนหมดแล้ว
โดยจะให้ความช่วยเหลือผ่านเงินสนับสนุน ซึ่งจะใช้วิธีการประเมินรายได้ของบุคคลนั้น ๆ และองค์ประกอบ
ของครอบครัว โดยจะจ่ายในอัตราท่ีต่ำกว่า หากบุคคลนั้น ๆ มีรายได้จากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจำนวนผู้รับ
ผลประโยชน์ค่อนข้างมีอยู่อย่างจำกัด ระบบประกันไม่เพียงแต่ให้การประกันและสิทธิประโยชน์ต่อแรงงาน 
ที่ว่างงานโดยทั่วไปเพียงเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงแรงงานอิสระท่ีว่างงาน (Self-employed) อีกด้วย 
(gov.ie, n.d.) 

6.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and In cash) 
การให้สิทธิประโยชน์จากการจ้างงานในประเทศไอร์แลนด์นั ้นมีสิทธิประโยชน์อย่างมากสำหรับ  

ผู้ท่ีจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคม โดยหลักแล้วจะอยู่ในรูปแบบการให้เงินทดแทนหรือเงินเบี้ยเล้ียง ซึ่งการให้
สิทธิประโยชน์นั้นจะประกอบไปด้วยหลายประเภท เช่น สิทธิประโยชน์การว่างงานรวมถึงผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ สิทธิประโยชน์เบี้ยเลี้ยงของผู้ว่างงาน สิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานหรือโดนเลิกจ้าง เป็นต้น 
ทั้งนี ้ในการรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้จะขึ ้นอยู่กับเงื ่อนไขหลายประการรวมถึงข้อกำหนดในการบริจาค
ประกันสังคม ซึ่งเกณฑ์การประกันสังคมมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับการจ่ายเงินสมทบของบุคคลนั้น ๆ 
โดยจะต้องมีอายุ ระหว่าง 16-66 ปี จะต้องเป็นผู้ว่างงานและสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก ว่างงานอย่างน้อย 
3 วัน ติดต่อกันของเวลาวันทำการ และจะต้องมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างน้อย 39 สัปดาห์ 
ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การคำนวณเงินทดแทนหรือเบี้ยเลี้ยงของระบบประกันสังคมของไอร์แลนด์นั้น 
จะขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของครอบครัวและการว่างงานรายวัน ซึ ่งจำนวนเงินจะลดลงเมื่อมีรายได้รวม 
จากแหล่งอื่น  
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การรับสิทธิประโยชน์ประเภทการว่างงานรวมถึงผู้ที ่ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งผู้ที่สามารถเรียกร้อง 
สิทธิประเภทนี้จะต้องมีประวัติการจ่ายเงินแก่กองทุนประกันสังคม (PRSI) การได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้    

  (1) เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและพร้อมทำงาน  

  (2) เป็นบุคคลท่ีมองหางานอย่างแท้จริง 

  (3) เป็นบุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 18-66 ปี  

ทั ้งนี้สิทธิประโยชน์จะจ่ายตั ้งแต่ว ันท่ี  4 ของการว่างงาน หรือทันทีท่ีบุคคลนั ้นมีสถานะว่างงาน  
โดยระยะเวลาของการร ับเง ินทดแทนนั้นจะขึ้นอย ู ่ก ับจำนวนเง ินท ี ่ ได ้จ ่ายเข ้ากองท ุนประก ันส ังคม  
ซึ่งหากมีจำนวนรวม 260 ยูโรหรือมากกว่า คิดเป็นประมาณ 10,007 บาท จะได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลา  
9 เดือน หากมีจำนวนเงินที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมที่น้อยกว่า 260 ยูโร คิดเป็นประมาณ 10,007 บาท  
จะได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลาเพียง 6 เดือน ซึ่งอัตราการรับเงินทดแทนนั้นจะแสดงในตารางดังต่อไปนี้  

ตาราง 3 อัตราการรับเงินทดแทนการว่างงานของประเทศไอร์แลนด์ 

รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ อัตราส่วนบุคคล อัตราสำหรับผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติ 

300 ยูโร หรือมากกว่า  

(11,547 บาท) 

203 ยูโร  

(7,813 บาท) 

134.70 ยูโร  

(5,185 บาท) 

220-299.99 ยูโร  

(8,468 ถึง 11,547 บาท) 

159 ยูโร  

(6,120 บาท) 

87.20 ยูโร  

(3,356 บาท) 

150-219.99 ยูโร 

(5,774 ถึง 8,467 บาท) 

131 ยูโร  

(5,042 บาท) 

87.20 ยูโร  

(3,356 บาท) 

น้อยกว่า 150 ยูโร  

(5,774 บาท) 

91.10 ยูโร  

(3,506 บาท) 

87.20 ยูโร  

(3,356 บาท) 

ทั้งนี้บุคคลนั้น ๆ อาจจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น 38 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,463 บาท สำหรับเด็ก 
ท่ีอยู่ในความอุปการะ ท้ังนี้การเพิ่มขึ้นของผู้ใหญ่และเด็กท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับรายได้ท่ีคู่สมรส
ได้รับด้วย  

การรับสิทธิประโยชน์ประเภทเบ้ียเล้ียงของผู้ว่างงาน การให้สิทธิประโยชน์จะไม่ข้ึนอยู่กับการชำระเงิน
แก่กองทุนประกันสังคมแต่จะขึ้นอยู่กับการทดสอบหาค่าเฉลี่ย (Means test) และจะต้องเป็นผู้อาศัยถาวร 
การได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นบุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 18-66 ปี  

  (2) เป็นบุคคลที่ว่างงาน ซึ่งจะต้องมีการว่างงานแบบเต็มระบบ หรือมีการว่างงานอยา่งน้อย 
4 วันต่อสัปดาห์  
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  (3) เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการทำงาน 

  (4) เป็นบุคคลท่ีมีความพร้อมในการทำงานและมองหางานอย่างแท้จริง 

  (5) เป็นบุคคลท่ีต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ Means test 

  (6) เป็นบุคคลท่ีมีต้องเข้าเงื่อนไขการเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร 

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์นี้จะถูกยกเลิก หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น และอาจถูกตัด
สิทธิ์จากการชำระเงินเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งในบางสถานการณ์ นอกจากนี้ บุคคลนั้น ๆ อาจจะได้รับเงินลดลงและ
ถูกหยุดพร้อมกันในระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีที่ หากบุคคลนั้นไม่เข้าร่วมในการเข้าประชุม ไม่เข้ าร่วมในแผน 
การจ้างงาน ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยทั ่วไปแล้วนั ้น การจ่ายเง ินผลประโยชน์จะจ่ายให้ตั ้งแต่ว ันท่ี  4  
ของการว่างงาน และระยะเวลาของการรับเงินทดแทนนั้นจะไม่มีระยะเวลาจำกัด ในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเฉพาะกาล 
(Transitional Payment) สำหรับผู้หางานจะจ่ายให้กับผู้ที่มีลูกคนสุดท้องที่มีอายุระหว่าง 7-13 ปี และไม่ได้อยู่
ร่วมกันกับคู่สมรส ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนบุคคลนั้น ๆ ในการหางานในขณะท่ี
ยังมีความสามารถในการดูแลบุตรไปพร้อม ๆ กัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ท่ีมองหางานภายใต้การรับสิทธิประโยชน์ประเภท
นี้ยังสามารถที่จะเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมโครงการจ้างงานและได้รับเงินตอบแทน
ชั ่วคราวเพื ่อสร้างความพร้อมในการจ้างงานแบบเต็มเวลาในอนาคตโดยจะได้ร ับการปรึกษาแบบตัวต่อตัว 
กับผู้เชี ่ยวชาญ เพื่อออกแบบเส้นทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ และแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ให้กับแรงงานแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ในการรับสิทธิประโยชน์เงินเบี้ยเลี้ยงนั้นอัตราการรับเบี้ยเลี้ยง
สูงสุด ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ อัตราเบี้ยเลี้ยงสูงสุดสำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่าในช่วงอายุ 25 ปี 
ขึ้นไป และอัตราเบี้ยเล้ียงสูงสุดสำหรับบุคคลในช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี โดยมีการกำหนดอัตราดังต่อไปนี้  

  (1) อัตราเบี้ยเลี้ยงสำหรับบุคคลที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ใน พ.ศ. 2564 ผู้อ้างสิทธิใหม่และผู้ที่มี
สิทธิ์อยู่จะมีอัตราส่วนบุคคลสูงสุดที่ 203 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,813 บาท อัตราสูงสุดสำหรับผู้ใหญ่ 
ที่มีคุณสมบัติ 134.70 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,185 บาท อัตราสำหรับเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็ก ซึ่งหากมีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับ 38 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,462 บาท 
และอายุมากกว่า 12 ปี จะได้รับ 45 ยูโร  

  (2) อัตราเบี้ยเลี ้ยงสำหรับผู้ว่างงานในช่วงอายุ 18-24 ปี อัตราสูงสุดสำหรับผู ้ใหญ่ ท่ีมี
คุณสมบัติและอัตราสูงสุดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติจะมีจำนวนเท่ากัน  คือ 112.70 ยูโร คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 4,338 บาท 

การรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานกรณีโดนเลิกจ้าง บุคคลนั้น ๆ จะได้รับเงินทดแทนมากกว่า 
50,000 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,924,500 บาท ซึ่งหากได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว จะไม่สามารถขอรับ 
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้หางาน (Jobseeker’s Benefit) สำหรับระยะเวลาสูงสุดคือ 9 เดือนยกเว้นผู้ขอรับประโยชน์
มีอายุมากกว่า 55 ป ีซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

  (1) เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 16 ปีข้ึนไป  

  (2) เป็นบุคคลท่ีอยู่ในระบบการจ้างงาน 

  (3) เป็นบุคคลท่ีทำงานให้นายจ้างอย่างน้อยต่อเนื่องเป็นเวลา 104 สัปดาห์ ช่วงเวลานี้จะนับ
เฉพาะในกรณีท่ีบุคคลนั้นทำงานในขณะท่ีอายุเกิน 16 ปี (European Commission, n.d.) 
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โดยสรุป หากบุคคลนั ้นว่างงานอันเนื ่องมาจากการเลิกจ้างของนายจ้าง  ผู ้ประกันตนจะได้รับ 
ความคุ้มครองจากโครงการให้ความช่วยเหลือเงินทดแทนแห่งประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งผู้ท่ีจะได้ความคุ้มครองนั้น
จะขึ้นอยู่กับอายุของบุคคลนั้นและระยะเวลาที่ได้ทำงานให้แก่นายจ้าง โดยบุคคลนั้น ๆ อาจจะได้รับเงินกอ้น
จากนายจ้างด้วย 

 นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นประเทศไอร์แลนด์ยังมีนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน อีกทั้งรัฐบาลยังคงให้ความร่วมมือโดยมีการให้ความสำคัญต่อการกระตุ้น 
การจ้างงานต่าง ๆ ภายในประเทศและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดเล็ก  (SMEs) เพิ่มขึ้น โดยมีการให้ความรู้  
มีการอบรม ให้แก่ประชากรทุกคนได้รับรู้และตระหนักถึงช่องทางการทำงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดอัตราการ
ว่างงานในประเทศ อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบประกันสังคมในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น โครงการ “Jobplus” ซึ ่งเป็นโครงการที่สร้างแรงจูงใจที ่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื ่อส่งเสริม 
ให้นายจ้างได้จ้างคนงานท่ีว่างงานท่ีลงทะเบียนใน Live register มานานกว่า 12 เดือน โดยกรมคุ้มครองสังคม
จะจ่ายเงินจูงใจให้แก่นายจ้างโดยการให้ค้างชำระรายเดือนในช่วงสองปี มีการสร้างกองทุนเพื่อการขยายงาน
โดยมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือสูงสุด 150,000 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,773,500 บาท สำหรับ 
การจ้างงานพนักงานใหม่ ทั ้งนี ้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งไอร์แลนด์ ยังจัดหาเง ินทุนสำหรับค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างบุคลากรและการสนับสนุนสำหรับธุรกิจเริ่มต้นท่ีมีศักยภาพ อีกท้ังยังมีโครงการ Special Assignee 
Relief ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาในประเทศอีกด้วย โดยมีจุดประสงค์  
เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนภายในและการสร้างงาน โดยพนักงานจะต้องมีคุณสมบัติทำงาน 
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนสำหรับนายจ้างที่ประกอบการนอกประเทศไอร์แลนด์ ก่อนที่จะเริ่มทำงาน 
ในไอร ์แลนด์ การจ้างงานต้องมีอายุอย ่างน ้อย 12 เดือนในไอร ์แลนด์ และโครงการนี ้ม ีผลจนถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงการอีกมากที่อยู่ภายใต้มาตรการกระตุ้นการจ้างงาน  
ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งโครงการต่าง ๆ นั้นครอบคลุมถึงประชากรทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศรวมถึงแรงงาน
ท่ีว่างงานอีกด้วย (Benson P. et al., 2020)  

7) ประเทศสวีเดน 
ประเทศสวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการจัดเก็บภาษีและนำมาจัดแบ่งสิทธิประโยชน์

ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของบริการสาธารณะ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริการด้าน
สุขภาพ การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือแม้แต่สวัสดิการของแรงงาน
สวีเดน ซึ่งมีองค์กรสแกตเตอเวอเก็ต (Skatteverket) เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีและดูแลสวัสดิการทั้งหมด 
ของชาวสวีเดน ซึ่งครอบคลุมท้ังตัวบุคคลและคนในครอบครัว โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั ่นว่าประชากรในประเทศจะมีมาตรฐานค่าครองชีพที่เหมาะสม ทั้งยังมีโครงข่ายรองรับทางสังคม 
(Universal Safety Net) หรือมาตรการที่รัฐให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนเมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันทีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นโยบายหรือมาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมของประเทศสวีเดนยังให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการประกัน 
ทางสังคม สวัสดิการทางสังคม ระบบประกันบำนาญ และสวัสดิการด้านการพัฒนาตลาดแรงงานเชิงรุก ซึ่งมุ่งเน้น
การฝึกอบรมทักษะแรงงานหรือให้ความสำคัญกับแรงงานภายในประเทศอีกด้วย โดยประเทศสวีเดนได้ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและทัดเทียมกันในทุก ๆ พื้นท่ี เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานไปพร้อมกับ 
การประกันการจ้างงานของประชาชนได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต ตลอดจนการจัดระบบประกันการว่างงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน (Fackförbund) ซึ่งสวัสดิการในส่วนดังกล่าว 
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คิดเป็นร้อยละ 42 ของรายจ่ายรัฐบาล โดยสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือที่จะได้รับ คือ วันหยุด 25 วันต่อปี 
โดยที่ยังได้รับเงินค่าจ้าง และการจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อถูกเลิกจ้างหรือตกงาน โดยมีช่องทางหรือบริการจัดหางาน
ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งเรียกว่าโครงการประกันการว่างงาน (Ersättning) จากกองทุนประกันการว่างงาน (A-Kassor, 
2018; Oresunddirekt, 2020; European Commission, n.d.; เกตน์สิรี ทศพลไพศาล, 2562) 

 7.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในระบบประกันการจ้างงานในประเทศสวีเดนได้มาจากการจัดเก็บภาษี
เงินได้จากนายจ้างและลูกจ้างในสวีเดน โดยมีองค์กรสแกตเตอเวอเก็ต (Skatteverket) เป็นหน่วยงานหลัก 
ท่ีทำหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษี ซึ่งอัตราการจ่ายภาษีนั้นจะอยู่ในรูปแบบการจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้า กล่าวคือ 
การจัดเก็บภาษีจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละบุคคลและอัตราภาษีของเขตปกครองท้องถิ่นที่ผู้เสียภาษีอาศัยอยู่
ในขณะนั้น ซึ่งหากมีรายได้สูงก็จะต้องมีการจ่ายภาษีท่ีมากขึ้นตามลำดับ โดยลูกจ้างที่อยู่ในประเภทประกัน
พื้นฐานจะไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ ทั้งนี้ หากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนในประเภทประกันที่สอดคล้องต่อรายได้
จะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายร้อยละ 2.64 ของรายได้ต่อเดือน และได้รับเงินสนับสนุน
จากรัฐบาลเพิ่มเติมอีกด้วย (ISSA, 2018; เกตน์สิรี ทศพลไพศาล, 2562) 

 7.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
A-Kassa หรือ Arbetslöshetskassan คือ กองทุนประกันการว่างงานในประเทศสวีเดน ซึ่งจะมีกองทุน 

ท่ีหลากหลายโดยประมาณ 25 กองทุนในประเทศสวีเดนซึ่งแต่ละกองทุนนั้นจะขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพของบุคคลนั้น 
ๆ ทั้งนี้การประกันการว่างงานนั้นถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกันพื้นฐาน (Grundförsäkring) และประกัน 
ท่ีสัมพันธ์และสอดคล้องกับรายได้ (Inkomstbaserad Ersättning) ซึ่งในการรับสิทธิประโยชน์ของระบบประกันนั้น
จะมีความแตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลซึ่งโดยหลักนั้นจะขึ้นอยู่กับประกันใน 2 ประเภทนี้ โดยจะมีหลักการ 
และเงื ่อนไขในการรับสิทธิที ่ไม่เหมือนกัน (โครงการไทยไวส์ (ThaiWISE) Noomi-Helamänniskan I Malmö 
ร่วมกับ Malmö Stad, 2563) 

 7.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือต่าง ๆ ของระบบประกันการจ้างงานในสวีเดนนั้นเรียกได้ว่า

มีความครอบคลุมถึงประชากรและแรงงานทุกคนอย่างถ้วนหน้า ซึ่งในการรับสิทธิประโยชน์ของระบบประกัน
การจ้างงานนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของการประกันซึ่งประกอบไปด้วย 2 ประเภท ซึ่งจะมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

  (1) ประกันพื้นฐาน (Grundförsäkring) สำหรับผู้ท่ีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก A–Kassa หรือเป็น
สมาชิกแต่ยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดตามเงื ่อนไขการเป็นสมาชิก แต่ก็จะยังได้รับ เงินประกันพื้นฐาน 
ในกรณีว่างงาน โดยผู้ยื่นขอเงินประกันต้องมีอายุครบ 20 ปี ขึ้นไป ซึ่งค่าตอบแทนจากการประกันขั้นพื้นฐาน
คือ 365 โครนสวีเดนต่อวัน จะถูกจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีชั่วโมงการทำงานเท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ก่อนการว่างงาน และสิทธิประโยชน์จะลดลงตามสัดส่วนของชั่วโมงการทำงานที่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ทั้งนี้  
มีระยะเวลารอคอยท่ี 7 วัน และจ่ายเป็นเวลา 300 วัน 

 (2) ประกันที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับรายได้ (Inkomstbaserad ersättning) คือเป็นประกัน 
ที่จ่ายให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก A-Kassa โดยผู้ที่จะได้ประกันประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการเป็น
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขหลักและเงื่อนไขการทำงานอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามระดับผลประโยชน์ที่บุคคล 
นั้น ๆ จะได้รับโดยปกติจะขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาก่อนการว่างงาน กล่าวคือ หากมีวัน
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ว่างงาน 1-200 วัน จะได้รับค่าตอบแทนต่อวันอยู่ท่ีร้อยละ 80 ของรายได้หรือมีวันว่างงานระหว่าง 201 ถึง 300 วัน  
จะได้รับค่าตอบแทนต่อวันอยู่ท่ีร้อยละ 70 ของรายได้ โดยจะจ่ายเงินให้สูงสุด 910 โครนสวีเดน ให้สำหรับ 100 วัน
แรกของการว่างงานและ 760 โครนสวีเดน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,865 บาท สำหรับวันที่ยังเหลืออยู่ (ISSA, 
2018) 

อย่างไรก็ตาม ในการรับผลประโยชน์เหล่านี้บุคคลนั้น ๆ จะต้องมีคุณสมบัติเงื ่อนไขตามที่ระบบ
ประกันได้กำหนดไว้ กล่าวคือในช่วง 12 เดือน ช่วงก่อนการว่างงานบุคคลนั้น ๆ จะต้องทำงานท่ีเป็นประโยชน์
อย่างน้อย 80 ชั่วโมงต่อเดือน เป็นอย่างน้อย 6 เดือน หรืออย่างน้อย 480 ชั่วโมง ในช่วงเวลาติดต่อกัน  
6 เดือน และทำงานอย่างน้อย 50 ช่ัวโมงในแต่ละ 6 เดือนนั้น อย่างไรก็ตาม หากมีช่วงเวลาท่ีมีการรับใช้ชาติ
หรือการได้รับเงินสงเคราะห์บิดามารดา (föräldrapenning) สามารถนับเป็นเวลาทำงานได้ หากต้องการรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้ของบุคคลต้องเป็นสมาชิกของกองทุนประกันการว่างงานอย่างน้อย 12 เดือน
ติดต่อกัน ทั ้งนี ้หากบุคคลนั ้น ๆ ไม่สามารถทำงานในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมาเนื่องจากความเจ็บป่วย  
การรับใช้ชาติ การเรียนเต็มเวลา หรือมีการดูแลบุตรระยะยาวสามารถขยายสิทธิได้ถึง 5 ปี 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อกำหนดของสำนักงานบริการจัดหางานของสวีเดนอีกด้วย  โดยที่บุคคลที่จะรับ
สิทธิประโยชน์การว่างงานนั ้นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการส่วนบุคคลและส่งรายงานกิจกรรมทุกเดือน  
โดยที่จะต้องมีการอธิบายถึงความพยายามในการหางาน ซึ่งข้อกำหนดพื้นฐานประการหนึ่งสำหรับการได้รับ
ผลประโยชน์ คือ บุคคลนั้น ๆ จะต้องสามารถทำงานได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทุกวันทำการและอย่างน้อย  
17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระจะต้องยุติกิจกรรมในธุรกิจของตนเองหรือจะถูกระงับไว้  
โดยจะต้องเป็นการมองหางานในตลาดแรงงานท้ังหมด ซึ่งสำนักงานบริการจัดหางานของสวีเดนจะตรวจสอบ
ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์การว่างงานหรือไม่ กองทุนประกันการว่างงาน
อาจตัดสินว่าผลประโยชน์ของบุคคลนั้นควรจะลดลงหรือถูกยกเลิกในช่วงเวลาหนึ่ง หากผู ้ประกันตน  
มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หากมีการปฏิเสธที่จะทำงาน หากลาออกจากงานโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม บุคคลสามารถมีสิทธิ์อุทธรณ์คำตัดสินของกองทุนประกันการว่างงาน และหากผู้ประกันตนไม่ได้
รับสิทธิจากระบบประกันท่ีสัมพันธ์และสอดคล้องกับรายได้ ผู้ประกันตนยังคงจะได้รับประกันขั้นพื้นฐานแทน 

อย่างไรก็ตาม ประเทศสวีเดนยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่อแรงงานอย่างมาก 
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชากรและแรงงานได้มีอาชีพที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิต 
อีกด้วย ซึ ่งนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือในรูปแบบเงินทดแทนนั ้น ประกันการจ้างงาน 
แห่งสวีเดนยังมีสิทธิประโยชน์เชิงรุกให้แก่แรงงานด้วย เช่น การให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและทัดเทียมกันในทุก ๆ พื้นท่ี เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานไปพร้อมกับการประกันการจ้างงาน 
ของประชาชนได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต และมุ่งเน้นการฝึกอบรมทักษะแรงงานหรือให้ความสำคัญกับแรงงาน
ภายในประเทศ โดยการมีโครงการตลาดแรงงานที่ดำเนินการโดยรัฐบาลสวีเดน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ 
ผู้ว่างงานหรือบุคคลที่ตกงาน และเป็นการฝึกอบรมและประสบการณ์การทำงานผ่านงานชั่วคราวและผ่าน 
การอุดหนุนการจ้าง ซึ ่งการฝึกอบรมจัดขึ ้นโดยหน่วยงานฝึกอบรมการจ้างงานแห่งชาติ (The National 
Employment Training Agency; AMU) ซึ่งมีศูนย์ประสานงานฝึกอบรมโดยประมาณ 100 แห่ง ยิ ่งไปกว่านั้น 
รัฐบาลสวีเดนยังได้กำหนดมาตรการและนโยบายการจ้างงานโดยมุ่ งเน้นไปท่ีแรงงานเยาวชนให้มีการเข้าถึง
ตลาดแรงงานและประกันการมีอาชีพในอนาคตด้วย โดยมีโครงการ Jobs Guarantee for Youth ซึ ่งเป็น 
การรับประกันงานสำหรับเยาวชนที่มุ่งเน้นไปที่เยาวชนที่ตกงานและลงทะเบียนเป็นคนหางานที่สำนักงานบริการ
จัดหางาน (The Public Employment Service; PES) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยให้ความสำคัญเริ่มต้น 
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ในการรับประกันงานสำหรับเยาวชนเพื่อการหางาน ทั้งนี ้ นโยบายนี้ย ังถือว่าเป็นการลดอัตราการว่างงาน 
ของประเทศสวีเดนได้อีกด้วย เนื่องมาจากการว่างงานในสวีเดนนั้นยังคงพบมากในเยาวชนและผู้อพยพ (European 
Parliament, 1997; Ministry of Employment Sweden, 2013 ) 

8) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดการประกันการว่างงานขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่   

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติประกันสังคมปี  พ.ศ. 2478 เป็นระบบที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลกลาง 
ที่จัดการร่วมกับสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละรัฐใน 50 รัฐ จะมีการใช้รูปแบบประกันการจ้างงานของตน 
ท่ีแตกต่างกันไป แต่ยังเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงเขตสหพันธรัฐโคลัมเบีย (วอชิงตัน) 
ดินแดนเปอร์โตริโก และหมู่ เกาะเวอร์จิน ซึ่งกฎหมายนั้นได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2478 และได้มีการ
บังคับใช้ครั้งแรกกับสถานประกอบการท่ีจ้างคนงานจำนวน 8 คนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เกณฑ์นี้ได้ถูกลดลง
เหลือ 1 คน ในปี พ.ศ. 2515 (Carter et al., 2013) 

8.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีระบบประกันการจ้างงาน แต่เป็นรูปแบบของระบบประกันการว่างงาน 
โดยแหล่งท่ีมาของเงินท่ีนำมาใช้ในการประกันการว่างานในประเทศสหรัฐอเมริกามาจากการจ่ายภาษีเงินเดือน
ของนายจ้างและรายได้ของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดี ในแต่ละรัฐจะมีร ูปแบบการสนับสนุนทางการเงิน  
ด้วยตนเอง โดยอัตราเบ้ียประกันการจ้างงานนั้นจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละภูมิภาครัฐ ท้ังนี้การจ่ายเงิน
สมทบเข้าแผนประกันการจ้างงาน จะเรียกเก็บจากนายจ้างแต่เพียงเท่านั้น โดยจะเรียกเก็บจากนายจ้าง 
ร้อยละ 0.6 ของรายได้ (ยกเว้น 3 รัฐ ท่ีลูกจ้างต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ ได้แก่ อลาสก้า นิวเจอร์ซีย์ 
และเพนซิลเวเนีย) และมีการได้รับเงินสมทบทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางอีกด้วย (Carter et al., 2013; 
p.83) 

8.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
 ระบบประกันการว่างงานประเทศสหรัฐอเมริกา มีระบบประกันการว่างงานซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ 
สิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือชั่วคราวให้แก่แรงงานที่ว่างงานโดยไม่สมัครใจในขณะที่กลุ่มคนเหล่านี้กำลังมอง  
หางาน ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด 53 รัฐ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีรูปแบบ 
ประกันจ้างงานเป็นของตนเอง ซึ่งจะยึดพระราชบัญญัติภาษีการว่างงานของรัฐบาลกลางและพระราชบญัญัติ
ประกันสังคมเป็นมาตรฐานหลักในการกำหนดหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ รวมถึง  
ความครอบคลุมของการรับสิทธิ์  ทั ้งนี ้ การให้สิทธิประโยชน์ของระบบประกันการจ้างงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างมีความครอบคลุมแก่แรงงานเกือบทุกประ เภท แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
ต่อผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ บุคคลท่ีทำงานในฟาร์ม ไร่นา พนักงานเป็นครั้งคราว พนักงานของรัฐบาลกลาง 
(รวมถึงกองกำลัง) คู่สมรส และลูก ๆ ของเจ้าของธุรกิจและอาชีพอิสระ (Carter et al., 2013; p.83) 
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 8.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ประกันตนท่ีมีรายได้อย่างน้อย 1,500 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือทำงานมาแล้วอย่างน้อย 20 วัน ในระหว่าง 1 ปี ที่ผ่านมา และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้สมัครใจ
ลาออก จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 46 ของค่าเฉลี่ยเงินเดือนรายสัปดาห์ โดยระยะเวลาในการรับ 
สิทธิประโยชน์จะอยู่ระหว่าง 17 สัปดาห์ (หรืออาจมากกว่านั้น ขึ ้นอยู่กับอัตราการว่างงานในแต่ละภูมิภาค)  
(Carter et al., 2013; p.85) 

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่เป็นในรูปแบบ 
การจ่ายเงินสด แต่จะควบคู่ไปกับนโยบายสนับสนุนการกลับเข้าสู่การจ้างงาน โดยจะมีความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิด
กับโปรแกรมสิทธิประโยชน์การว่างงานต่าง ๆ  เช่น การมีศูนย์อาชีพแบบครบวงจร ซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดหางาน
และบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทักษะการทำงาน ให้แก่ แรงงาน เยาวชน และนักธุรกิจ อีกท้ังยังมีโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภายใต้ พระราชบัญญัติการลงทุนด้านแรงงานปี ค.ศ.1998 (WIA) อย่างหลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น (1) โครงการ“WIA Dislocation Worker/ Rapid Response (DWRR) ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้การปรึกษา
และความช่วยด้านอาชีพและการหางาน การฝึกอบรมทักษะการเตรียมตัวสัมภาษณ์ ตลอดจนการเชื่อมต่อ 
กับบริการอื่น ๆ สำหรับผู้ท่ีว่างงาน (2) โครงการ “The WIA AduIt program ซึ่งเป็นโครงการท่ีให้ทุนการฝึกอบรม
ใหม่แก่แรงงานที่มีทักษะอาชีพต่ำเป็นหลัก ซึ่งบางรัฐได้มีการจัดขยายระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์การว่างงาน
เพิ่มขึ้น (3) โครงการ “The Registered Apprenticeship Programmes” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้บุคคลที่กำลัง
มองหางานได้ติดต่อกับนายจ้างที่กำลังมองหาทักษะเฉพาะได้อย่างง่ายขึ้น (4) โครงการ The Trade Adjustment 
Assistance (TAA) เป็นโครงการที ่ช่วยเหลือแรงงานที ่ว ่างงานจากผลของการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือ 
การเปล่ียนแปลงการผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น (Carter et al., 2013; p.85) 

9) ประเทศชิลี 
ประเทศชิลี ได้มีนำการประกันการว่างงานแบบจำกัดมาใช้ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2544 ภายใต้การริเริ่ม 

ในปี พ.ศ. 2480 และได้รับการแก้ไขอยู่หลายครั้ง อย่างไรก็ตาม โครงการประกันการว่างงานในช่วงนั้น 
ก็ยังค่อนข้างมีความคุ ้มครองและครอบคลุมสิทธิประโยชน์ในระดับท่ีต่ำ โดยในท้ายที ่สุด ประเทศชิลี 
ได้มีการกำหนดกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ให้มีการเปล่ียนแปลงระบบประกัน
การจ้างงาน โดยให้สวัสดิการประกันสังคมอย่างจำกัดให้ถูกนำไปใช้แก่ลูกจ้างแบบสัญญาจ้างชั่วคราว  
และได้มีการขยายระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์การว่างงานพิเศษเพิ่ม 2 เดือน ในกรณีที่มีเหตุการณ์อัตรา
การว่างงานสูงให้แก่แรงงาน (Carter et al., 2013; p.50) 
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9.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
ประเทศชิลีไม่มีระบบประกันการจ้างงาน แต่เป็นรูปแบบของระบบประกันการว่างงาน โดยแหล่งท่ีมา

ของเงินที่นำมาใช้ในระบบประกันการว่างงานประเทศชิลีมาจากการจ่ายเงินสมทบร่วมกันกันระหว่างลูกจ้าง
และนายจ้าง โดยลูกจ้างจ่ายร้อยละ 0.6 ของรายได้ และนายจ้างร้อยละ 0.8 ของเง ินเดือน และได้รับ 
การสมทบเงินจากรัฐบาลโดยเฉล่ียร้อยละ 7.9 ของเงินสมทบรายเดือนของนายจ้าง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว อัตราการจ่ายเงินสมทบจะมีความแตกต่างไป โดยการจ่ายเงินสมทบจะมาจากนายจ้างแต่เพียงเท่านั้น 
ซึ ่งอัตราร้อยละ 2.8 จะถูกจัดสรรไปยังกองทุนการออมสำรอง และนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเพิ ่มอีก 
ร้อยละ 0.2 โดยจำนวนท่ีสมทบเพิ่มจะถูกจัดไปยังกองทุนประกันสังคม (Carter et al., 2013; p.51) 

9.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
ระบบประกันการว่างงานของประเทศชิลี เป็นโปรแกรมการให้สิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือชั่วคราว

ให้แก่แรงงานที่มีการสิ้นสุดการจ้างงาน ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานนั้นจะขึ้นอยู่กับเงินออม 
ของแต่ละบุคคล หรือเงินที่บุคคลนั้น  ๆ  ได้มีการจ่ายเข้าในกองทุนประกันสังคม โดยการคุ้มครองประกัน 
การจ้างงานนั้นจะครอบคลุมไปยังแรงงานทุกคนท่ีมีรายได้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งบุคคลท่ีมีการทำงานก่อนหน้า
นั้นจะเป็นรูปแบบการสมัครใจ ยกเว้นผู้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานราชการในประเทศ บุคคลท่ีอยู่ในขั้นตอน
การฝึกงาน เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ว่างงานนอกระบบ แม่บ้าน และผู้เกษียณอายุ (Carter et al., 2013; 
p.50) 

9.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานของประเทศชิลีนั ้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของการจ้างงาน (ชั่วคราว 

หรือ ถาวร) ซึ่งสำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานอย่างน้อย 24 เดือน และจะต้องมีการจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคม
อย่างต่อเนื่องย้อนหลัง 3 เดือนกับนายจ้างคนเดิม จะต้องเป็นบุคคลท่ีว่างงานโดยไม่สมัครใจ จะต้องมียอดเงินสะสม
ในบัญชีที่ต่ำ และไม่อ้างสิทธิมากกว่า 2 ครั้งใน 5 ปี การจ่ายเงินในการให้สิทธิประโยชน์การว่างงานนั้น จะเป็น 
การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของแต่ละบุคคลสำหรับกองทุนเงินออม (Saving Fund) ซึ่งจะเป็นอัตราที่ลดลง 
ในทุก ๆ เดือน โดยมีเรทอัตราร้อยละ ดังต่อไปนี้ 50 45 40 35 30 25 20 ตามลำดับ ซึ่งอัตราเหล่านี้จะถูกนำไปใช้
จนถึงรายได้เฉล่ีย 6 เดือน ถึง 12 เดือน ล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาการจ้างงาน กล่าวคือ หากผู้ประกันตน
มีเงินสะสมในบัญชีออมทรัพย์ท่ีต่ำ หลังจากได้รับการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์การว่างงานใน 1 เดือนแรกท่ีร้อยละ 50 
ของรายได้ต่อเดือนที่ผ่านมา ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีกสูงสุด 4 เดือน ในอัตราที่ลดลงร้อยละ 45 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 35 ร้อยละ 30 ของรายได้ท่ีผ่านมา เป็นต้น ในส่วนของกองทุนประกันสังคม (Social Insurance 
Fund) นั้นจะมีระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์การว่างงาน โดยถูกแบ่งระหว่างประเภทของสัญญาการจ้างงาน 
กล่าวคือ บุคคลที่มีประเภทการจ้างงานแบบสัญญาถาวร จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นระยะเวลานานสูงสุด 5 เดือน 
ในขณะท่ีบุคคลที่มีประเภทการจ้างงานแบบสัญญาชั่วคราวจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นระยะเวลาเพียง 2 เดือน
เท่านั้น ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือเพียงร้อยละ 30-35 ของรายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ 
การว่างงานยังให้ความครอบคลุมไปถึงการประกันสุขภาพ และการให้สิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์สำหรับครอบครัว
ที่มีรายได้น้อยอีกด้วย และหากในประเทศกำลังเผชิญต่อปัญหาช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ที่อาจส่งผลให้เกิดอัตรา 
การว่างงานสูง ระบบประกันสังคมยังมีการขยายระยะเวลาในการรับสิทธ ิประโยชน์เพิ ่มขึ ้นถึง 2 เดือน  
และมีการจ่ายเงินร้อยละ 25 ของรายได้ล่าสุดของผู้ประกันตน (ซึ่งการขยายการให้สิทธิประโยชน์ประเภทนี้ จะต้อง
มีอัตราการว่างงานสูงขึ้น 1 จุด ใน 4 ปีผ่านมา) (Carter et al., 2013; p.51-52) 
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ยิ่งไปกว่านั้น ประกันการจ้างงานประเทศชิลี ยังได้มีมาตรการและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน
ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 65 ของกฎหมาย 19.728 ซึ่งได้กำหนดเพื่อก่อตั้งกองทุนฝึกอบรม Bolsa Bacional de 
Empleo 37 ที่ได้รับการจัดการโดย The Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) (National 
Service for Training and Employment) ท่ีดำเน ินการในระด ับเทศบาลโดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ด ังต ่ อไปนี้   
1) เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างองค์กรและประกันการว่างงานในการให้โอกาสเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ 2) เพื่อมอบทุน
การฝึกอบรมแก่ผู ้ ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานโดย (Programa de Becas Fondo de Cesantía 
Solidario) เป็นท่ียอมรับว่าเป็นโครงการฝึกอบรมเพียงหนึ่งเดียว ที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนในปัจจุบัน
สำหรับคนกลุ่มนี้ นอกไปจากนั้น (SENCE) (National Service for Training and Employment) ยังได้มีมาตรการ
เงินช่วยเหลือการจ้างงาน โดยการสร้างแรงจูงใจต่อนายจ้างในการจ้างแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุด  
หรือกลุ่มท่ีมีความยากลำบากต่อการหางาน (Carter et al., 2013; p.51-52) 

 10) ประเทศเดนมาร์ก 

 ประเทศเดนมาร์กมีระบบประกันสังคมซึ่งครอบคลุมในส่วนของการประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์  
ในส่วนของครอบครัว สิทธิประโยชน์การเจ็บป่วยและการคลอดบุตร สิทธิประโยชน์การว่างงานและการประกัน 
การบาดเจ็บจากการทำงาน (A-kasse, n.d.) โดยจะได้ร ับการคุ ้มครองหากเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป  
หรือชาวนอร์ดิกที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยต้องมีการลงทะเบียนที ่สำนักงาน 
ทะเบียนราษฎร์ เพื่อรับหมายเลข CPR สำหรับการเบิกจ่ายผลประโยชน์จากการรักษาพยาบาลและสวัสดิการ 
ทางสังคมของประเทศเดนมาร์ก (Angloinfo, n.d.) 

10.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
ประเทศเดนมาร์กนั้น ไม่มีระบบประการจ้างงาน แต่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์การว่างงานซึ่งอยู่ภายใต้

ระบบประกันสังคม โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินท่ีนำมาใช้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์การว่างงาน มาจากการจ่ายเงิน
สมทบเข้าแผนประกันการจ้างงาน ที ่เร ียกเก็บจากลูกจ้างด้วยอัตราค่าธรรมเนียมคงที่หรือร้อยละ 30  
ของรายจ่าย และร้อยละ 70 ของรายจ่ายจากภาครัฐ โดยค่าธรรมเนียมทั่วไปจะอยู่ที่ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐ 
ท้ังนี้ นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ (Carter et al., 2013; p.26) 

10.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
การจะได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานในประเทศเดนมาร์กเป็นไปโดยความสมัครใจและดำเนินการ 

โดยกองทุน UI หลายแห่ง (ปัจจุบัน 27) กองทุน UI คือ กองทุนท่ีได้รับการอุดหนุนอย่างสูงจากรัฐ (ร้อยละ 73 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2010) เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนในชาติและคนต่างชาติที ่มีอายุระหว่าง 18  
ถึง 63 ปี ซึ ่งคนงานส่วนใหญ่อยู่ในกองทุน UI โดยคนงานสามารถเลือกกองทุน UI ที่ต้องการเข้าร่วมได้  
แต่อาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับอาชีพหรือประเภทการจ้างงาน และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเข้าร่วมกองทุน UI 
(Carter et al., 2013; p.57) คือ 

(1) ทำงานในวิชาชีพท่ีครอบคลุมโดย UI fund  

(2) เป็นเจ้าของธุรกิจหรือช่วยดำเนินธุรกิจ หรือธุรกิจของคู่สมรส 

  (3) สำเร็จการศึกษาวิชาชีพอย่างน้อยระยะเวลา 18 เดือนและสมัครเข้ากองทุนการเป็นสมาชิก
ภายในสองสัปดาห์หลังจากสำเร็จการศึกษา 
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10.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์การจ้างงานในประเทศเดนมาร์กนั้น สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานอย่างน้อย  

52 สัปดาห์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่ได้สมัครใจลาออก (มิเช่นนั้นจะต้องรอระยะเวลา 5 สัปดาห์ถึงจะสามารถรับ
สิทธิประโยชน์ได้) และต้องลงทะเบียนหางานต้ังแต่วันแรกของการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนการว่างงาน
ร้อยละ 90 ของค่าเฉลี่ยรายรับ 3 เดือนสุดท้าย โดยอัตราเงินทดแทนสูงที่สุดคือ 766 โครนเดนมาร์กต่อวัน 
(ก่อนหักภาษี) หรือประมาณ 16,600 โครนเดนมาร์กต่อเดือน และระยะเวลาการรับเงินทดแทนมากที่สุด 
คือ 2 ปีภายในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ กองทุนประกันการว่างงานให้สิทธิประโยชน์วันหยุด ค่าเบี้ยเลี้ยง 
การเข้าฝึกอบรมและค่าเกษียณอายุก่อนกำหนดอย่างสมัครใจ (Carter et al., 2013; p.58) 

11) ประเทศฝร่ังเศส 
 ประเทศฝรั่งเศส ได้นำระบบประกันการจ้างงานมาใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 
ภายใต้ประมวลกฎหมายแรงงาน (ตัวบท L5422-20–LS5422-24) เพื่อการเจรจาระหว่างลูกจ้างและองค์กร
หรือนายจ้าง และได้มีการให้สัตยาบันและบังคับใช้โดยรัฐในภายหลัง โดยโครงการประกันสังคมที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนั้นได้มีการตกลงเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน  
ซึ่งได้มีการกำหนดยังบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (Carter et al., 2013; p.60)  

 11.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในระบบประกันการจ้างงานในประเทศฝรั่งเศสนั้น  มาจากการเรียกเก็บเงิน
สมทบเข้าแผนประกันการจ้างงานที่เรียกเก็บจากนายจ้างและลูกจ้าง โดยแบ่งเป็นร้อยละ  2.4 ของรายได้ 
ของลูกจ้าง และนายจ้างร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยที่ไม่ได้รับการสมทบเงินเพิ่มจากรัฐบาล (Carter et al., 
2013; p.61) 

11.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
 รูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานของประเทศฝรั ่งเศส  จะขึ ้นอยู่ก ับโครงการ
ประกันสังคม ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือนั้นจะขึ้นอยู่กับ 1) รายได้ก่อนหน้านี้ ในระหว่าง 4-24 
เดือน (36 เดือน สำหรับผู้ท่ีว่างงานท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี) 2) ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเข้าแผน
ประกันการจ้างงานในช่วง  28 เด ือนท่ีผ่านมา (36 เด ือน สำหรับผู้ท่ีว ่างงานท่ีม ีอายุมากกว่า 50 ปี)  
อย่างไรก็ตาม โครงการประกันการจ้างงานนั้นได้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแรงงานเกือบทุกภาคส่วน 
ที่มีรายได้หรือเงินเดือน ไม่เพียงแต่จะเป็นพนักงานในภาคเอกชนที่ว่างงานโดยไม่สมัครใจ แต่ยังรวมถึงเด็ก
ฝึกงาน คนงานทำงานในบ้าน ผู้ที ่ดูแลเด็ก หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ใช่คนในพื้นที่และนอกสหภาพยุโรป  
เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันภาครัฐและสถาบันการศึกษาระดับสูง สามารถที่จะประกันตนเองหรือสามารถเลือก 
ที่จะลงทะเบียนตามความสมัครใจต่อโครงการประกันการจ้างงานทั่วไปได้อีกด้วย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
ประเทศฝรั่งเศสมีระบบประกันการจ้างงานที่ครอบคลุมแรงงานเกือบทุกภาคส่วน  (Carter et al., 2013; 
p.61) 

11.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and In cash) 
 การให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานในประเทศฝรั่งเศส  จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์สำหรับ
ผู ้ประกันตนที ่ทำงานอย่างน้อย 4 เดือน ใน 2 ปีที ่ผ่าน (36 เดือน สำหรับคนที ่มีอายุอย่างน้อย 50 ปี)  
และจะต้องเป็นผู้ที ่ไม่ได้สมัครใจลาออกหรือมีความสมเหตุสมผลในการลาออก  ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้อง
ลงทะเบียนเป็นผู้หางานภายใน 12 เดือน หลังจากการว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานเป็นรายเดอืน 
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โดยอัตราเง ินทดแทนขึ ้นอยู ่ก ับค่าเฉลี ่ยค่าจ้างประมาณ 1,000 ยูโรต่อเดือน ซึ ่งหากเป็นผู ้ที ่ม ีรายได้น้อย  
จะได้รับเงินร้อยละ 75 และ 57.4 สำหรับผู้ที ่มีรายได้สูง โดยการจ่ายสิทธิประโยชน์รายเดือนสูงสุดต้องไม่เกิน 
5,920 ยูโร ต่อเดือน (สุทธิของการหักเงิน) โดยระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงาน
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (3 ปีหากอายุอย่างน้อย 50 ปี) สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน (36 เดือน ถ้าหากมีอายุอย่างน้อย  
50 ปี) และจะเริ ่มได้รับสิทธิประโยชน์เป็นระยะเวลา 1 เดือน เมื่อได้ทำการลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม
หลังจาก 4 เดือน ท้ังนี้ ผู้ว่างงานหรือแรงงานทุกคนในประเทศฝรั่งเศส สามารถท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น 
ค่าเล้ียงดูบุตรและประกันสุขภาพ กันอย่างถ้วนหน้าตามบทบัญญัติ (Carter et al., 2013; p.61) 

 อย่างไรก็ดี ระบบประกันการจ้างงานในประเทศฝรั่งเศสยังมีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงานทุกภาคส่วนรวมถึงแรงงานที่กำลังเผชิญปัญหาการว่างงานอีก
ด้วย โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดหางาน ซึ่งมุ่งเน้นที่การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพต่อแรงงานให้สามารถค้นหา
งาน การให้คำปรึกษา การหางานออกร้าน การให้ความช่วยเหลือในการเขียนประวัติส่วนตัว (CV) การให้ข้อมูล
ของตลาดแรงงานธนาคารระดับประเทศ และอื่น ๆ อีกทั้งยังมีโครงการ “Projet personnalisé d’accès à 
l’emploi” (แผนส่วนบุคคลเพื่อเข ้าถึงการจ้างงาน) ซึ ่งเป็นการให้ชี ้แนะแนวทางในการเข้าถึงข ้อมูล 
ของตลาดแรงงานและบริการตลอดจนติดตามสถานการณ์คนว่างงาน โดยรวม กล่าวได้ว่า ระบบประกัน  
การจ้างงานประเทศฝรั่งเศสได้มีการให้สิทธิประโยชน์การว่างงานต่อผู้ประกันตนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้
สิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือระหว่างการเข้าร่วมดำเนินการโครงการฝึกอบรม (เงินเบี้ยเลี ้ยง) หรือการมี
โครงการการฝึกอาชีพเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานต่าง ๆ (Carter et al., 2013; p.62) 

12) ประเทศเยอรมน ี
ประเทศเยอรมนีได้นำการประกันการว่างงานท่ีอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมครั้งแรกผ่านพระราชบัญญัติ 

ปี พ.ศ. 2470 จากนั้นได้มีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2512 ผ่านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการมีงานทำ และได้มี 
การพัฒนาระบบประกันการจ้างงานในการเพิ่มสวัสดิการขั้นพื้นฐานและการช่วยเหลือในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน
สำหรับบุคคลว่างงาน เพื่อลดโอกาสการรับสิทธิประโยชน์การว่างงานสำหรับผู้ที่ว่างงานซ้ำ ๆ และได้มีการขยาย 
การคุ้มครองแบบสมัครใจสำหรับในบางสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2549 (Carter et al., 2013; p.64) 

12.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในระบบประกันการจ้างงานในประเทศเยอรมนี มาจากการเรียกเก็บเงินสมทบ
เข้าแผนประกันการจ้างงานที ่เร ียกเก็บจากนายจ้างและลูกจ้าง โดยร้อยละ  1.50 ของรายได้ลูกจ้าง  
และนายจ้างร้อยละ 1.50 ของเงินเดือน โดยที่ไม่ได้รับการสมทบเงินเพิ่มจากรัฐบาล ส่วนบุคคลที่ประกอบ
อาชีพอิสระที่เข้าร่วมแผนประกันการจ้างงาน ต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 3 ของครึ่งหนึ่งของเงินเดือนอ้างอิง3  
(Carter et al., 2013; p.64; Worldwide Tax Summaries, 2022) 

12.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
ระบบประกันการจ้างงานประเทศเยอรมนี เป็นโปรแกรมที่ให้สิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือชั่วคราวให้แก่

แรงงานที ่ว ่างงานโดยไม ่สมัครใจในขณะที ่กลุ ่มคนเหล่าน ี ้กำลังมองหางาน  โดยประก ันการจ้างงาน 
ให้ความครอบคลุมพนักงานโดยส่วนใหญ่ ยกเว้น ข้าราชการและผู ้ที ่มีรายได้รวมต่อเดือนต่ำกว่า 400 ยูโร  
ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือการว่างงานแทน (Unemployment Assistance) นอกไปจากนั้น 
บุคคลใดก็ตามที่มีอาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นลูกจ้างนอกประเทศเยอรมนี

 
3 เงินเดือนอ้างอิงรายเดือนแบบเต็ม คือ 2,625 ยูโร 
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โดยอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป ที่มีการทำงานอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ยังสามารถ
เข้าร่วมโครงการประกันการจ้างงานแบบสมัครใจของประเทศเยอรมนีอีกด้วย (Carter et al., 2013; p.64) 

12.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
ประเทศเยอรมนี สำหรับผู้ประกันตนท่ีทำงานอย่างน้อย 12 เดือน ใน 3 ปีท่ีผ่านมาและจะต้องมีอายุ

น้อยกว่า 65 ปี มีการว่างงานอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ หรือมีการสิ้นสุดการจ้างงานเกิดขึ้น ผู้ว่างงาน
จำเป็นต้องลงทะเบียนหางานและพร้อมสำหรับการทำงาน โดยผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันการจ้างงาน 
จะได้รับอัตราเงินทดแทนมาตรฐานการว่างงานร้อยละ 60 ของรายได้สุทธิก่อนหน้านี้ และจะได้รับการยกเว้น
ภาษี หลังจากที่ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินเข้ากองทุนระบบประกันสังคม ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีบุตรจะได้รับ
อัตราเงินทดแทนที่ร้อยละ 67 สำหรับระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ ขึ ้นอยู่กับอายุและจำนวนเดือน 
ของการทำงาน อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานของระบบประกันการจ้างงานของประเทศ
เยอรมนีจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือควบคู่ไปกับการคุ้มครองประกันสุขภาพ ประกันการดูแลระยะยาว  
เงินประกันและการบำนาญ (Carter et al., 2013; p.65-66) 

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที ่กล่าวไปข้างต้นนั้น ระบบประกันการจ้างงานประเทศเยอรมนียังมี 
การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานอีกด้วย โดยมีการกำหนดมาตรการและนโยบาย 
ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที ่ว่างงานระยะยาวหรือผู้ด้อยโอกาสในการหางานได้เข้าถึงการบริการสนับสนุน  
การจ้างงานเช่นเดียวกับการรับสิทธิประโยชน์การว่างงาน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโครงการส่งเสริมการมีงานทำ  
ที่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการจ้างงาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงรายได้ของผู้ที่ว่างงานและสร้างสมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์อื ่น ๆ แก่แรงงานร่วมด้วย เช่น  
การจัดหางาน การอบรมฝึกวิชาชีพ การให้คำปรึกษาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ค่าเบี้ยเลี้ยง การเคลื่อนย้าย 
(ค่าเบี้ยเลี ้ยงการเดินทาง หรือการทำงานนอกสถานที่) การให้สิทธิประโยชน์ของนายจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ 
โครงการประกันการจ้างงานยังถือว่าเป็นโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมการมีงานทำอีกด้วย (Carter et al., 
2013; p.65-66) 

13) ประเทศเกาหลีใต้ 
ในปี พ.ศ. 2513 ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ มากกว่า 

ความมั่นคงทางสังคม โดยอาศัยการจ้างงานเต็มรูปแบบและการสนับสนุนครอบครัวเพื่อตอบสนองความมั่นคง
ทางรายได้และการคุ้มครองทางสังคม อย่างไรก็ตาม ประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการนำระบบประกันการจ้างงาน 
มาใช้ในป ีพ.ศ. 2498 เพื่อมุ่งเน้นท่ีจะรวมการคุ้มครองทางสังคมกับนโยบายตลาดแรงงานเข้าด้วยกัน โดยได้มี
การปรับปรุงพัฒนาระบบประกันการจ้างงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งได้มีการขยายการคุ้มครองของระบบประกันการจ้างงานและริเริ่มก่อตั้งโครงการ
ตลาดแรงงาน ซึ่งในภายหลังได้ถูกรวมให้เป็นพระราชบัญญัติประกันการมีงานทำ ในที่สุด (Carter et al., 
2013; p.72) 

  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564  44 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

13.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในระบบประกันการจ้างงานประเทศเกาหลีใต้มาจากเงินสมทบเข้าแผนประกัน 

การจ้างงานเรียกเก็บจากลูกจ้างร้อยละ 0.8 โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันการจ้างงาน 
ท่ีแตกต ่างก ันไปต้ังแต ่ร ้อยละ 1.05 ไปจนถ ึงร ้อยละ 1.654 ข ึ ้นอยู่ก ับจำนวนพน ักงานและประเภท 
ของสถานประกอบการ ในการประกันการรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน (Employment Stabilization Insurance) 
และการประกันการพัฒนาความสามารถด้านอาชีพ (Occupational Competency Development Insurance) 
อีกด้วย (Worldwide Tax Summaries, 2021) 

13.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
ระบบประกันการจ้างงานของประเทศเกาหลีใต้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน 

ทางการเงินและความช่วยเหลือด้านการจ้างงานแก่ผู ้ว่างงาน  อีกทั้งยัง เป็นโครงการท่ีมุ ่งเน้นที่จะป้องกัน 
การว่างงาน ส่งเสริมการมีงานทำ และการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ โดยระบบประกันการจ้างงานของประเทศ
เกาหลีใต้ ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ๆ  ประกอบด้วย 1) เสถียรภาพการจ้างงาน 2) การพัฒนาสมรรถนะ
อาชีวศึกษา 3) สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 4) สิทธิประโยชน์การลาคลอด ท้ังนี้ ใน 3 โครงการแรกนั้น
จะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การว่างงานและการช่วยเหลือการจ้างงาน ซึ่งจะมีโครงการย่อยหลายโครงการ  
ที่เสนอสิ่งจูงใจด้านแรงงานเพื่อเป้าหมายเฉพาะ เช่น “เงินอุดหนุนส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุ”  
หรือ “เงินอุดหนุนการฝึกวิชาชีพ” อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานได้ถูกแบ่งออกเป็น 
สิทธิประโยชน์การหางาน ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินสงเคราะห์เพื่อหางาน ผลประโยชน์การส่งเสริมการจ้างงาน 
รวมถึงค่าเบี้ยเลี ้ยงสำหรับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและเบี้ยเลี ้ยงการย้ายถิ่นฐาน ยิ่งไปกว่านั้น ประกัน 
การจ้างงานของประเทศเกาหลีใต้ ยังให้ความคุ้มครองท่ีครอบคลุมแก่แรงงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาด
ใดก็ตาม ยกเว้น ผู ้ประกอบอาชีพข้าราชการ เกษตรกร การป่าไม้ การประมง การก่อสร้าง แม่บ้าน  
ทำความสะอาดบ้าน และผู้ท่ีทำงานน้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อเดือน (น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) รวมถึงผู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที ่เกี ่ยวข้องกับนายจ้าง อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติสามารถที ่จะได้รับ 
ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันการจ้างงานได้ แต่จะขึ้นอยู่ประเภทและสถานะของวีซ่า ท้ังนี้ผู้ท่ีประกอบ
อาชีพส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถท่ีเข้าร่วมโครงการประกันการจ้างงานได้ 
(Carter et al., 2013; p.72) 

 13.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานอย่างน้อย 180 วันใน 18 เดือนที่ผ่านมาและทำงาน

อย่างน้อย 60 ช่ัวโมงต่อเดือน ผู้ว่างงานจำเป็นต้องลงทะเบียนหางานและพร้อมสำหรับการทำงาน จะได้รับเงิน
ทดแทนการว่างงานร้อยละ 50 ของมาตรฐานรายได้รายวันโดยคำนวณจากรายได้เฉลี่ย 3 เดือนสุดท้าย   
ในกรณีที่สามารถหางานได้เร็ว จะได้รับร้อยละ 50 ของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับในฐานะเงินพิเศษ 
ของการกลับสู่การจ้างงาน (Reemployment Bonus) สำหรับระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ ขึ้นอยู่กับ
อายุและงาน หากอายุน้อยกว่า 30 ปี จะได้รับเงินทดแทน 90-180 วัน, อายุ 31-50 ปี จะได้รับเงินทดแทน  
90-210 วัน และหากอายุมากกว่า 51 ปี หรือบกพร่องทางร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 90-240 วัน นอกจากนี้

 
4 ตามปกตินายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่ากับลูกจ้างอยู่ที่ร้อยละ 0.8 โดยอาจต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมต้ังแต่ร้อยละ 0.25-0.85 เพือ่การประกัน
เสถียรภาพการจ้างงานและประกันพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
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สามารถขยายเวลาการรับสิทธิประโยชน์ได้ 60 วันภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ทั้งนี้มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับ
การปฏิเสธงานและการลาออกจากงานโดยสมัครใจ  

ระบบประกันการจ้างงานในประเทศเกาหลีใต้ เชื ่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์ 
การว่างงาน โปรแกรมความมั่งคงในการจ้างงาน และโปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางทักษะอาชีพ  
โดยคำนึงถึงประโยชน์ที ่มีต่อนายจ้างและลูกจ้าง สิทธิประโยชน์การว่างงานถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) เบ้ียเล้ียงสำหรับการหางาน เป็นการให้เงินสนับสนุนบางส่วนแทนรายได้แก่ผู้ว่างงานระหว่างการหางานใหม่ 
และ 2) สิทธิประโยชน์การสนับสนุนการว่างงาน  สอดคล้องกันกับข้อแรก เป็นการให้สิทธิประโยชน์ 
และการสนับสนุนสำหรับการหางาน การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Carter 
et al., 2013; p.73)  
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3.2 การศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบนโยบาย หรือมาตรการของประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่ม OECD 
 นอกเหนือจากประเทศในกลุ่ม Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) แล้วนั้นยังมีอีกหลายประเทศ ที่มีระบบประกันการจ้างงานเช่นกัน โดยการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับระบบประกันการจ้างงานในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน OECD ครั้งนี้จะประกอบไปด้วย 9 ประเทศ 
ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน บราซิล อาร์เจนตินา บาห์เรน จีน มองโกเลีย เวียดนาม และประเทศไทย เนื่องจาก
นโยบายหรือมาตรการของประเทศดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันการจ้างงานที่น่าสนใจอยู่
หลายประเด็น และมีความแตกต่างจากประเทศในกลุ่ม OECD อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การทบทวนเกี่ยวกับ
ประกันการจ้างงาน ในประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่ม OECD จะมุ่งเน้นความสำคัญไปท่ี แหล่งท่ีมาของเงินท่ีนำมาใช้
ในการประกันการจ้างงาน รูปแบบประกันการจ้างงาน และการให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind 
and In cash) ของระบบประกันการจ้างงานในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและเปรียบเทียบระบบ
ประกันการจ้างงานในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างตามบริบททางสังคม เพื่อที่จะนำมาปรับใช้และพัฒนา
ระบบประกันการจ้างงานในประเทศไทยท่ีดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ประเทศไทย 

1.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในสิทธิประโยชน์กรณีจ้างงาน 
ประเทศนั้นไม่มีสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน แต่มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  

โดยแหล่งที ่มาของเง ินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื ่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนของประเทศไทย  
มาจากการจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ 
ฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน ส่วนรัฐบาลสมทบร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน  
ซึ่งการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จะเก็บจากลูกจ้างร้อยละ 0.5 นายจ้าง 
ร้อยละ 0.5 และรัฐบาลร้อยละ 0.25 โดยมีเพดานค่าจ้างในการคำนวณอัตราเงินสมทบสูงสุดอยู่ที่ 15,000 
บาท/เดือน และต่ำสุดอยู่ท่ี 1,650 บาท/เดือน (Carter et al., 2013; p.79) 

1.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
รูปแบบประกันการจ้างงานของประเทศไทย (ในปัจจุบันการจ่ายเงินสมทบดังกล่าวข้างต้น มีการจ่ายเงิน

สมทบเข้ากองทุนกรณีว่างงาน ยังไม่รวมถึงการจ้างงาน) มีระยะเวลาและจำนวนผลประโยชน์สั้นลงและต่ำกว่า 
ในประเทศที ่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ และมีให้ส่วนเกินอย่างต่อเนื ่องในช่วงหลายปีท่ี ผ่านมา คนงานประจำ 
ในภาคเอกชนท้ังหมดได้รับการคุ้มครองโดยมีเพียงไม่กี ่คนได้รับข้อยกเว้น โดยไม่ครอบคลุม ได้แก่ เกษตรกร  
ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ส่วนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการผลประโยชน์ 
ท่ีแยกต่างหาก (Carter et al., 2013; p.79) 

1.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 

(1) สิทธิประโยชน์เป็นเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน  

 (1.1) กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานครั้งละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา
ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบ
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10 ,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 
บาท 
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 (1.2) กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่าง 
การว่างงานครั้งละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำ
เดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉล่ีย 
10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท 

 ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ (1.1) หรือเหตุตามข้อ (1.1) 
และ (1.2) เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ใน
กรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ (1.2) เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน  
ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน  

  (2) เนื ่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมจึงมีการกำหนดการจ่าย
ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างจากเหตุโรคโควิด-19 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) ตามกฎกระทรวงการได้ร ับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็นราย
กรณี ดังนี้ 

  (2.1) กรณีถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน  
โดยได้รับไม่เกิน 200 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน 

  (2.2 ) กรณีลาออกหร ือส ิ ้นส ุดส ัญญาจ ้าง ผ ู ้ประก ันตนจะได ้ร ับประโยชน์ทดแทน 
ร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน 

  กรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ (2.1) หรือเหตุตามข้อ (2.1) 
และ (2.2) เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้ง
รวมกันไม่เกิน 200 วัน แต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุตามข้อ (2.2) เกิน 1 ครั้งภายใน
ระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน 

   (3) กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

  เหตุสุดวิสัย หมายความรวมถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้าง  
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ดังนี้  

  (3.1) ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ได้รับประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีว่างงาน ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค  
ให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน มีสิทธิ์ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานร้อยละ 50  
ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน  

  (3.2) ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาด  
ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้าง 
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ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
รายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาท่ีมีคำส่ังปิดสถานท่ีดังกล่าว แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน 

  การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยตามข้อ (3.1) และ (3.2)  
ให้จ่ายเป็นรายเดือนสำหรับเศษของเดือนให้คำนวณจ่ายเป็นรายวัน และให้นำบทบัญญัติมาตรา 57 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับกับการคำนวณค่าจ้างรายวันเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (สำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2563) 

2) ประเทศมาเลเซีย  

ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ASEAN ท่ีเพิ่งได้รับการอนุมัติร่างกฎหมายเกี่ยวกับระบบประกัน
การจ้างงาน (Employment Insurance System; EIS) แห่งแรกของประเทศเมื ่อปี พ.ศ. 2561 เพ ื ่อช่วยเหลือ 
และสนับสนุนต่อแรงงานที่กำลังประสบกับปัญหาการว่างงานและเพื่อลดปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นในประเทศ 
อีกด้วย อีกทั้งยังมีการกำหนดแผนเงินสงเคราะห์ที ่ครอบคลุมถึงกรณีว่างงานของแรงงาน โดยจะมีสำนักงาน
ประกันสังคม The Social Security Organization (SOCSO) เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการประกันการจ้างงาน 
และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ของประกันการจ้างงานนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเหลือ 
ในรูปแบบการให้เงินเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนการประกันการว่างงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ให้แก่
แรงงานอีกด้วย เช่น สิทธิประโยชน์การลดเบี้ยประกันรายได้ สิทธิประโยชน์ค่าอบรม Training Fee (TF) สิทธิประโยชน์
ค่าเบี้ยเลี ้ยงการฝึกอบรม (Training Allowance) การรับสิทธิประโยชน์เบี ้ยเลี ้ยงการจ้างงานก่อนกำหนด เป็นต้น  
(Jacie Tan, 2020) 

2.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 

 แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงานของประเทศมาเลเซียนั้นมาจากการจ่ายเงิน
สมทบทุนร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยอัตราเบี ้ยประกันท่ีนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายนั้น 
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.2 ของรายได้ต่อเดือน รวมสุทธิจะเป็น 0.4 ของรายได้ต่อเดือนที่จะต้องจ่ายให้แก่
กองทุนประกันการจ้างงาน ซึ่งมีการประกันรายได้สูงสุดต่อเดือนไม่เกิน 4,000 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 31,600 บาท (PayrollPanda, n.d.) 

2.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  

รูปแบบประกันการจ้างงานในประเทศมาเลเซียนั้นจะเป็นการบังคับใช้สำหรับแรงงานทุกคนที่มีอายุ
ระหว่าง 18 ถึง 60 ปี ที่ทำงานให้กับบริษัทภาคเอกชน โดยจะไม่ครอบคลุมไปยังแรงงานของหน่วยงานรัฐบาล 
ข้าราชการ อาชีพอิสระ หน่วยงานตามกฎหมาย และคนงานในหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งระบบประกันการจ้างงานนั้น 
จะอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมอีกที โดยนายจ้างและลูกจ้างจะมีหน้าที่หลักในการจ่ายเบี้ยประกันให้แก่กองทุน
ประกันการจ้างงาน โดยการให้สิทธิประโยชน์นั้นจะอยู่ในรูปแบบเงินเบี้ยเลี้ยง ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินแบบลดลง 
กล่าวคือ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน โดยในเดือนแรกจะได้รับร้อยละ 80 ของรายได้ 
ที่คาดว่าจะได้ต่อเดือน และเดือนถัด ๆ ไปจนถึง 6 เดือนสุดท้ายจะถูกลดเปอร์เซ็นต์เงินเบี้ยเลี้ยงลงไปตามลำดับ 
นอกไปจากนี้ ระบบประกันการจ้างงานยังให้สิทธิประโยชน์ความช่วยเหลืออื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่
แรงงานท่ีมีสถานะว่างงานอีกด้วย (CLARISSA CHUNG and JUIIANNE DE SOUZA, 2018) 

https://www.thestar.com.my/authors?q=CLARISSA+CHUNG
https://www.thestar.com.my/authors?q=JULIANNE+DE+SOUZA
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.32 ) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
 การให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือของระบบประกันการจ้างงานในกรณีการว่างงานในประเทศ
มาเลเซียนั้นจะไม่ใช่การให้สิทธิประโยชน์แก่ทุกคน โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานจะต้องมีสาเหตุ
ทั้งหมด 7 ประการ ซึ่งประกอบด้วย (1) การว่างงานจากการถูกปลดออกจากงาน (2) การว่างงานจากการท่ี
นายจ้างมีการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อความเสถียรภาพของบริษัทหรือการลาออกที่มีการตกลงร่วมกันระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างเพื่อยกเลิกการจ้างงาน (Voluntary/Mutual Separation Scheme) (3) การว่างงาน 
จากปิดบร ิษ ัทอันเนื ่องมาจากภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ (4) การว ่างงานจากก ารล้มละลายของบริษัท  
(5) การว่างงานจากการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนายจ้าง (6) การว่างงาน 
จากการลาออกโดยสมัครใจอันเนื่องมาจากการถูกคุกคามทางเพศหรือการดูแลที่ไม่เหมาะสมจากที่ทำงาน  
(7) การว่างงานจากการลาออกหลังจากได้รับมอบหมายหน้าที่ในการทำงานที่มีความอันตรายจนเกินไป 
และไม่เกี่ยวเนื่องกับขอบเขตการทำงาน ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานจากกรณีต่าง ๆ นั้น 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) บุคคลนั้นจะต้องมีสัญชาติมาเลเซีย หรือ ประชากรอย่างถาวร  
(2) จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี  
(3) บุคคลนั้นจะต้องทำงานในภาคธุรกิจเอกชน  
(4) จะต้องเป็นบุคคลท่ีทำงานตามสัญญาการให้บริการ 
(5) ได้มีการจ่ายเงินสมทบทุนเข้ากองทุนเป็นเวลาขั้นต่ำภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความแตกต่าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
จำนวนรายได้ในแต่ละเดือนของบุคคลนั้น ๆ และคุณสมบัติท่ีถูกกำหนดไว้ และการรับสิทธิประโยชน์จะมีระยะ
เวลานานสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และผู้ประกันตนจะต้องมีหลักฐานว่ากำลังมองหางานอยู่ เพื่อท่ีจะได้รับเงินเบี้ย
เล้ียงจากทางประกันการจ้างงานในทุก ๆ เดือนอีกด้วย ท้ังนี้หากผู้ประกันตนมีระยะเวลาการว่างงานท่ีเพิ่มขึ้น 
อัตราการให้สิทธิประโยชน์จะถูกลดลงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือนเช่นกัน โดยในเดือนแรก ผู้ประกันตน  
จะได้รับร้อยละ 80 ของรายได้ที่คาดว่าจะได้ต่อเดือน เดือนที่ 2 จะได้รับร้อยละ 50 ของรายได้ที่คาดว่า 
จะได้ต่อเดือน เดือนที่ 3 และเดือนที่ 4 จะได้รับร้อยละ 40 ของรายได้ที่คาดว่าจะได้ต่อเดือน และเดือนที่ 5 
ถึง 6 จะได้รับร้อยละ 30 ของรายได้ท่ีคาดว่าจะได้ต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับต่อเดือนนั้น
ถูกกำหนดไว้สูงสุดท่ี 3,950 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นเงินไทยประมาณ 31,205 บาท (CompareHero, 2020) 
 นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์การว่างงานท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ผู้ประกันตนต่อระบบประกัน
การจ้างงานในประเทศมาเลเซียยังสามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความสามารถของแรงงานและทักษะวิชาชีพของสายงานในระหว่างที่ว่างงานหรือกำลังมองหางานได้อีกด้วย 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  (1) การรับสิทธิประโยชน์การลดเบี ้ยประกันรายได้  (Reduced Income Allowance; RIA)  
ซึ่งสิทธิประโยชน์ประเภทนี้นั้นเหมาะสำหรับบุคคลที่ประกอบอาชีพหลายอย่าง และได้มีการสูญเสียการจ้างงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น แต่ไม่ท้ังหมด โดยจะได้รับค่าเบี้ยเล้ียงในอัตราท่ีเหมือนกันกับสิทธิประโยชน์การว่างงาน 

 (2) การรับสิทธิประโยชน์ค่าอบรม (Training Fee; TF) เป็นสิทธิประโยชน์ที ่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะวิชาชีพ โดยมีระยะเวลาในการรับสิทธิประเภทนี้ สูงสุด 
ไม่เกิน 6 เดือนและจำนวนเงินค่าใช้สูงสุด 4,000 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นเงินไทยประมาณ 31 ,600 บาท  
ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายจะถูกจ่ายโดยตรงให้กับหน่วยงานบริการการฝึกอบรมวิชาชีพ  
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 (3) การรับสิทธิประโยชน์ค่าเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรม (Training Allowance) เป็นสิทธิประโยชน์ 
ที่สร้างแรงจูงใจทางการเงินที่จ่ายให้กับผู้รับการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นให้บุคคลนั้น ๆ ที่เข้าร่วมการอบรมให้ครบ 
ตามหลักสูตร โดยระยะเวลาการจ่ายเงินจูงใจนั้นมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน และจ่ายเป็นเงินเดือนในอัตราระหว่าง 
10 ริงกิต คิดเป็นเงินไทยประมาณ 79 บาท ถึง 20 ริงกิต คิดเป็นเงินไทยประมาณ 158 บาท ต่อวันฝึกอบรม  
ซึ่งจะพิจารณาจากรายได้ต่อเดือนของผู้ที ่สมัคร ทั้งนี ้ ผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องมีหลักฐานในการเข้าร่วม
ฝึกอบรมแบบเต็มหลักสูตรเพื่อท่ีจะขอรับสิทธิประโยชน์ค่าเบี้ยเล้ียงการฝึกอบรม  

  (4) การรับสิทธิประโยชน์เบี ้ยเลี ้ยงการจ้างงานก่อนกำหนด Early Re-Employment 
Allowance (ERA) เป็นสิทธิประโยชน์ที่สร้างแรงจูงใจทางการเงินที่ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงาน 
เมื่อพวกเขามีความสามารถท่ีกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้ง โดยผู้ท่ีมีสิทธิ์จะได้รับค่าเบี้ยเล้ียงร้อยละ 0.25 
ของเงินท่ีเหลือจากสิทธิประโยชน์การว่างงานและจะได้รับเงินในรูปแบบเงินก้อนในทันที 

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบประกันการจ้างงานในประเทศมาเลเซียยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือแรงงาน 
ในการหางานอีกด้วย โดยผ่านโครงการจัดหางานใหม่ (Re-Employment Placement Program) ซึ่งผู้ประกันตน 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการช่วยเหลือการหางานแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
โดยตรง อีกทั้งยังได้รับการบริการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านอาชีพที่มีจุดประสงค์เพื่ อระบุปัญหาต่าง ๆ  
เช่น ช่องว่างทางทักษะอาชีพท่ีผู้ประกันตนอาจจะต้องเผชิญเมื่อมีการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคตอีกด้วย 
(The Social Security Organization, n.d.) 

 3) ไต้หวัน  
 ประเทศไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่มีระบบประกันสังคมที่คุ ้มครองแรงงานที่มีคุณภาพ  
ซึ่งได้มีการปฏิรูปปรับเปล่ียนรูปแบบประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนาและขยายการให้สิทธิประโยชน์การว่างงาน
ของแรงงานให้สอดคล้องต่อความเปล่ียนแปลงของวิกฤตโลก โดยมีการบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติประกัน
การจ้างงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการว่างงานได้ถูกแยกออกจากประกัน
แรงงานและมีรากฐานทางกฎหมายเฉพาะตัว โดยการให้สิทธิประโยชน์นั ้นไม่เพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบเงิน
อุดหนุนเท่านั้น อีกท้ังยังมีการสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้นและการให้สวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุมไป
ถึงการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้ประกันตนในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างของการว่างงานอีกด้วย  เช่น โครงการ
ส ่ง เสร ิมการจ ้างงานระยะสั ้น (The Short-term Employment Skill Promotion Program; STESPP) 
โครงการเสริมทักษะ (Skill Plus Program) โครงการการเริ่มทำงานทันที (Getting To Work Immediately 
Program GWIP) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย (The College Graduates Practical 
Training Program; CGPTP) เป็นต้น (Yasuhiro Kamimura, n.d.; p.220-232) 

 3.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 แหล่งที่มาของเงินในระบบประกันการจ้างงานประเทศไต้หวันนั้นได้มาจากการจ่ายเบี้ยประกันภัย  
ที่หักจากรายได้ต่อเดือนของลูกจ้างร้อยละ 1 ของเงินเดือนปัจจุบัน โดยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบระหว่าง
ลูกจ้าง: นายจ้าง: รัฐบาล อยู่ท่ี 20: 70: 10 (Bureau of Labor Insurance, 2020) 
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3.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
ในประเทศไต้หวันนั้นระบบประกันแรงงานและระบบการจ้างงานได้ถูกแยกออกจากกันและมีรากฐาน

กฎหมายเฉพาะตัว ซึ่งจะมีรูปแบบการกำหนดเงื่อนไขและการได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างออกไปตามระบบ
ประกันนั้น ๆ  อย่างไรก็ตาม สำหรับรูปแบบประกันการจ้างงานนั้นจะมุ่งเน้นไปท่ีการให้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
การจ้างงานแก่แรงงานที่มีการว่างงานและพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น เช่น สวัสดิการการว่างงาน การสนับสนุนฝึกอบรมทักษะความรู้ให้แก่แรงงานโดยมีการให้เงินเบี้ยเลี้ยง  
การสร้างแรงจูงใจในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน การให้เงินเบี้ยเลี้ยงการลาเพื่อดูแลบุตรและการให้เงินอุดหนุน 
เบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น (Bureau of Labor Insurance, 2019) 

3.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
 ระบบประกันการจ้างงานของประเทศไต้หวันโดยหลักแล้วจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์  
ต่าง ๆ ให้แก่แรงงานท่ีได้ประกันตน โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันการจ้างงานท่ีแตกต่าง
ออกไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท ซึ่งในระบบประกันการจ้างงาน
นั้นการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกันตนจะประกอบไปด้วย สวัสดิการการว่างงาน การสนับสนุนฝึกอบรมทักษะ
ความรู ้ให้แก่แรงงานโดยมีการให้เงินเบี้ยเลี ้ยง  การสนับสนุนเงินทุนที ่เป็นแรงจูงใจในการถูกจ้างงาน 
ก่อนกำหนด และการให้เงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้ประกันตนการว่างงานและผู้ท่ีอยู่ใน
ความอุปการะของผู้ประกันตน ซึ่งจะมีรายละเอียดเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

  (1) สวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Benefits) ซึ่งผู้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทนี้
จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  (1.1) มีการถูกเลิกจ้างงานอันเนื่องมาจากการเลิกกิจการ การฟ้องล้มละลายของนายจ้าง 
หรือสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งท่ีถูกกำหนดไว้ในกฎหมายมาตรา 11 13 14 และ 20 ของพระราชบัญญัติมาตรฐาน
แรงงาน ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถหางานได้นานกว่า 1 เดือนและอยู่ภายใต้สัญญาจา้ง
งานเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนภายในปีก่อนการเลิกจ้าง 
  (1.2) ผู้ประกันตนจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบสะสมไม่น้อยกว่า 1 ปีภายใน 3 ปีก่อนถูกถอดถอน
ออกจากระบบประกัน  
  (1.3) ผู้ประกันตนไม่สามารถจัดเตรียมการหางานหรือการฝึกอบรมวิชาชีพภายใน 14 วัน
หลังจากลงทะเบียนหางานท่ีสำนักงานจัดหางาน 
  (1.4) ผู้เอาประกันภัยต้องมีความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะทำงาน 

  ทั้งนี้ระยะเวลาของการรับสิทธิประโยชน์การว่างงานนั้นจะสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ในกรณี 
ที่ผู ้สมัครอายุ 45 ปีขึ ้นไป เมื ่อถูกยกเลิกการจ้างงานและถูกถอดถอนออกจากประกันนี้ หรือมีหลักฐาน  
ในการทำให้ด้อยค่าทางจิตใจหรือร่างกายที่ถูกออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ระยะเวลาในการรับสวัสดิการ
อาจจะขยายได้ถึง 9 เดือน และหากเป็นผู้สมัครใหม่ภายใน 2 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานไม่เกิน
ครึ ่งหนึ ่งของสิทธิประโยชน์ปกติ หากมีการรับสิทธิ์ เต็มระยะเวลาที ่กำหนดจะต้องมีการคำนวณใหม่  
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนจะได้รับผลประโยชน์การว่างงานต่อเดือนเป็นร้อยละ 60 ของเงินเดือน โดยคำนวณ
จากเงินเดือนย้อนหลัง6 เดือน ก่อนท่ีจะถูกเลิกจ้างและถูกถอดถอนจากโครงการประกัน รวมถึง 
ในช่วงที่ผู้ประกันตนได้รับผลประโยชน์กรณีว่างงาน อาจจะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 10 เสมือนสิทธิประโยชน์
สำหรับผู้อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตนแต่จำกัดไม่เกินร้อยละ 20  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564  52 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  (2) การสนับสนุนฝึกอบรมทักษะความรู้ให้แก่แรงงานโดยมีการให้เงินเบี้ยเลี ้ยง (Vocational 
Training Living Allowances) ผู้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ประกันตนท่ีว่างงานโดยไม่สมัครใจ 
และทำการลงทะเบียนที่สำนักงานบริการจัดหางานเพื่อหางานทำและเข้าร่วมการฝึกอาชีพเต็มเวลาที่จัดโดย
สำนักงานบริการจัดหางานโดยค่าเบี้ยเล้ียงสำหรับการฝึกอาชีพในขณะท่ีผู้ประกันตนได้รับการฝึกอาชีพจะเป็นร้อย
ละ 60 ของเง ินเดือนเฉลี ่ยต่อเดือนของผู ้สมัครเป็นผู ้ประกันตนในระยะเวลา 6 เดือนก่อนที ่จะถูกยกเลิก 
การจ้างงานและถอดถอนจากโครงการประกันภัยและจะได้รับสิทธิ์จำกัดไม่เกิน 6 เดือน และอาจจะได้รับค่าเบ้ีย
เล้ียงเพิ่มอีกร้อยละ 10 เสมือนสิทธิประโยชน์สำหรับผู้อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตนแต่จำกัดไม่เกินร้อยละ 20  
  (3) การสนับสนุนเงินทุนที่เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้ที ่กลับเข้าสู ่ระบบการจ้างงานก่อนกำหนด 
(Early Reemployment Incentives) ผู ้ ท่ีจะได้ร ับส ิทธิ์ประเภทนี ้จะต ้องเป ็นผู ้ประกันตนที ่ม ีค ุณสมบั ติ  
ตรงตามเกณฑ์ในการขอรับสวัสดิการกรณีว่างงาน โดยต้องหางานได้ก่อนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 
ครบระยะเวลาสูงสุดและจะต้องได้ร ับการลงทะเบียนในโครงการประกันการจ้างงานเป็นเวลาอย่างน ้อย  
3 เดือน โดยจะได้รับเงินพิเศษอยู่ที ่ร้อยละ 50 ของสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่ผู ้ประกันตนได้รับ  
ตามระยะเวลาท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
  (4) เบี้ยเล้ียงการลาเพื่อดูแลบุตร (Parental Leave Allowance) โดยผู้ท่ีจะได้รับสิทธิ์ประเภทนี้
จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบสะสมไม่น้อยกว่า 1 ปี มีบุตรที่อายุน้อยกว่า 3 ปีและอยู่ในระหว่างการลา
เพื่อเล้ียงดูบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับความเท่าเทียมกันทางเพศในการจ้างงานซึ่งเงินช่วยเหลือการลา 
เพื่อเลี ้ยงดูบุตรนั้นจะเป็นร้อยละ 60 ของเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกันตนในช่วง 6 เดือน ก่อนการลา 
เพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งผู้ประกันตนท่ีลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างจะได้รับเงินสงเคราะห์ 
ไม่เกิน 6 เดือนต่อเด็ก 1 คน เพียงเท่านั้น  
  (5) การให้เงินสมทบค่าเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้ประกันตนการว่างงานและผู้ท่ีอยู่ใน
ความอุปการะของผู้ประกันตน (National Health Insurance Premium subsidies for unemployed insured 
persons and dependents enrolled with the insured person) ซึ่งในขณะที่ผู ้ประกันตนได้รับผลประโยชน์
กรณีว่างงานหรือเบี้ยยังชีพในการฝึกอาชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติจะลงทะเบียนให้แก่ผู้ประกันตนว่างงาน
และผู ้อยู ่ในอุปการะจะได้ร ับการสมทบเบี ้ยประกันสุขภาพแห่งชาติเต ็มจำนวน  (Department of labour 
Insurance, 2015) 

 4) ประเทศบราซิล  

 ประเทศบราซิลเป็นหนึ ่งในประเทศลาตินอเมริกาที ่มีขนาดใหญ่ที ่สุดและมีประชากรเยอะ ท่ีสุด 
เป็นลำดับที่ 6 ของโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ อันเนื่องมาจากเป็น
ประเทศที่มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหนักและผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา 
ที่เกี ่ยวข้องกับแรงงานตามมา อย่างไรก็ตาม ระบบประกันการว่างงานได้ถูกนำมาใช้ในประเทศบราซิลตั ้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2529 และได้มีการปฏิรูประบบประกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู ้ที ่ว่างงานแบบไม่สมัครใจ 
และตอบสนองสิทธิประโยชน์ที ่ดีขึ ้นแก่ผู ้ประกันตน โดยมีกองทุนที ่คุ ้มครองแรงงานหรือกองทุนสำรอง  
(Fondo de Amparo al Trabajador-FAT) เป็นกองทุนหลักในการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้
สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานรวมถึงเป็นสื่อกลางด้านแรงงานในการนำเสนอโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
และโครงการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์ของประกันการว่างงานภายใต้กองทุน
คุ้มครองแรงงานหรือกองทุนสำรอง (FAT) ไม่เพียงแต่ประกันการว่างงาน แต่ยังให้ความคุ้มครองแก่แรงงาน 
ที่ครอบคลุมไปถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น การประกันสุขภาพ การลาคลอด การประกันบำนาญ 
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การประกันอุบัติเหตุ วันหยุดและวันหยุดประจำปี เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นประกันการจ้างงานยังคงให้ความสำคัญ 
ต่อการสนับสนุนส่งเสริมแรงงานที่ว่างงานโดยมีการจัดตั้งโครงการอบรมทักษะวิชาชีพตามนโยบายแรงงาน 
ของรัฐบาลและโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนากำลังแรงงานให้มีคุณภาพและยั่งยืนเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานและลดอัตราการว่างงานและความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Worldometers, 2020; 
Berg, 2009; Medeiros M, 2018 )  

4.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
สำหรับประเทศบราชิลนั้น ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน แต่มีการให้สิทธิประโยชน์

กรณีว่างงาน โดยแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานนั้นมาจากการจ่ายภาษี  ที่มา
จากการจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ซึ่งเงินสมทบเหล่านี้จะถูก
จัดสรรไปใช้เพื่อเป็นเงินบำนาญท่ีรัฐบาลต้องจ่ายให้กับผู้เกษียณอายุ บุคคลท่ีมีรายได้ในบราซิลจะต้องเสียภาษี
ประกันสังคมท้องถิ่นโดยนายจ้างจะหักเงินของลูกจ้าง ซึ่งอัตราสมทบที่ลูกจ้างต้องจ่ายเข้าสู่ประกันสังคมนั้น 
จะอยู่ระหว่างร้อยละ 0.8-0.11 ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ของแต่ละบุคคล โดยอัตราการจ่ายเงิน 
เข้าระบบประกันสังคมนั้นจำกัดสูงสุดไม่เกินร้อยละ  0.11 ของรายได้ต่อเดือน (5,531.31 เรอัลบราซิล  
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 34,626 บาท) อย่างไรก็ตาม อัตราการสมทบทุนของนายจ้างจะอยู่ระหว่าง  
ร้อยละ 26.8-28.8 ต่อเดือน โดยร้อยละ 20 จะถูกจัดสรรให้กับประกันสังคมแห่งชาติ และอีกร้อยละ 8.8  
จะถูกจัดสรรสำหรับกองทุนประกันสังคมอื่น ๆ ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะคำนวณ
จากเงินเดือนต่อเดือนของลูกจ้างในแต่ละบุคคล โดยอัตราสมทบทุนของนายจ้างจะไม่มีขีดจำกัด กล่าวคือ 
นายจ้างสามารถจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างได้มากกว่าท่ีกำหนดไว้อีกด้วย (Deloitte, N.D) 

4.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
ในประเทศบราซิลนั้นแรงงานในระบบทุกคนจะต้องมีบัตรทำงาน  ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับนายจ้าง 

ที่จะต้องจดทะเบียนเมื่อมีการว่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการยกเลิกจ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกส่ง 
ให้แก่กระทรวงแรงงานในทุก ๆ ปี โดยผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันการจ้างงานนั้นจะต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ  
โดยภาษีเงินเดือนนั้นจะคิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายเข้าระบบบำนาญเพื่อจัดสรรเงินทุน 
ในระบบบำนาญ และจ่ายอีกร้อยละ 8 ของค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างให้แก่กองทุนคุ้มครองแรงงาน  
หรือกองทุนสำรอง (FAT) โดยตรง ท้ังนี้เงินท่ีเหลือจะถูกจัดสรรไปยังกองทุนอื่น ๆ ให้แก่แรงงาน เช่น โครงการ
บูรณาการทางสังคม (PIS) กองทุนประกันสังคม (COFINS) ขึ ้นอยู ่กับอุตสาหกรรมที ่บริษัทต่าง ๆ ได้มี 
การดำเนินการ เพื่อประกันการว่างงาน และการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมไปถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 
ในการดำรงชีวิตแรงงาน อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานนั้นจะอยู่ในรูปแบบเงินทดแทน 
หรือเงินช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละคนนั้นจะได้รับในจำนวนท่ีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอัตรารายได้และประวัติระยะเวลา
ในการทำงานของบุคคลนั้น ๆ (B Van Doornik et al., 2018) 

 4.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
 การให้สิทธิประโยชน์การว่างงานของประกันการจ้างงานในประเทศบราซิลนั ้นโดยหลักแล้ว  
จะอยู่ในรูปแบบการให้เงินทดแทนหรือเงินช่วยเหลือแก่ผู ้ประกันตนและยังมีสิทธิประโยชน์การว่างงาน 
ในรูปแบบเชิงรุกอีกด้วย อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติกฎหมายประกันการจ้างงานได้กำหนดเ งื ่อนไข 
การรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นผู้ท่ีมีการได้รับค่าจ้างจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีมีสถานะคล้ายกัน โดยจะต้อง
มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 6 เดือน ก่อนถูกยกเลิกจ้างงาน  
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  (2) เป็นผู้ที่เคยว่าจ้างโดยองค์กรนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือเคยประกอบอาชีพอิสระ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีได้ยอมรับตามกฎหมายเป็นเวลาอย่างน้อย 15 เดือนใน 24 เดือนท่ีผ่านมา  
  (3) เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายประกันสังคม นอกเหนือจาก
สิทธิประโยชน์การบาดเจ็บจากการจ้างงานและได้รับสิทธิประโยชน์การสนับสนุนเพิ่มเติม  
  (4) เป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากการว่างงาน  
  (5) เป็นผู้ท่ีไม่มีรายได้ท่ีเพียงพอสำหรับการยังชีพของตนเองและครอบครัว 

 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต่อประกันการจ้างงานในประเทศบราซิลจะได้รับให้สิทธิประโยชน์เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 3 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 5 เดือน อย่างต่อเนื่องหรือสลับกันในแต่ละช่วง 36 เดือน ซึ่งแต่ละคนนั้น
จะได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประวัติการจ้างงานของแรงงาน ซึ่งจะมีการจ่ายเงินทั้งหมดสูงสุด 3-5 งวด  
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ดังนี้ (1) 3 งวด สำหรับผู้ที ่ทำงานตั้งแต่ 6 ถึง 11 เดือน ในช่วง 3 ปีที ่ผ่านมา  
(2) 4 งวด สำหรับผู้ท่ีทำงานระหว่าง 12 ถึง 23 เดือน ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา และ (3) 5 งวด สำหรับผู้ท่ีทำงาน
อย่างน้อย 24 เดือน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนตั้งแต่ 1 ถึง 1.76 เท่าของ
เงินเดือนขั้นต่ำ ซึ่งการคำนวณนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าเฉล่ียรายได้ก่อนการถูกเลิกจ้าง ท้ังนี้ในกรณีท่ีถูกเลิกจ้างนั้น 
นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 50 ของเงินสมทบทั้งหมดที่ลูกจ้างได้สะสมในกองทุนคุ้มครองแรงงาน  
หรือกองทุนสำรอง (FGTS) ของพนักงาน โดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างนี้จะอยู่ที ่ร ้อยละ 8-19  
ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับคนงานและค่าจ้างก่อนการเลิกจ้าง (ค่าปรับค่อนข้างต่ำกว่าสำหรับ
ค่าแรงก่อนการเลิกจ้างที่ต่ำกว่า) และอีกร้อยละ 80 ของค่าปรับจะถูกจ่ายให้โดยตรงต่อลูกจ้าง โดยจะไม่มี 
การนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดหาทุนให้กับระบบประกันการจ้างงาน (B Van Doornik et al., 2018) 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประเทศบราซิลนั้นได้กำหนดมาตรการและนโยบายที่สอดคล้องต่อแรงงาน  
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานในกรณีว่างงานและเตรียมแรงงานให้พร้อมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมในอนาคตอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการและนโยบายทั้งในเชิงรับและเชิงรุก โดยมีโครงการ  
ท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

  (1) โครงการ “Employment Placement” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือนโยบายที่ใช้สำหรับ
เป็นช่องทางการจัดหางานของผู้ว่างงานให้ได้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง  ซึ่งโครงการที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อที่จะหาตำแหน่งงานในตลาดแรงงานผ่านระบบการจ้างงานแห่งชาติ  (The National Employment 
System; SINE) โดยหน่วยงานนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดตำแหน่งงานท่ีว่างจากนายจ้างและดำเนินการ
รายงานไปยังศูนย์บริการจัดหางาน  

  (2) โครงการฝึกทักษะอาชีพงาน (Vocational /Job Training Skills) เป็นหนึ ่งในนโยบาย
มาตรการคุ้มครองแรงงาน และการจ้างงานภายใต้โครงการประกันการว่างงาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริม 
การเข้าถึงการฝึกทักษะอาชีพแบบสากลสำหรับแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและการทำงานท่ีดี
ขึ้น ส่งเสริมให้แรงงานได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการการจ้างงาน มีการสร้างรายได้ เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ำ
ทางสังคม และแก้ไขปัญหาความยากจนจากการต่อต้านหรือเลือกปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม 
ที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีการจำแนกประเภทการฝึกอาชีพไว้ 3 ประเภท ประกอบด้วย การฝึกอาชีพเบื้องต้น (Initial 
Vocational Training) การฝึกวิชาชีพชั ้นนำ (Insertion-Oriented Professional Training) การฝึกอาชีพขั ้นสูง 
(Professional Training) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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  (2.1) การฝึกอาชีพเบ้ืองต้น (Initial Vocational Training) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา
ของชาติในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตั้งแต่อายุ 15 ถึง 30 ปี  
ได้มีส่วนร่วมและมีความพร้อมในตลาดแรงงานตั้งแต่แรกเริ่ม โดยมีการให้การศึกษาด้านเทคนิคครอบคลุม  
ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

  (2.2) การฝึกวิชาชีพชั ้นนำ (Insertion-Oriented Professional Training) การฝึกอาชีพ
ประเภทนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะหมวดหมู่ เพื่อสนับสนุนเยาวชนหรือคนว่างงานที่เผชิญกับปัญหาในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

  (2.3) การฝึกอาชีพขั้นสูง (Professional Training) การฝึกอาชีพประเภทนี้เป็นโปรแกรม
เฉพาะหมวดหมู่ เพื่อให้การสนับสนุนแรงงานทุกภาคส่วนท้ังภายในหรือภายนอกบริษัท ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะ
ความสามารถในสายอาชีพให้แก่แรงงาน  

  (3) โครงการทุนสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Training Grant) เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการประกันการว่างงานท่ีมุ่งเน้นไปท่ีแรงงานในระบบกรณีว่างงานจากการโดนยกเลิกจ้าง โดยแรงงาน
จะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ  หรือโปรแกรมที่นายจ้างเสนอตามเงื ่อนไขของอนุสัญญา 
หรือข้อตกลงร่วมกัน ท้ังนี้โครงการนี้ยังมีจุดประสงค์ท่ีจะชะลอการเลิกจ้างของบริษัทท่ีมีกำลังการผลิตสำรอง 
ในระดับสูง และจัดหาช่องทางความเป็นไปได้ของการเคล่ือนย้ายแรงงานผ่านทักษะอาชีพของแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น 
ซึ่งรูปแบบนโยบายการจ้างงานนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีสหภาพแรงงาน 
ท่ีเข้มแข็งและส่งผลในทางท่ีดีขึ้น รวมถึงยังช่วยลดอัตราการว่างงานอีกด้วย (CS Dedecca, 2014) 

5) ประเทศอาร์เจนตินา 
ประเทศอาร์เจนตินา ได้นำกฎหมายการจ้างงานแห่งชาติ (กฎหมาย 24.013) ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึง

ข้อกำหนดสำหรับการคุ้มครองผู้ว่างงานภายใต้หัวข้อ 5 โดยการรวมระบบสิทธิประโยชน์การว่างงาน จะใช้พื้นฐาน
หลักการประกันสังคม และได้มีการแก้ไขเล็กน้อยในโครงการประกันการจ้างงานซึ่งในปีพ.ศ. 2544 ได้มีการบังคับใช้
ก ฎ ห ม าย ฉ บ ั บ ท่ี  25.371 (Industria de la Construcción. Sistema Integrado de Prestaciones por 
Desempleo) ได้มีการขยายการเข้าถึงสิทธิประโยชน์การว่างงานสำหรับแรงงานท่ีทำงานในอุตสาหกรรม 
การก่อสร้างระดับชาติ และได้มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับท่ี 25.191 ในป ีพ.ศ. 2542 “The Sistema Integral de 
Prestaciones por Desempleo para los trabajadores rurales” (ระบบการให้สิทธิประโยชน์การว่างงานสำหรับ
คนงานในชนบท) (Carter et al., 2013; p.40) 

5.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
แหล่งท่ีมาของเงินในโครงการประกันการจ้างงานในประเทศอาร์เจนตินานั้นมาจาก เงินสมทบเข้าแผน

ประกันการจ้างงานท่ีเรียกเก็บจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินสมทบทุนนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ประเภทของกิจการ โดยอัตราการจ่ายเบี้ยประกันนั้นจะอยู่ระหว่างร้อยละ 0.89-1.50 ของรายได้ โดยที่ไม่ได้
รับการสมทบเงินเพิ่มจากรัฐบาล ซึ่งเงินสมทบทุนเหล่านี้จะถูกจัดสรรท่ีครอบคลุมไปยังการจ่ายสิทธิประโยชน์
ประกันการว่างงานรวมถึงมาตรการโครงการฝึกอบรมและการจ้างงานอีกด้วย (Carter et al., 2013; p.41) 

5.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
ระบบประกันการจ้างงานประเทศอาร์เจนตินา ระบบประกันการจ้างงานจะให้ความคุ ้มครอง 

ที่ครอบคลุมแรงงานทุกคนในภาคเอกชนที่มีการได้รับเงินเดือนทั้งหมด ยกเว้น คนทำงานในบ้าน พนักงาน 
ของหน่วยงานรัฐ (รัฐบาลกลาง จังหวัด และเทศบาล) ครูผู้สอนของสถาบันเอกชน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
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เอกชน ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานในประเทศอาร์เจนตินามักจะเป็นการจ่ายสิทธิประโยชน์
เป็นเงินสดพร้อมกับการให้สิทธิประโยชน์สวัสดิการการคุ้มครองทางการแพทย์  และค่าเลี้ยงดูบุตร รวมถึง 
การเกษียณอายุอีกด้วย (Carter et al., 2013; p.40) 

5.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
สำหรับผู้ประกันตนท่ีส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา และมีต้องเป็น

การว่างงานในกรณีที่ไม่สมัครใจ ซึ่งใน 4 เดือนแรกจะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 50 ของ 6 เดือน
ล่าสุดของค่าเฉลี่ยเงินเดือน เดือนที่ 5-8 จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 42.5 และตั้งแต่ 9 เดือน 
เป็นต้นไป จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 35 ซึ่งระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์นั้นจะขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมของผู้ประกันตนใน 3 ปี ท่ีผ่านมา โดยหากมีการจ่ายเงิน
สมทบเข้าประกันสังคมเป็นเวลาระหว่าง 6-11 เดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์ว่างงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
หร ือ 12-23 เด ือน จะได้ร ับสิทธิประโยชน์การว่างงานเป็นระยะเวลา 4 เด ือน ซ ึ ่งระยะเวลาการรับ 
สิทธิประโยชน์นั ้นจะเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลาที่ผู ้ประกันตนได้จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม และหากมีอายุ
มากกว่า 45 ปี จะได้รับระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 6 เดือน (Carter et al, 2013; p.41-42) 

ทั้งนี้ การให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานในประเทศอาร์เจนตินานั้น โดยส่วนมากมักจะควบคู่  
ไปกับนโยบายสนับสนุนการกลับเข้าสู ่การจ้างงาน โดยมีมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องอยู่มาก 
ยกตัวอย่างเช่น 1) โครงการที ่เรียกว่า “Seguro de Capacitacaion y Empleo” (ประกันการฝึกอบรม 
และการจ้างงาน) ซึ ่งได้ถูกนำมาใช้เพื ่อมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม (ในอัตราที่คงที่) สำหรับผู้ที ่หมดสิทธิ  
ในการรับสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน พร้อมทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
ให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ได้หางานที่เหมาะสม แต่โครงการนี้ได้ถูกจำกัดถึงเพียงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
เท่านั้น 2) โครงการ “The Programme Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” (Youth with More and 
Better Work) ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง  18-24 ปี เพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 
รายเดือน เพื่อการสำเร็จการศึกษาฝึกอบรม และ/หรือพัฒนาปรับปรุงความสามารถในการจ้างงานของเยาวชน
อีกด้วย 3) โครงการ “Jovenes con Futuro” (เยาวชนที ่มีอนาคต) ซึ ่งเป็นโครงการริเริ่ มของภาครัฐ 
และเอกชน ในการให้เงินช่วยเหลือรายเดือนพร้อมกับการฝึกอบรมภายในและการจัดการเรียนการสอน 
ที ่จัดทำโดยภาคเอกชน ยิ ่งไปกว่านั ้น ประเทศอาร์เจนตินา ยังมีมาตรการและนโยบายที ่มีการเสนอ  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นการจ้างงานและการกลับสู่ตลาดแรงงานของผู้หางาน
อีกด้วย (Carter et al., 2013; p.41-42) 

 6) ประเทศบาห์เรน 
ประเทศบาห์เรน ได้มีการพัฒนารูปแบบประกันการจ้างงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2547 

รัฐบาลบาห์เรนได้มีการร่วมมือกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ในการทำการสำรวจกำลังแรงงาน
ขึ้น โดยมีจำนวนผู้ว่างงานท้ังส้ิน 30,388 คน (รวมทั้งประชากรบาห์เรนและไม่ใช่ประชากรบาห์เรน) ซึ่งพบว่า
อัตราการว่างงานได้ถูกประเมินโดยประมาณท่ีร้อยละ 8.3  โดยการศึกษาของคณิตศาสตร์ประกันภัย ทำให้เกิด
การร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 78 ในปีพ.ศ. 2549 เกี ่ยวกับการประกันการว่างงาน และได้มีผลบังคับใช้ 
ในป ีพ.ศ. 2549 ด้วย (Carter et al., 2013; p.43) 
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6.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในระบบประกันการจ้างงานในประเทศบาห์เรน  มาจากการจ่ายเงินสมทบ 

เข้าแผนประกันการจ้างงานที่เรียกเก็บจากลูกจ้างร้อยละ 1 นายจ้างร้อยละ 1 และร้อยละ 1 จากรัฐบาลด้วย 
โดยคำนวณจากรายได้ต่อเดือนสูงสุดท่ี 4,000 ดีนาร์บาห์เรน (Carter et al., 2013; p.41-44) 

6.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
รูปแบบประกันการจ้างงานในประเทศบาห์เรนนั้นอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม โดยมุ่งเน้นการให้สิทธิ

ประโยชน์การว่างงานอยู่ 2 ประเภท ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์ทดแทน และการให้สิทธิประโยชน์ 
การช่วยเหลือ โดยสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนนั้นจะจ่ายให้กับผู้ที่ว่างงานโดยไม่สมัครใจและจะต้องมีจำนวน
เดือนที่มีส่วนร่วมกับประกันการจ้างงานที่เพียงพอ เพื่อท่ีจะรับสิทธิประโยชน์ประเภทนี้ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์
การช่วยเหลือนั้น จะมุ่งเน้นความช่วยเหลือไปที่กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้หางานครั้งแรกหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษา 
เพื่อเข้าทำงาน หรือกำลังหางงานทำ ซึ่งสิทธิประโยชน์ประเภทนี้ยังครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานที่ไม่สามารถ 
เข้ารับสิทธิประโยชน์ประเภทแรกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ประกันการจ้างงานในประเทศบาห์เรนได้ให้ 
ความคุ้มครองแก่แรงงานทุกคนที่มีรายได้ รวมถึงข้าราชการพลเรือน ผู้ที่หางานเป็นครั้งแรก (เด็กจบใหม่) 
แรงงานข้ามชาติ ยกเว้นกองกำลังและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  (Carter et al., 2013; p.43) 

6.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and In cash) 
การให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานในประเทศบาห์เรนจะเป็นการให้ตามประเภทของสิทธิประโยชน์ 

ซึ่งการรับสิทธิประโยชน์ประเภทค่าตอบแทนนั้น ผู้ประกันตนจะต้องเป็นผู้ว่างงานที่ไม่ได้สมัครใจลาออกหรือมี
ความสมเหตุสมผลในการลาออก จะต้องเป็นผู้ว่างงานและพร้อมสำหรับการทำงาน ทั้งนี้ จะต้องทำงานมาแล้ว 
อย่างน้อย 12 เดือน สำหรับการขอรับผลประโยชน์ทดแทนในครั้งแรก จะต้องทำงานมาแล้วอย่างน้อย 24 เดือน  
ใน 1 ปี 6 เดือนท่ีผ่านมา สำหรับการขอรับผลประโยชน์ทดแทนในครั ้งที ่ 2 จะต้องทำงานมาแล้วอย่างน้อย  
42 เดือน ใน 2 ปีที่ผ่านมา สำหรับการขอรับประโยชน์ทดแทนในครั้งท่ี 3 และ จะต้องทำงานมาแล้วอย่างน้อย  
78 เดือน ใน 4 ปีท่ีผ่าน สำหรับการขอรับผลประโยชน์ทดแทนในครั ้งท่ี 4 โดยอัตราการให้สิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทนนั้นจะอยู่ท่ีร้อยละ 60 ของรายได้ก่อนหน้านี้ ใน 1 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนนั้นจะสูงสุด
ไม่เกิน 500 ดีนาร์บาห์เรนต่อเดือน และต่ำสุด 150 ดีนาร์บาห์เรนต่อเดือน ท้ังนี้ ระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์
ประเภทนี้จะจ่ายเป็นเวลา 6 เดือนต่อเนื่องหรืออาจจะไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับการเรียกร้องสิทธิในแต่ละครั้ง (Carter 
et al., 2013; p.44) 

อย่างไรก็ตาม การรับสิทธิประโยชน์ประเภทการช่วยเหลือนั้นจะมีความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งผู้ที่จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้ท่ีมองหางานเป็นครั้งแรกท่ีมีอายุอย่างน้อย 18 ปีข้ึนไปและมีสัญชาติบาห์เรน 
จะต้องเป็นผู้ว่างงานและพร้อมสำหรับการทำงานหรือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้ครบตามหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์การช่วยเหลือนั้นจะเป็นการจ่ายให้เพียงครั้งเดียวด้วยอัตรา 
ที่คงที่ 150 ดีนาร์บาห์เรน ต่อเดือน สำหรับผู้ท่ีได้รับเกียรติบัตรในการจบหลักสูตร และ 120 ดีนาร์บาห์เรน  
ต่อเดือน สำหรับผู้ว่างงานทั่วไป โดยเงินช่วยเหลือจะจ่ายได้เป็นจำนวนไม่เกิน 6 เดือน ใน 1 ครั้ง ต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลา 12 เดือน  (Carter et al., 2013; p.41-42) 

 นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทั ้ง  2 ประเภทที ่กล่าวไปข้างต้น ประเทศบาห์เรนได้มีนโยบาย 
และมาตรการในการให้สิทธิประโยชน์การว่างงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่แรงงานอีกด้วย โดยมีการก่อต้ัง  
3 หน่วยงานหลักๆ ในการช่วยเหลือแรงงานที่ว่างงานซึ่งประกอบไปด้วย 1) กองทุนแรงงาน (Tamkeen)  
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2) สถาบันฝึกอบรมบาห์เรน (Bahraini Training Institute; BTI) 3) สำนักบริการจัดหางานกระทรวงแรงงาน  
(Carter et al., 2013; p.44) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 (1) กองทุนแรงงาน (Tamkeen) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมการจ้างงาน ที่มีการลงทุน 
ในการฝึกอบรมสำหรับผู้หางานที่มีความมุ่งมั่นสูงและอำนวยความสะดวกในการหางานโดยเงินสมทบจากนายจ้าง 
ที่ได้จ่ายเข้าระบบประกันการจ้างงานจะถูกจัดสรรผ่านกองทุนแรงงานนี้ยิ่งไปกว่านั้น กองทุนแรงงาน Tamkeen 
ยังมีการบริการให้ความช่วยเหลือบุคคลและวิสาหกิจในการพัฒนาทักษะเพื่ออำนวยความสะดวกในการหางาน 
ผ่านโครงการ “The Tamkeen Professional Certifications Scheme” and “The Hospitality Programme”  

 (2) สถาบันฝึกอบรมบาห์เรน (Bahraini Training Institute; BTI) เป็นหน่วยงานที ่ เป็น 
การฝึกอาชีพ ซึ่งจัดตั้งโดยกระทรวงแรงงานในปี พ.ศ. 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมการพัฒนา
ทักษะแรงงานของชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

 (3) สำนักบริการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียน
แรงงานที่ว่างงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานแก่แรงงาน เช่น การเขียนประวัติส่วนตัว (CV) 
และวิธีการดำเนินการค้นหางานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น หน่วยงานนี้ยังบริหารจัดการของรัฐบาล  
ผ่านเว็บไซต์ E-portal สำหรับการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้หางาน  

7) ประเทศจีน 
ประเทศจีนได้นำระบบประกันการจ้างงานมาใช้ในปี พ.ศ. 2529 โดยกำหนดเป้าหมายไปที่การจ้างงาน 

ในเมืองโดยเฉพาะองค์กรรัฐวิสาหกิจ และได้มีการพัฒนาของระบบประกันการจ้างงานทั้งหมดไปพร้อมกับ 
การเกิดขึ้นของแบบจำลองที ่เรียกว่า “ตลาดเศรษฐกิจสังคมนิยม” โดยได้มีกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ 
มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งกฎหมายประกันสังคมนั้นได้ให้ความครอบคลุมสวัสดิการ 
ขั้นพื้นฐาน เช่น เงินบำนาญชราภาพ ประกันสุขภาพ ประกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน สิทธิประโยชน์ 
การคลอดบุตร และรวมถึงการประกันการว่างงาน โดยในภายหลัง ได้มีการปรับเปล่ียนกฎหมายใหม่คือการนำแผน
ทุกส่วนมารวมกันรวมถึงแผนประกันสังคมให้เป็นระบบหนึ่งเดียว โดยได้มีการนำแผนการประกันการจ้างงานมาใช้
จนถึงปัจจุบันอยู่ภายใต้ชุดแนวทางที่ระบุไว้ใน “ระเบียบว่าด้วยการประกันการว่างงาน” (ข้อบัญญัติของสภา  
ฉบับท่ี 258-99) (Carter et al., 2013; p.54) 

7.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในระบบประกันการจ้างงานประเทศจีนมาจากการจ่ายเงินสมทบเข้าแผนประกัน 

การจ้างงานเรียกเก็บจากลูกจ้างร้อยละ 1 ของค่าจ้าง นายจ้างร้อยละ 2 ของค่าจ้างและมีการช่วยเหลือจากรัฐบาล
เมื ่อมีความจำเป็นเท่านั ้น ทั ้งนี ้อ ัตราการจ่ายเง ินสมทบอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามรัฐบาลส่วนภูมิภาคได้   
โดยจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติและเห็นชอบจากรัฐสภา (Carter et al., 2013; p.54) 

7.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน 
รูปแบบประกันการจ้างงานในประเทศจีน จะเป็นรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ความคุ ้มครอง 

แก่แรงงานทุกคนที่ทำงานในเมือง พนักงานของสถาบันรัฐ แรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายในชนบท 
และผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งสามารถเข้าสู ่ระบบประกันการจ้างงานได้แต่ต้องจ่ายเงินสมทบด้วยตนเอง 
(ยกเว้นข้าราชการ) ถึงแม้ว่าระบบประกันการจ้างงานในประเทศจีนนั้นจะมุ่งเน้นการให้สิทธิประโยชน์  
การดำรงชีพขั ้นพื ้นฐานแก่ผู ้ว ่างงาน แต่ร ัฐบาลยังได้มีการกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ  
และการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานซ้ำเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการเสริมสร้างความแข็งแรงของบริการ 
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การจ้างงานซ้ำผ่านการลงทะเบียนการจ้างงาน ซึ่งจะมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลการจ้างงาน การให้คำแนะนำ  
การให้บริการจัดหางาน ตลอดจนการจัดสรรเงินกองทุนประกันการจ้างงานในการดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(Carter et al., 2013; p.54) 

7.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and in cash) 
การให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานในประเทศจีน  จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์สำหรับ

ผู้ประกันตนท่ีได้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันการจ้างงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีท่ีผ่าน จะต้องเป็นผู้ท่ีไม่ได้สมัคร
ใจลาออก จะต้องเป็นผู ้ว ่างงานและพร้อมสำหรับการทำงาน  และจะต้องมีการลงทะเบียนการว่างงาน  
โดยอัตราการจ่ายเงินทดแทนนั้นจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น ซึ่งอัตราการจ่ายเงินทดแทน 
จะเป็นอัตราที่คงท่ี โดยจะต่ำกว่าระดับค่าจ้างขั้นต่ำในท้องถิ่น แต่จะสูงกว่าค่าการดำรงชีวิตขั ้นต่ำในเมือง  
โดยในบางจังหวัดหรือภูมิภาค จะนำการจ่ายเงินสมทบที ่จ่ายเข้ากองทุนประกันการจ้างงานกับอัตรา
ผลประโยชน์มาเปรียบเทียบกันเพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินทดแทน ซึ่งระยะเวลาของการรับสิทธิประโยชน์
นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันการจ้างงานของผู้ว่างงาน   
ยิ่งไปกว่านั้น ระบบประกันการจ้างงานประเทศจีนจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ  
ไปพร้อมกับการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การให้เงินอุดหนุนสำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพและการให้
คำปรึกษาด้านอาชีพสำหรับผู้ว่างงานอีกด้วย (Carter et al., 2013; p.54-55) 

 ในประเทศจีน ได้มีการใช้นโยบายและมาตรการการช่วยเหลือแรงงานที ่เกี ่ยวข้องกับประกัน 
การจ้างงานมาตั้งแต่ในอดีตและยังคงมีการยึดหลักนโยบายและมาตรการดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่าง 
เช่น ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นช่วงที่องค์กรรัฐวิสาหกิจ (SOE) อยู่ภายใต้การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผล 
ให้เกิดการเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดมาตรการโดยการนำเสนอโครงการส่งเสริม 
การจ้างงานและการว่างงานสำหรับคนในเมือง โดยมีการจัดกองทุนให้เงินอุดหนุนแก่กองทุนประกันสังคม 
เพื่อที่จะนำไปใช้ในกรณีที่ เมื ่อผู ้ว่างงานได้กลับมาทำงานใหม่ เมื ่อผู ้ว่างงานมีเงินกู้น้อย การสนับสนุน  
การลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ได้มีการจ้างคนหางาน ค่าธรรมเนียมสำหรับการฝึกอบรม  
การจ้างงานซ้ำ และการสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น โดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์แบบเจาะจง ซึ่งจะ มุ่งเน้น 
ไปที่กลุ่มเป้าหมายผู้หางานชายที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป และผู้หางานหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ขึ้นไป (Carter  
et al., 2013; p.54-55) 

8) ประเทศมองโกเลีย 
ประเทศมองโกเลียในปี พ.ศ. 2533 เป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแผนเศรษฐกิจจากรูปแบบโซเวียตเป็น

แผนเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ ่งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี ่ยนโครงสร ้างครั ้งใหญ่ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ  
การเลิกจ้างจำนวนมาก และส่งผลให้เกิดการยากจนท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก
และครอบครัวพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2527 
รัฐบาลมองโกเลียได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดสำหรับประกันการว่างงาน 
และการจ่ายผลประโยชน์การว่างงาน และการให้สวัสดิการต่าง ๆ  ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการบังคับใช้
กฎหมายการส่งเสริมการจ้างงาน ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งได้มีการขยายความครอบคลุมของประกันการจ้างงาน 
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ในการริเริ่มก่อตั้งโครงการ
จำนวนมากเพื่อลดปัญหาการยากจนและให้ความคุ้มครองทางสังคมที่ดีขึ้นของกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมอีกด้วย (Carter et al., 2013; p.76) 
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8.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
 แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในระบบประกันการจ้างงานในประเทศมองโกเลีย  มาจากการเรียกเก็บเงิน
สมทบเข้าแผนประกันการจ้างงานที่เรียกเก็บจากนายจ้างและลูกจ้างร้อยละ  0.5 ของรายได้ และนายจ้าง 
ร้อยละ 0.5 ของเงินเดือน โดยท่ีไม่ได้รับการสมทบเงินเพิ่มจากรัฐบาล ซึ่งเงินสมทบทุนท่ีได้เรียกเก็บเข้ากองทุน
ประกันการจ้างงานนั้นจะถูกจัดสรรนำไปใช้ในการให้สิทธิประโยชน์การว่างงานให้แก่แรงงานท่ีเผชิญกับปัญหา
การตกงาน เช่น การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ การจ่ายเงินทดแทน และอื่น ๆ อีกมากมาย
(Carter et al., 2013; p.77) 

8.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
 รูปแบบประกันการจ้างงานในประเทศมองโกเลีย จะเป็นรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยการจ่ายสิทธิประโยชน์การว่างงานของกองทุนประกันสังคม โดยการลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมนั้นเป็น
ภาคบังคับสำหรับแรงงานทุกคนท่ีมีรายได้ ซึ่งกล่าวได้ว ่า ระบบประกันการจ้างงานประเทศมองโกเลีย 
มีความครอบคลุมแก่แรงงานทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงพนักงานข้าราชการและ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพียงแต่จะต้อง
มีสัญญาการจ้างงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังไม่มีข้อจำกัดของขนาดองค์กรอีกด้วย (Carter et al., 
2013; p.76) 

8.3) การให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน  
การให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานประเทศมองโกเลีย จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์สำหรับ

ผู้ประกันตนที่มีประกันการจ้างงานอย่างน้อย 24 เดือน และจะต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องใน 6 เดือน 
ที่ผ่านมา จะต้องมีการลงทะเบียนการว่างงานภายใน 14 วัน หลังจากการว่างงาน ซึ่งการได้รับผลประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานจะอยู ่ก ับค่าเฉล่ียของรายได้ใน 3 เดือนที ่ผ่านมา และระยะเวลาของการทำงาน  
หากมีระยะเวลาในการทำงาน 5 ปี จะได้รับผลประโยชน์ทดแทนท่ีร้อยละ 45 หากมีระยะเวลาในการทำงาน 
5-10 ปี จะได้ร ับผลประโยชน์ทดแทนท่ีร้อยละ 50 หากมีระยะเวลาในการทำงาน 10-15 ปี จะได้รับ
ผลประโยชน์ทดแทนท่ีร้อยละ 60 และหากมีระยะเวลาในการทำงาน 15 ปี หรือมากกว่า จะได้รับผลประโยชน์
ทดแทนท่ีร้อยละ 70 โดยการให้เง ินช่วยเหลือขั ้นต่ำจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าแรงงานขั ้นต่ำ  
โดยมีระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์เป็น 126 วัน (Carter et al., 2013; p.77) 

นอกจากนี้ กองทุนประกันการว่างงานประเทศมองโกเลียยังให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้นโยบาย
กระตุ ้นการจ้างงานให้แก่แรงงานที ่ว ่างงานอีกด้วย โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการว่างงานที ่ให้บร ิการ  
และอำนวยความสะดวกในการจ้างงานซ้ำและการจ้างงานที่รวมถึงการฝึกอาชีพตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ 
การฝึกอบรมเพื่อเริ่มต้นในการทำธุรกิจของตัวเอง การออกร้านและการให้คำปรึกษาด้านงาน ยิ่ งไปกว่านั้น 
รัฐบาลประเทศมองโกเลียยังมุ่งเน้นถึงความสำคัญต่อการให้สิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานอย่างมาก  
โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานให้สำหรับทุกคน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 
1) การให้บริการของโครงการการจ้างงาน เช่น อาชีพ การอบรมวิชาชีพ หรือการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ  
2) มาตรการโครงการการจ้างงาน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระและการให้ความช่วยเหลือ
ในการร่วมมือกับธุรกิจหรือสหกรณ์ตลอดจนโครงการการทำงานของภาครัฐ (Carter et al., 2013; p.7) 

9) ประเทศเวียดนาม 
ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศเวียดนาม ได้มีการเริ่มประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมท่ีรวมถึง

ข้อกำหนดที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์การว่างงาน และได้มีการเรียกเก็บเงินสมทบเมื่อวันท่ี 1 มกราคม  
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พ.ศ. 2552 โดยได้มีการพัฒนาระบบประกันการจ้างงานมาอย่างต่อเนื่ องตามสถานการณ์ทางส ังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี พ.ศ. 2555 เวียดนามได้ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน ซึ ่งส่งผล 
ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายแผนการประกันการจ้างงานอย่างเต็มรูปแบบต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  

9.1) แหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน 
แหล่งที ่มาของเง ินที ่ใช ้ในระบบประกันการจ้างงานประเทศเว ียดนามนั ้นมาจากเง ินสมทบ 

เข้าแผนประกันการจ้างงานเรียกเก็บจากลูกจ้างและนายจ้างฝ่ายละร้อยละ 1 ของรายได้ และร้อยละ 1 จาก
การสมทบเงินเพิ่มจากรัฐบาล (Carter et. at, 2013; p.88) 

9.2) รูปแบบประกันการจ้างงาน  
รูปแบบประกันการจ้างงานประเทศเวียดนามนั้น เป็นรูปแบบประกันการจ้างงานแบบภาคบังคับ 

ของประกันสังคม ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดหาสวัสดิการการว่างงานช่ัวคราว และเงินช่วยเหลือการฝึกวิชาชีพสำหรับ
ผู้ประกันตนการว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานต่าง  ๆ  ได้
อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การประกันการจ้างงานของประเทศเวียดนามจะให้คุ ้มครองแรงงาน 
หรือลูกจ้างภาคเอกชนทุกคน (แต่จะต้องเป็นองค์กรที่มีจำนวนลูกจ้างอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป) ซึ่งข้าราชการ 
ที่เป็นประเภทสัญญาจ้าง สามารถเข้ารับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันการจ้างงานได้ ยกเว้น พนักงาน
ข้าราชการของภาครัฐท่ีไม่มีการกำหนดสัญญาจ้างรวมถึงแรงงานข้ามชาติ (Carter et al., 2013; p.8) 

9.3) การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind and In cash) 
การให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานประเทศเวียดนาม สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ 

อย่างน้อย 12 เดือน ใน 2 ปี ซึ่งมิใช่ผู้ท่ีประพฤติมิชอบจนทำให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้าง จะต้องลงทะเบียน
การว่างงาน และลงทะเบียนเรียกร้องสิทธิประโยชน์การว่างงานภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน 
การว่างงาน จะต้องเป็นผู้ว่างงานเป็นเวลา 15 วัน หลังจากลงทะเบียนการว่างงาน และจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับ
สิทธิ์การบำนาญ โดยจะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 60 ของค่าเฉลี่ยเงินสมทบใน 6 เดือนที่สุดท้าย 
และจำกัดไว้ที่ 20 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ โดยอัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์นี้จะถูกนำไปใช้ท้ังกรณีการว่างงาน
แบบสมัครใจและกรณีไม่สมัครใจ โดยระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์นั ้นจะขึ ้นอยู ่ก ับระยะเวลา  
ในการประกันตนการจ้างงาน (Carter et al., 2013; p.89-90) 

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์การจ่ายเงินทดแทนของประกันการจ้างงานประเทศเวียดนามท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนั้น ผู้ประกันตนการว่างงานยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อื่น  ๆ  ไปพร้อมกับการรับเงินทดแทนไดอ้ีก
ด้วย โดยมีสำนักงานจัดหางาน ในการสร้างและจัดให้มีการจัดงานมหกรรมตลาดแรงงานในทุก ๆ เดือน  
เพื่อเปิดโอกาสการพบปะกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้ารับ 
การอบรมการฝึกวิชาชีพและได้รับเงินค่าเบ้ียเล้ียงไปอีกด้วย (Carter et al., 2013; p.89-90) 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

ญ่ีปุ่น นายจ้าง 
+ 

ลูกจ้าง 
+ 

รัฐบาล 
 
 
 

นายจ้างและลูกจ้าง
จำแนกออกเป็น 3 
ประเภท 
1) กิจการทั่วไป 0.95 + 
0.6 ของค่าจ้าง 
2) กิจการเกษตร 
1.05 + 0.7 ของค่าจ้าง 
3) กิจการก่อสร้าง
นายจ้างเพียงฝ่ายเดียว 
1.15 ของค่าจ้าง 
สำหรับรัฐบาล 
- 13.8 ของผลประโยชน์
การว่างงาน 
- 18.3 สำหรับ
ผลประโยชน์การว่างงาน
รายวัน 
- 6.9 สำหรับผู้สูงอายุ 

ประกันการจ้างงาน ข้ึนอยู่กับค่าเฉลี่ยเงินเดือน 
6 เดือนสุดท้าย 

- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 

- การให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่นสามารถ
นำมาปรับใช้ในประเทศ
ไทยได้ 
- มีการเก็บเงินสมทบจาก
รัฐบาล ทำให้ไม่เป็นการ
ผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 

- 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

แคนาดา นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

1.4 เท่าของลูกจ้าง 
+ 1.58 

 

ประกันการจ้างงาน ร้อยละ 55 ของค่าเฉลี่ย
เงินเดือนรายสัปดาห์ ไม่
เกิน 595 ดอลลาร์
แคนาดา 

- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 

มีการอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพซึ่งสามารถ
นำมาปรับใช้กับประเทศ
ไทยได้ 

ควรมีการให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นมากกว่าการอบรม
พัฒนาทักษะทางอาชีพเพ่ือทำ
ให้ลูกจ้างสามารถกลับเข้าสู่
การจ้างงานได้อย่างรวดเร็ว
ที่สุด 

นอร์เวย์ นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

14.1 + 8.2 ประกันการว่างงาน ร้อยละ 62.4 ของรายได้
รวมทั้งหมด หรือร้อยละ 
0.24 ต่อวัน 

- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 
- การเพ่ิมทักษะดิจิทัล 
- การพัฒนาระดับ
การศึกษา 
- การให้คำปรึกษาด้าน
อาชีพ ติดตามผลเป็น
รายบุคคล 

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นสามารถนำมา
ปรับใช้ในการใหค้วาม
ช่วยเหลือสำหรับผู้
ว่างงานในประเทศไทยได้ 

อัตราการเก็บเงินสมทบเกิน
ครึ่งหน่ึงของรายได้ อาจเป็น
จำนวนเงินที่สูงเกินกว่าท่ี
ผู้ประกันตนประสงคจ์ะ
สามารถจ่ายได้ 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองคร์วม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

สโลวีเนีย นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

0.06 + 0.14 ประกันการว่างงาน ร้อยละ 80 ของเงินเดือน
เฉลี่ยต่อเดือนที่
ผู้ประกันตนได้รับในช่วง 8 
เดือนก่อนการว่างงาน 

- การอบรมอาชีพระยะ
ยาว 
- การสอนทักษะการ
จัดการอาชีพ 
- ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
ข้ันพ้ืนฐานอย่างละเอียด 
- การบริการจัดหางาน 
- การส่งเสริมการจ้างงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ 

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นสามารถนำมา
ปรับใช้ในการใหค้วาม
ช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงาน
ในประเทศไทยได้ 

การจ่ายสิทธิประโยชน์ที่มาก
เกินไปในการให้ความช่วยเหลือ
รูปแบบเงินอาจทำให้ลูกจ้างเกิด
ภาวะการว่างงานที่มากกว่าปกติ 
และขาดความกระตือรือร้นใน
การกลับเข้าสู่การจ้างงาน 

เบลเยียม นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

1.46+1.6 (กรณีมี
ลูกจ้างมากกว่า 10 คน) 

+ 0.87 

ระบบประกันสังคม
(unemployment 
benefit) 

ข้ึนอยู่กับการคำนวณจาก
จำนวนเงินเดือนสุดท้ายที่
ได้รับของลูกจ้าง  
 

- บริการจัดหางานผ่าน 
FOREM, Actiris หรือ 
VDAB 
- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 
- กระตุ้นการจ้างงานผ่าน
นายจ้าง 
 

- มีการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย 
และสามารถนำมาปรับใช้
ในประเทศไทยได้ 

- มีการเก็บเงินสมทบจาก
รัฐบาล ทำให้ไม่เป็นการ
ผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 

การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ
เงินที่อัตราของสิทธิประโยชน์จะ
ลดลงเมื่อว่างงานเป็นระยะ
เวลานาน อาจใช้ไม่กับบาง
สถานการณ์ เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจจากภาวะ 
โควิด-19 
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ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

ไอร์แลนด์ นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

8.6 (กรณีมีรายได้ไม่เกิน 
376 ยูโร) / 10.85 

(กรณีรายได้มากกว่า 
376 ยูโร)  

+ 4 ของรายได้ต่อ
สัปดาห์ 

ระบบประกันสังคม 
(Social Insurance 
มี Jobseeker's 
Benefit) 

ข้ึนอยู่กับอายุของบุคคล
น้ันและระยะเวลาท่ีได้
ทำงานให้แก่นายจ้าง 

- การกระตุ้นการจ้างงาน 
ภายในประเทศและ
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาด
เล็ก (SMEs) 

- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 

- การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นสามารถนำมา
ปรับใช้ในการใหค้วาม
ช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงาน
ในประเทศไทยได้ 

- การสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ
ขนาดเล็ก ทำให้มีการจ้าง
งานเพ่ิมมากข้ึน 

บุคคลที่มีอายุน้อยและ
ระยะเวลาท่ีทำงานกับนายจ้าง
น้อย อาจได้รับการให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบของเงินที่ไม่
เพียงพอต่อการยังชีพ 

สวีเดน นายจ้าง 

+ 

รัฐ 

2.64 + อัตราท่ีไม่
แน่นอน 

ประกันการว่างงาน ข้ึนอยู่กับประเภทของการ
ประกัน  
1) การประกันพ้ืนฐาน  
2) การประกันที่มีความ
สอดคล้องต่อรายได้ 

- การบริการจัดหางาน 

- การให้ความสำคัญต่อ
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม
กัน 

- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 

- การรับประกันงาน
สำหรับเยาวชน 

- มีการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย 
และสามารถนำมาปรับใช้
ในประเทศไทยได้ 

เน่ืองจากมีระบบประกันที่
หลากหลายอาจทำให้เกิดความ
สับสนในการรับสิทธิประโยชน์
ได้ 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

สหรัฐอเมริกา นายจ้าง 0.6 ประกันการว่างงาน ร้อยละ 46 ของค่าเฉลี่ย
เงินเดือนรายสัปดาห์ 

- การมีศูนย์อาชีพแบบ
ครบวงจร  

- การจัดหางานและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรมทักษะการ
ทำงาน ให้แก่ แรงงาน 
เยาวชน และนักธุรกิจ 

- การให้คำปรึกษาและ
ความช่วยด้านอาชีพและ
การหางาน 

- การฝึกอบรมทักษะการ
เตรียมตัวสัมภาษณ์ 

- มีการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย 
และสามารถนำมาปรับใช้
ในประเทศไทยได้ 

สิทธิประโยชน์สำหรับประกัน
การจ้างงาน ยังไม่ครอบคลุม
สำหรับแรงงานบางกลุ่ม เช่น 
บุคคลที่ทำงานในภาค
เกษตรกรรม ฟาร์ม ไร่น่า 
พนักงานชั่วคราว พนักงานของ
รัฐบาลกลาง เป็นต้น 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

ชิล ี นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

+ 

รัฐ 

0.8+0.6+7.9 ประกันการว่างงาน ข้ึนอยู่กับค่าเฉลี่ยรายได้ใน
6 เดือน-12 เดือน 

- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 

- การสร้างแรงจูงใจต่อ
นายจ้างในการจ้าง
แรงงานโดยเฉพาะกลุ่มที่
เปราะบางที่สุด 

 

- มีการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่นที่สามารถ
นำมาปรับใช้ในประเทศ
ไทยได้ 

- มีการเก็บเงินสมทบจาก
รัฐบาล ทำให้ไม่เป็นการ
ผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 

ควรเพ่ิมการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปแบบอื่นเพ่ือช่วยให้
ผู้ประกันตนสามารถกลับสู่การ
จ้างงานได้เร็วข้ึน 

เดนมาร์ก ลูกจ้าง+รัฐ 30 ของรายจ่าย +70 
ของรายจ่าย 

ประกันการว่างงาน ร้อยละ 90 ของค่าเฉลี่ย
รายรับ 3 เดือนสุดท้าย  
ไม่เกิน 16,600 โครน
เดนมาร์กต่อเดือน 

- ไม่มีข้อมูล ลูกจ้างสามารถเลือกเป็น
ผู้ประกันตนด้วยความ
สมัครใจได้ 

การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ
อื่นในอัตราท่ีสูง อาจทำให้
ผู้ประกันตนอยู่ในภาวะว่างงาน
นานกว่าปกติ 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองคร์วม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

ฝรั่งเศส นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

4+2.4 ประกันการว่างงาน ข้ึนอยู่กับค่าเฉลี่ยค่าจ้าง
ประมาณ 1000 ยูโร ต่อ
เดือน หากมีรายได้น้อย 
จะได้รับเงินร้อยละ 75 
และ 57.4 สำหรับผู้ที่มี
รายได้สูง โดยการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์รายเดือนสูงสุด
ต้องไม่เกิน 5,920 ยูโร ต่อ
เดือน (สุทธิของการหัก
เงิน) 

- การให้คำปรึกษาทาง
อาชีพ 
- การหางานออกร้าน  
- การให้ความช่วยเหลือ
ในการเขียนประวัติ
ส่วนตัว (CV)  
- การให้ข้อมูลของ
ตลาดแรงงานธนาคาร
ระดับประเทศ  

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นที่หลากหลาย
และสามารถนำมาปรับใช้
ในการให้ความช่วยเหลือ
สำหรับผู้ว่างงานในประเทศ
ไทยได้ 

การให้ความช่วยเหลือรูปแบบ
เงินในอัตราท่ีสูงแก่ผู้มีรายได้
น้อย อาจทำให้ลูกจ้างไม่
กระตือรือร้นในการหางาน 

เยอรมนี นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

1.50+1.50 ประกันการว่างงาน ร้อยละ 60 ของรายได้สุทธิ
ก่อนหน้าน้ี 

- การส่งเสริมการมีงาน
ทำ 
- การจัดหางาน 
- การอบรมฝึกวิชาชีพ 
- การให้คำปรึกษาเพ่ือ
เริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง 

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นที่หลากหลาย
และสามารถนำมาปรับใช้
ในการให้ความช่วยเหลือ
สำหรับผู้ว่างงานในประเทศ
ไทยได้ 

ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 400 
ยูโรจะได้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
สำหรับระบบประกันสังคม 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

เกาหลีใต้ นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

1.05 ถึง 1.65 (ข้ึนอยู่
กับจำนวนของลูกจ้าง
และประเภทสถาน
ประกอบการ)+0.8 

ประกันการจ้างงาน ร้อยละ 50 ของมาตรฐาน
รายได้รายวันโดยคำนวณ
จากรายได้เฉลี่ย 

- การพัฒนา
ความสามารถทางทักษะ
อาชีพ 
- การสร้างความมั่งคงใน
การจ้างงาน 

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นสามารถนำมา
ปรับใช้ในประเทศไทยได้ - 

ไทย นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

+ 

รัฐ 

0.5+0.5+0.25 ประกันการว่างงาน - กรณีถูกเลิกจ้าง 
ผู้ประกันตนจะได้รับเงิน
ว่างงานร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างรายวัน 
- กรณีลาออกหรือสิ้นสุด
สัญญาจ้าง ผู้ประกันตนจะ
ได้รับเงินว่างงานร้อยละ 
30 ของค่าจ้างรายวัน 
- กรณีว่างงานเน่ืองจาก
เหตุสุดวิสัย จะได้รับ 
ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
รายวัน  

- การบริการจัดหางาน 
- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 
- คำปรึกษาและบริการ
แนะแนวทางอาชีพ 
- วิเคราะห์แนวโน้มของ
บริบทตลาดแรงงานที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 

 

- มีการเก็บเงินสมทบจาก
รัฐบาล ทำให้ไม่เป็นการ
ผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 
- มีการปรับอัตราเงินสมทบ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกันตน
และนายจ้างในภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการระบาด
ของโรคโควิด-19 และมี
การเพ่ิมสิทธิประโยชน์
ให้กับผู้ประกันตนด้วย 

ควรเพ่ิมการช่วยเหลือในรูปแบบ
อื่น โดยนำการช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่น ๆจากประเทศที่
พัฒนาแล้วมาปรับใช้ และควร
พัฒนาสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่เดิม
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองคร์วม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบเงิน 
การให้ความช่วยเหลอื

รูปแบบอื่น 
ข้อดี ข้อเสีย 

มาเลเซีย นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

0.2+0.2 ประกันการจ้างงาน ข้ึนอยู่กับจำนวนรายได้ใน
แต่ละเดือนของบุคคล 
น้ัน ๆ 

- การอบรมพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ 

- การให้ความช่วยเหลือ
การหางานแบบตัวต่อตัว
กับเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน
ประกันสังคมโดยตรง 
- การบริการการให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับด้าน
อาชีพ เพ่ือหาช่องว่าง
ทางทักษะอาชีพที่
ผู้ประกันตนอาจจะต้อง
เผชิญเมื่อมีการตัดสินใจ
ในการเลือกอาชีพใน
อนาคตอีกด้วย 

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นที่หลากหลายและ
สามารถนำมาปรับใช้ในการ
ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้
ว่างงานในประเทศไทยได้ 

การไม่มีเกณฑ์การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิด
ความสับสนแก่ผู้ประกันตน 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอืรูปแบบ

เงิน 
การให้ความช่วยเหลอืรูปแบบอื่น ข้อดี ข้อเสีย 

ไต้หวัน นายจ้าง 
+ 

ลูกจ้าง 
+ 
รัฐ 

0.7+ (0.1 ถึง 0.2) 
+0.1 

ประกันการจ้างงาน ร้อยละ 0.6 ของเงินเดือนโดย
นับจาก 6 เดือน ก่อนที่จะถูก
ยกเลิกจ้างงานและถูกถอดถอน
จากโครงการประกัน 

- การสนับสนุนฝึกอบรมทักษะ
ความรู้ให้แก่แรงงาน 
 

- มีการเก็บเงินสมทบ
จากรัฐบาล ทำให้ไม่เป็น
การผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 

ควรเพ่ิมการช่วยเหลือในรูปแบบ
อื่น เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกันตน
กลับสู่การจ้างงานได้เร็วข้ึน 

บราซิล นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

(26.8 ถึง 28.8)  
+(0.8 ถึง 0.11) 

ประกันการว่างงาน 1 ถึง 1.76 เท่าของเงินเดือนข้ัน
ต่ำ ซึ่งการคำนวณน้ันจะข้ึนอยู่
กับค่าเฉลี่ยรายได้ก่อนการถูก
เลิกจ้าง 

- การจัดหางาน 
- การฝึกทักษะอาชีพงาน 
 
 

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นสามารถ
นำมาปรับใช้ในประเทศ
ไทยได้ 

แรงงานในระบบทุกคนต้อง
จ่ายเงินสมทบสำหรับ
ประกันสังคมซึง่รวมถึงเงินสมทบ
สำหรับประกันการจ้างงานด้วย ซึ่ง
อาจเป็นการจ่ายเงินสมทบแบบไม่
เต็มใจจ่าย 

อาร์เจนตินา นายจ้าง 0.89 ถึง 1.50 ระบบประกันสังคม 4 เดือนแรกจะได้รับเงินทดแทน
ร้อยละ 50 ของ 6 เดือนล่าสุด
ของค่าเฉลี่ยเงินเดือน เดือนที่ 5-
8 ร้อยละ 42.5 และเดือนที่ 9 
จะได้ร้อยละ 35 ตามลำดับ 

- การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- การพัฒนาปรับปรุงความสามารถ
ในการจ้างงานของเยาวชน 
- การศึกษาท่ีจัดทำโดยภาคเอกชน 
- การกระตุ้นการจ้างงานและการ
กลับสู่ตลาดแรงงาน 

- มีการให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น
ที่หลากหลาย และ
สามารถนำมาปรับใช้ใน
ประเทศไทยได้ 

การเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง
เพียงผู้เดียว อาจเป็นการเพ่ิมภาระ
ให้กับนายจ้างมากเกินไป ทำให้มี
ผลต่ออัตราการจ้างงานได้ 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองคร์วม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอืรูปแบบ

เงิน 
การให้ความช่วยเหลอืรูปแบบอื่น ข้อดี ข้อเสีย 

บาห์เรน นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

+ 

รัฐ 

1+1+1 ประกันการว่างงาน ร้อยละ 60 ของรายได้ก่อนหน้า
น้ี ใน 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนน้ันจะสูงสุด
ไม่เกิน 500 และต่ำสุด 150 ดี
นาร์บาห์เรน/เดือน 

- การฝึกอบรมการจ้างงาน 
- การบริการจัดหางาน 
- การพัฒนาทักษะของแรงงาน 
- การช่วยเหลือในการเขียนประวัติ
ส่วนตัว (CV) และวิธีการ 

- มีการเก็บเงินสมทบ
จากรัฐบาล ทำให้ไม่เป็น
การผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 
- มีการให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น
ที่หลากหลาย และ
สามารถนำมาปรับใช้ใน
ประเทศไทยได้ 

มีการกำหนดค่าตอบแทนสูงสุด
ของการให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบของเงิน ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่มี
รายได้มาก ได้รับสิทธิประโยชน์ที่
ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 

จีน นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

+ 

รัฐ 

2+1+ความ
ช่วยเหลือตาม
ความจำเป็น 

ประกันการว่างงาน อัตราการจ่ายเงินทดแทนจะเป็น
อัตราท่ีคงที่ และข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลาทีผู้ประกันตนจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันการ
จ้างงาน 

- การส่งเสริมการจ้างงาน 

- การสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก 

- มีการเก็บเงินสมทบ
จากรัฐบาล ทำให้ไม่เป็น
การผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 

ควรเพ่ิมการช่วยเหลือในรูปแบบ
อื่นเพ่ือทำให้ผู้ประกันตนกลับสู่
การจ้างงานได้เร็วข้ึน 
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การจ้างงาน เก่ียวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม 

ประเทศ 
แหล่งที่มา
ของเงิน 

อัตราเงินสมทบ  
(ร้อยละ) 

รูปแบบประกัน 

การจ้างงาน 
การให้ความช่วยเหลอืรูปแบบ

เงิน 
การให้ความช่วยเหลอืรูปแบบอื่น ข้อดี ข้อเสีย 

มองโกเลีย นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง 

0.5+0.5 ระบบประกันสังคม 

(Unemployment 
Benefit) 

ข้ึนอยู่กับค่าเฉลี่ยของรายได้ใน 
3 เดือนที่ผ่านมา และระยะเวลา
ของการถูกจ้าง 

- การฝึกอาชีพตลอดชีวิต 

- การพัฒนาทักษะ  

- การฝึกอบรมเพ่ือเริ่มต้นในการทำ
ธุรกิจของตัวเอง  

- การออกร้าน (Job fair) 

- การให้คำปรึกษาด้านสายอาชีพ
งาน 

การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบอื่นที่หลากหลาย
และสามารถนำมาปรับ
ใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือสำหรับผู้
ว่างงานในประเทศไทย
ได้ 

บุคคลที่มรีะยะเวลาของการถูก
จ้างน้อย อาจได้รับการให้ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบของเงินที่ไม่
เพียงพอต่อการยังชีพ 

เวียดนาม นายจ้าง 

+ 

ลูกจ้าง+รัฐ 

1+1+1 ประกันการว่างงาน ร้อยละ 60 ของค่าเฉลี่ยเงิน
สมทบใน 6 เดือนที่สุดท้ายและ
จำกัดไว้ที่ 20 เท่าของค่าแรงข้ัน
ต่ำ 

- การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- การบริการจัดหางาน 

- มีการเก็บเงินสมทบ
จากรัฐบาล ทำให้ไม่เป็น
การผลักภาระให้กับ
ผู้ประกันตนและนายจ้าง
มากเกินไป 

ควรเพ่ิมการช่วยเหลือในรูปแบบ
อื่นเพ่ือทำให้ผู้ประกันตนกลับสู่
การจ้างงานได้เร็วข้ึน 
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3.3 ภาพรวมเกี ่ยวกับการประกันการจ้างงานหรือประกันการว่างงาน กรณีศึกษาต่างประเทศและ 
ประเทศไทย 

ในปัจจุบันมี 72 ประเทศทั่วโลกที่ให้สิทธิประโยชน์การว่างงาน แต่อาจแตกต่างกันออกไปในรูปแบบ 
การแจกจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ นโยบาย หรือมาตรการของประเทศ 
ในกลุ่ม OECD ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่ม OECD และประเทศที่มีระบบประกันการจ้างงาน เกี่ยวกับการประกัน 
การจ้างงานเชิงองค์รวม เช่น แหล่งท่ีมาของเงินท่ีนำมาใช้ในการประกันการจ้างงาน รูปแบบการประกันการจ้างงาน
การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In kind หรือ In cash) ทั้ง 22 ประเทศนั้น หากพิจารณารูปแบบ 
ของการประกันการจ้างงานและการว่างงานนั ้น พบว่า ใน 13 ประเทศ ในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา 
อาร์เจนตินา ชิลี เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี บาห์เรน จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย เกาหลีใต้และเวียดนาม มีรูปแบบ 
ของประกันการจ้างงานและประกันการว่างงานท่ีแตกต่างกัน โดยประเทศแคนาดา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นใช้คำร่วมกัน 
คือ ประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) (ILO, 2017; Dek Soon Hwang, 2013) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประกันการจ้างงานใน 13 ประเทศข้างต้น พบว่า ลูกจ้าง 
ท่ีมีรายได้ในภาคส่วนเอกชนโดยปกติแล้วจะครอบคลุมประกันการว่างงาน ในบางประเทศขยายการครอบคลุม
ออกไปถึงลูกจ้างอิสระและรูปแบบการจ้างงานที่เป็นอาสาสมัคร เช่น ประเทศอาร์เจนตินา ชิลี เดนมาร์ก 
เกาหลีใต้ และไทย ลูกจ้างของภาครัฐถูกแยกออกไป รวมถึงลูกจ้างท่ีมีรายได้ต่ำ ทำงานไม่ประจำ (Part-Time) 
และลูกจ้างชั่วคราว ในประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม จะถูกแยกออกไปจากการประกัน
การว่างงาน ในขณะที่ประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ ่น และสหรัฐอเมริกา ผนวกรวมคนทำงาน 
เต็มเวลาและไม่เต็มเวลาเข้ามาในสิทธิประโยชน์การประกันการว่างงานด้วย  ทั้งนี้ รูปแบบการประกัน 
การว่างงานสำหรับประเทศเวียดนามและชิลี ผู้ท่ีสมัครใจลาออกจะได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับผู้ท่ีว่างงาน
จากการส้ินสุดสัญญาหรือถูกไล่ออก (ILO, 2017)  

 สำหรับช่วงระยะเวลาในการให้สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่ามีการวางโครงสร้างการว่างงานไว้
อย่างไร รวมถึงประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสการกลับเข้าสู ่งาน ในบางประเทศจ่ายสิทธิประโยชน์ประกัน 
การว่างงานมากกว่า 12 เดือน โดยเฉพาะเมื่อผู้เรียกร้องสิทธิว่างงานด้วยตำแหน่งงานระดับสูง ในขณะท่ีการคำนวณ
สิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานของประเทศอาร์เจนตินา ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้นั้น ช่วงเวลา 
การแจกจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานก่อนว่างงานและอายุของผู้ว่างงาน การช่วยเหลือ
ระยะยาวจำเป็นต่อผู้เรียกร้องสิทธิที ่มีอายุมาก สำหรับประเทศแคนาดา ชิลี ญี่ปุ ่น มองโกเลีย เกาหลีใต้ ไทย  
และสหรัฐอเมริกา มีการจัดหาสำหรับการประกันการว่างงานระยะยาวในช่วงที่อัตราการว่างงานสูงหรือเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ (ILO, 2017) 

 อัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประเทศส่วนใหญ่อยู่ที ่ร ้อยละ  50-60 ของรายได้ก่อนว่างงาน  
สำหรับประเทศเยอรมนี มีการจ่ายอัตราสิทธิประโยชน์พิเศษในกรณีที่ผู้ว่างงานมีบุตรในปกครองตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไป โดยจ่ายสิทธิประโยชน์ร้อยละ 67 ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในอัตรา
สูงกว่าปกติ คือ ร้อยละ 75-80 ให้แก่ผู้หางานท่ีมีรายได้ต่ำ และประเทศท่ีมีอัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์ประกัน
การว่างงานสูงท่ีสุด คือ ประเทศเดนมาร์ก โดยมีอัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์อยู่ท่ีร้อยละ 90 (ILO, 2017) 
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แผนการประกันการจ้างงานหรือประกันการว่างงาน มีเป้าหมายการขยายการครอบคลุมให้ครบทุกอาชีพ
มากท่ีสุด เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อผู้คนตกอยู่ในภาวะว่างงานจะได้รับการปกป้องและลดความเส่ียงเกี่ยวกับการว่างงาน
ผ่านเงินทดแทนและความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในปัจจุบันความครอบคลุมกลุ่มคนในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศแคนาดา แผนการประกันดังกล่าวครอบคลุมผู้ที ่มีรายได้จากภาครัฐและเอกชน  
แต่ยังขยายไปไม่ถึงกลุ่มคนท่ีทำอาชีพอิสระและเป็นเจ้าของธุรกิจ, ประเทศเดนมาร์ก แผนการประกันดังกล่าว
ครอบคลุมผู้ท่ีมีรายได้ทุกคน รวมถึงผู้ท่ีทำงานอิสระ, ในประเทศญี่ปุ่นแผนการประกันดังกล่าวครอบคลุมผู้ที่มี
รายได้ทุกคนทั้งคนในประเทศและต่างชาติ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี (นอกเสียจาก
ผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันต่อไป) กลุ่มคนที่ทำงานชั่วคราวน้อยกว่า 20 ชั่วโมง, คนที่เป็นแรงงานครั้ง
คราว ทำงานน้อยกว่า 30 วัน และคนที่เป็นแรงงานตามฤดูกาล ทำงานน้อยกว่า 4 เดือนและต่ำกว่า 30 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์, ในประเทศเกาหลีใต้ แผนการประกันดังกล่าวครอบคลุมผู้ที่มีรายได้ทุกคน ยกเว้น บุคคลที่ทำงาน 
ในฟาร์ม ไร่นา ประมง และงานบ้านในภาคเอกชน รวมถึงแรงงานที ่ทำงานน้อยกว่า 60 ชั ่วโมงต่อเด ือน  
หรือน้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์และประเทศไทย แผนการประกันดังกล่าวครอบคลุมผู้ท่ีมีรายได้ในภาคเอกชน 
ยกเว้น ชาวนาและคนทำงานในบ้าน เป็นต้น (Carter et al., 2013, p.11-12) 

1) เงินสมทบประกันการว่างงานหรือประกันการจ้างงาน 
แผนการเงินของระบบประกันการว่างงานหรือประกันการจ้างงาน เป็นความยินยอมร่วมกันระหว่าง

นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล โดยทั่วไปแล้วประเทศที่ดำเนินการประกันการว่างงานมาเป็นระยะเวลานาน  
จะมีต้นทุนและการเรียกเก็บเงินสมทบทุนประกันการว่างงานในอัตราที่สูง  การจัดการการเงินของกองทุน
ประกันการว่างงาน (Carter et al., 2013, p.18-21) ตัวอย่างเช่น  

ประเทศแคนาดา เงินสมทบเข้าแผนประกันการจ้างงานเรียกเก็บจากลูกจ้างร้อยละ 1.83 ของรายได้
ต่อเดือนและนายจ้างร้อยละ 2.56 ของเงินเดือนลูกจ้าง โดยท่ีไม่ได้รับการสมทบเงินเพิ่มจากรัฐบาล  

ประเทศเดนมาร์ก เงินสมทบเข้าแผนประกันการว่างงานเรียกเก็บจากลูกจ้างด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
คงที่หรือร้อยละ 30 ของรายจ่าย และร้อยละ 70 ของรายจ่ายจากภาครัฐ โดยค่าธรรมเนียมทั่วไปจะอยู ่ ท่ี  
70–80 โครนเดนมาร์ก ท้ังนี้ นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ  

ประเทศญี่ปุ่น เงินสมทบเข้าแผนประกันการจ้างงานเรียกเก็บจากลูกจ้าง เริ่มต้นตั้งแต่ร้อยละ 0.6 
นายจ้างเริ่มต้นต้ังแต่ร้อยละ 0.95 เป็นต้นไป ซึ่งแล้วแต่ประเภทธุรกิจ โดยรัฐบาลสมทบในอัตราท่ีคงท่ี   

ประเทศเกาหลีใต้ เงินสมทบเข้าแผนประกันการจ้างงานเรียกเก็บจากลูกจ้างร้อยละ 0.8 นายจ้าง 
ร้อยละ 0.8 ซึ่งอาจต้องส่งเงินสมทบเพิ่มเติมตั้งแต่ 0.25-0.85 เพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุน โดยนายจ้าง
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันการจ้างงานและการฝึกอบรมทักษะอาชีพ  ทั้งนี้ ไม่ได้รับการสมทบเงิน 
เพิ่มจากรัฐบาล 

ประเทศไทย เงินสมทบเข้าแผนประกันการว่างงานเรียกเก็บจากลูกจ้างร้อยละ 0.5 นายจ้าง 0.5  
และรัฐบาล 0.25  
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2) อัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
อัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานหรือประกันการจ้างงานขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหาร

จัดการของแต่ละประเทศ โดยการจ่ายเงินทดแทนนั้นประกอบได้ด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ระยะเวลาการจ่าย 
สิทธิประโยชน์และระดับของสิทธิประโยชน์ (Carter et al., 2013, p.25-30) ตัวอย่างเช่น  

ประเทศแคนาดา สำหรับผู ้ประกันตนที ่ทำงาน 420-700 ชั ่วโมงต่อปีและมีความสมเหตุสมผล 
ในการลาออก จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 55 ของค่าเฉลี่ยเงินเดือนรายสัปดาห์ ไม่เกิน 485 
ดอลลาร์แคนาดา ระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ 14-45 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานและอัตรา 
การว่างงานในภูมิภาคโดยจะจ่ายเงินทดแทนทุก 2 สัปดาห์  

ประเทศเดนมาร์ก สำหรับผู้ประกันตนท่ีทำงานอย่างน้อย 52 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่ได้สมัครใจ
ลาออก (มิเช่นนั้นจะต้องรอระยะเวลา 5 สัปดาห์ ถึงจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้) และต้องลงทะเบียน  
หางานตั้งแต่วันแรกของการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 90 ของค่าเฉลี่ยเงินเดือน  
3 สัปดาห์ส ุดท้าย ไม่ เก ิน 16,000 โครนเดนมาร์ก ต่อเดือน นอกจากนี้  กองทุนประกันการว่างงาน 
ให้สิทธิประโยชน์วันหยุด ค่าเบี้ยเลี ้ยงการเข้าฝึกอบรม และ ค่าเกษียณอายุก่อนกำหนดอย่างสมัครใจ 
ระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิน 2-3 ปี 

ประเทศญี่ปุ ่น สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานอย่างน้อย 6 เดือน ใน 2 ปีที่ผ่านมา และผู้ที่ไม่ได้สมัครใจ
ลาออก หรือ ว่างงานมากกว่า 3 เดือน จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานรายวัน โดยอัตราเงินทดแทนขึ้นอยู่กับ
ค่าเฉล่ียเง ินเดือน 6 เด ือนสุดท้าย หากมีรายได้ 2,330-4,650 เยน จะได้เง ินทดแทนร้อยละ 80 รายได้  
4,650-11,770 เยน จะได้เง ินทดแทนร ้อยละ 80-50 และรายได้  11,770-15,780 เยน จะได้ เง ินทดแทน 
ร้อยละ 50 ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีอายุ 60-64 ปี อัตราร้อยละ 50 ข้างต้นจะถูกลดลงเหลือร้อยละ 45 ระยะเวลา
ในการรับสิทธิประโยชน์ขึ ้นอยู่กับอายุและเงื ่อนไขการว่างงาน ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกปลดออกจาก
ตำแหน่ง จะได้ร ับเง ินทดแทน 90-330 วัน การว่างงานด้วยเหตุผลอื ่น ๆ จะได้ร ับเง ินทดแทน 90-150 วัน  
กรณีส้ินสุดสัญญา จะได้รับเงินทดแทน 90-150 วัน และการลาออกโดยสมัครใจในทุกช่วงอายุจะได้รับเงินทดแทน 
90-150 วัน  

ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานอย่างน้อย 180 วันใน 18 เดือนที่ผ่านมาและทำงาน 
อย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อเดือน ผู้ว่างงานจำเป็นต้องลงทะเบียนหางานและพร้อมสำหรับการทำงาน จะได้รับเงิน
ทดแทนการว่างงานร้อยละ 50 ของมาตรฐานรายได้รายวันโดยคำนวณจากรายได้เฉลี่ย ในกรณีที่สามารถหางาน 
ได้เร็ว จะได้รับร้อยละ 50 ของสิทธิประโยชน์ที ่ผู ้ประกันตนได้รับในฐานะเงินพิเศษของการกลับสู่การจ้างงาน 
(Reemployment Bonus) สำหรับระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ ขึ้นอยู่กับอายุงาน หากอายุงานน้อยกว่า  
30 ปี จะได้รับเงินทดแทน 90-180 วัน, อายุงาน 31- 50 ปี จะได้รับเงินทดแทน 90-210 วัน และหากอายุงาน
มากกว่า 51 ปี หรือบกพร่องทางร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 90-240 วัน นอกจากนี้สามารถขยายเวลาการรับ 
สิทธิประโยชน์ได้ 60 วันภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ทั้งนี้มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการปฏิเสธงานและการลาออก
จากงานโดยสมัครใจ  

ประเทศไทย สำหรับผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
ก่อนการว่างงาน โดยให้ขึ ้นทะเบียนผู้ว่างงานกับทางสำนักงานจัดหางาน ทั้งนี ้การว่างงานต้องไม่ได้
เกิดขึ้นจากการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้าง



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564   77 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

เสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี
ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือประมาทเลินเล่อ 
อันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จำคุก จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานร้อยละ 50 ของเงินเดือนเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินค่าจ้าง 
ขั้นต่ำและเงินค่าจ้างสูงสุด สำหรับผู้ท่ีสมัครใจลาออกจะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30 ของเงินเดือนเฉล่ีย 
สำหรับระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน ไม่เกิน 180 วัน ผู้ท่ีสมัครใจ
ลาออกจะได้รับเงินทดแทน ไม่เกิน 90 วัน  

จากการทบทวนวรรณกรรมประสบการณ์ประกันการว่างงานของทั ้ง  14 ประเทศ รายงานว่า  
การจ่ายสิทธิประโยชน์การว่างงานด้วยเงินสดควบคู ่ไปกับนโยบายสนับสนุนการกลับเข้าสู ่การจ้างงาน   
เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องคนว่างงานและครอบครัวของพวกเขาจากความยากจน  
อีกทั้งยังช่วยให้ได้รับการจ้างงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประเทศส่วนใหญ่จึงมักเชื่อมโยงการจ่ายสิทธิประโยชน์  
ในรูปแบบเงินและให้บริการจัดหางานประจำให้แก่คนว่างงาน การบริการจัดหางาน หมายถึง การค้นหางาน  
ท่ีมีประสิทธิภาพผ่านการให้คำปรึกษา การจัด Job Fair การให้ความช่วยเหลือในการเขียนประวัติส่วนตัว (CV) 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีเปิดรับสมัคร เป็นต้น นอกจากนี้ รูปแบบ
การประกันการว่างงานในแต่ละประเทศอาจมีลักษณะที ่แตกต่างกันออกไป  เพื ่อสนับสนุนคนว่างงาน 
ให้พัฒนาทักษะของตน เช่น การให้เบี้ยเลี้ยงหรือส่วนลดในการอบรมพัฒนาทักษะ หรือขยายสิทธิประโยชน์
หากเข้าร่วมและสำเร็จการฝึกอบรมทักษะ เป็นต้น (ILO, 2017) 

ตัวอย่างเช่น ระบบการประกันการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สิทธิประโยชน์
การว่างงาน เกิดขึ้นจากการหักเงินลูกจ้างและนายจ้างที่จ่ายในแต่ละเดือนระหว่างการจ้างงาน เงินส่วนนี้จะถูก
นำมาใช้เพื ่อช่วยเหลือเมื่อกลายเป็นบุคคลว่างงาน โดยเงินส่วนนี้แบ่งออกเป็น เงินทดแทนรายเดือน การให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน และเบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและ 2) โปรแกรมการให้บริการซึ่งได้รับ 
การสนับสนุนจากนายจ้างและรัฐบาล โดยให้บริการเกี่ยวกับความมั่นคงในการจ้างงานและการพัฒนาความสามารถ
ของลูกจ้าง/พนักงาน  

ระบบประกันการจ้างงานในประเทศเกาหลีใต้  เชื ่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโปรแกรมสิทธิประโยชน์  
การว่างงาน โปรแกรมความมั ่งคงในการจ้างงาน และโปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางทักษะอาชีพ  
โดยคำนึงถึงประโยชน์ที ่มีต่อนายจ้างและลูกจ้าง สิทธิประโยชน์การว่างงานถูกแบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) เบี้ยเลี้ยงสำหรับการหางาน เป็นการให้เงินสนับสนุนบางส่วนแทนรายได้แก่ผู้ว่างงานระหว่างการหางานใหม่  
และ 2) สิทธ ิประโยชน ์การสน ับสนุนการว ่างงาน สอดคล้องกันก ับข ้อแรกเป ็นการให ้ส ิทธ ิประโยชน์  
และการสนับสนุนสำหรับการหางาน การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Carter et 
al., 2013, p.8) 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี ่ยวกับแผนการประกันการจ้างงานหรือประกันการว่างงาน พบว่า รูปแบบ 
การประกันการจ้างงานที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศเดนมาร์ก ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
เกาหลีใต้ เนื่องจาก ท้ัง 4 ประเทศมีจุดเด่นของแผนการประกันดังกล่าวท่ีแตกต่างกัน เช่น ความครอบคลุมลักษณะ
อาชีพของผู้ประกันตน การจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันการว่างงาน/จ้างงาน และเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
ซึ่งสามารถนำจุดเด่นต่าง ๆ ของแต่ละประเทศมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยได้ 
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4. การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอในการจัดตั้งโครงการประกันการจ้างงาน  (Employment 
Insurance) ที่เหมาะสมกับบริบทการจ้างงานของประเทศไทย โดยพิจารณาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ 

4.1 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันการจ้างงาน (Employment Insurance)  
เพื่อจัดต้ังโครงการประกันการจ้างงานท่ีเหมาะสมกับบริบทการจ้างงานของประเทศไทย จึงต้องศึกษาบทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ 3 หน่วยงาน ดังนี้ 

1) กรมการจัดหางาน 

 กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536  
และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2536 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรมใหม่ ในส่วนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการ
สังคมออกจากกัน จัดตั ้งเป็นกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมน ุษย์   
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (กรมการจัดหางาน, ม.ป.ป.) และ
พระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 7  
ได้จัดตั ้งสำนักงานจัดหางานขึ ้นในกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานซึ ่งเร ียกว่า “สำนักงานจัดหางาน  
กรมการจัดหางาน” โดยมีหน้าที่จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ได้กล่าวไว้ว่า “การบริหารจากภาครัฐจะต้อง สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ” ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ยังให้ความสำคัญกับ “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเป็นและประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ” และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 มาตรา 78 (1) กำหนดให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เมื่อได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
หกเดือนภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนการว่างงาน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงาน พร้อมท่ี 
จะทำงานอย่างเหมาะสมกับที่ทางรัฐจัดหาให้ หรือต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน และได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักงาน 
จัดหางานของรัฐ โดยต้องไปรายงานตัวไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั ้ง (สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ, 2559) 

 ด้วยเหตุนี้ กรมการจัดหางาน จึงมีอำนาจหน้าท่ีและภารกิจหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ 
คุ้มครองคนหางาน ศึกษาวิเคราะห์ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริม
การมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจน



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564   79 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ได้รับสิทธิประโยชน์ที ่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยกรมการจัดหางานมีภารกิจ ดังนี้ (กรมการจัดหางาน , 
ม.ป.ป.) 

 1.1)  การบริการจัดหางานในประเทศ  

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานอย่างรวดเร็ว 
ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน โดยเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ทหารก่อนปลดประจำการ แรงงานที่อยู่บนพื้นที่สูง ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย ผู ้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เป็นต้น ในส่วนของการดำเน ินงาน กรมการจัดหางานได้มี  
การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการจัดหางานในประเทศ ดังนี้ 

  (1) การจัดงานนัดพบตลาดนัดเชิงคุณภาพ เป็นการดำเนินงานด้วยระบบ IT ซึ่งจะทำให้ผู้สมัคร
งานและนายจ้างท่ีเข้าร่วมงานได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก โดยผู้สมัครงานสามารถ
ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครงานและเลือกตำแหน่งงานว่างตามความต้องการได้จำนวนมาก
ในคราวเดียวกัน รวมทั้งสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน
และใบสมัครงานทุกครั้งท่ีสมัครงานกับนายจ้าง 

  (2) การจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่และแรงงานย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู ้หางานและ
นายจ้าง/สถานประกอบการได้พบและพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งงานท่ีเหมาะสมโดยตรง  

  (3) การให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน จัดหาตำแหน่งงานว่าง ณ หน่วยบริการ
ของกรมการจัดหางานที่มีอยู ่ทั ่วประเทศทั้งในส่วนกลาง 11 แห่ง (สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร 
เขตพื้นที่ 1-10 และศูนย์บริการ Smart Job Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 77 แห่ง (สำนักงานจัดหางาน
จังหวัด) 

  (4) การให้บริการจัดหางานเชิงรุกโดยรถ Mobile Unit เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในระดับ
ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพและ
อบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนพื้นท่ี 

  (5) การให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ช่ัวโมง โดยให้บริการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางานที่เดินทางเข้ามาหางานทำในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจุดให้บริการ ณ สถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่), สถานีขนส่งหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง 

  (6) การให้บริการจัดหางานทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงาน  
ของนายจ้าง/สถานประกอบการ และสมัครงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมการจัดหางานได้ที่ Website: 
http://smartjob.doe.go.th 

  (7) ประสานการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยเคลื ่อนย้ายแรงงานจากจังหวัด 
ท่ีมีผู ้สมัครงานมากไปยังจังหวัดที ่ขาดแคลนแรงงาน (มีความต้องการแรงงาน) และเคลื ่อนย้ายนายจ้าง/  
สถานประกอบการให้ไปรับสมัครงานในจังหวัดท่ีมีผู้สมัครงานจำนวนมาก 
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  (8) การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกรมการจัดหางานโดยให้บริการจัดหางานที่มีความเหมาะสม 
ทั้งในเรื่องลักษณะงาน อัตราค่าจ้าง สภาพการจ้างงาน สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งการให้เข้ารับการฝึกอบรม  
ในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ 

  (9) การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ 

  (10) การจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ คือ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู ้พ้นโทษ และนักเรียน 
นักศึกษา 

  (11) การอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 

 1.2) การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มี
ความรู้ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

  (1) ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ 
โลกการศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ความสามารถ 
และความต้องการของตลาดแรงงาน 

  (2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ การประสานงาน
ในเรื่องแหล่งฝึกอาชีพ แนะนำเงินทุนภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ข้อมูลอาชีพ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกปฏิบัติ
อาชีพอิสระและให้ความรู้ด้านการประกอบการ เช่น การทำบัญชีเบื ้องต้น การตลาด การคิดต้นทุนการผลิต  
กำไรขาดทุน เป็นต้น 

  (3) จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการมีงานทำ โลกอาชีพ โลกการศึกษา โลกของข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 

  (4) ผลิตและเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ ในรูปแบบของแผ่นพับ โปสเตอร์ 
หนังสือข้อมูลอาชีพ CD/VCD ชุดนิทรรศการรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

  (5) บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ โดยเป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลด้านอาชีพต่าง ๆ 

  (6) การจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน ได้มีการรวมตัว 
เพื่อจัดต้ังกลุ่ม และส่งเสริมให้กลุ่มกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำท่ีบ้านเพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพในการผลิต 
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 1.3) การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 เพื่อกำกับดูแลการพัฒนากระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางาน และลูกจ้างที่ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ โดยมีการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

  (1) บริหารและบริการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

  (2) เป็นศูนย์ข้อมูลและทะเบียนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

  (3) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยท่ีไปทำงานในต่างประเทศ 

  (4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

  (5) ฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ 

  (6) ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

  (7) กำหนดแนวทางและส่งเสริมตลาดแรงงานต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย  
ของรัฐบาล 

 1.4) การคุ้มครองคนหางาน  

 เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากการหางานทำ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัท
จัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน และบุคคลท่ีมีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงท่ีเอารัดเอาเปรียบคนหางาน โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

  (1) การพิจารณา ตรวจสอบ คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน 
เพื่อจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและต่างประเทศ การต่ออายุใบอนุญาตการขอจดทะเบียน  
และมีบัตรประจำตัวผู ้ร ับอนุญาต การขอเปล่ียนแปลงทางทะเบียนต่าง ๆ การขอยกเลิกหรือเพิกถอน 
หรือสิ้นสภาพใบอนุญาตจัดหางาน รวมถึงการตรวจสอบหลักประกัน การหักหลักประกันและการเก็บรักษา
หลักประกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

  (2) การรับเรื ่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานเกี ่ยวกับการจัดหางานพิจารณา
ดำเนินการลงโทษทางทะเบียน และดำเนินคดีทางอาญากับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน 

  (3) ตรวจสอบควบคุมการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางาน 
สืบเบาะแส ติดตามความเคล่ือนไหวและพฤติการณ์การหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางานเถ่ือน 

  (4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของคนหางานหรือลูกจ้างที่จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงาน 
ในต่างประเทศ ตรวจสอบและระงับเดินทางของบุคคลที ่ม ีพฤติการณ์จะลักลอบเดินทางไปทำงาน 
ในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ความคุ้มครองและป้องกันการหลอกลวง
คนหางานท่ีจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและขบวนการค้ามนุษย์ 
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  (5) ตรวจสอบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปราบปราม จับกุม
และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและขบวนการค้ามนุษย ์

  (6) พิจารณาคำขอรับเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งการเบิก- 
จ่ายเงิน และนำส่งเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานและกฎหมายว่าด้วยการทำงาน 
ของคนต่างด้าว 

 1.5) การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว 

 เพื่อดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผัน 
ให้ประกอบอาชีพเป็นการช่ัวคราว โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

  (1) พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
ทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกจากการทำงานของคนต่างด้าว 

  (2) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 

  (3) ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทำ 

  (4) ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ 

  (5) ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 

  (6) วางมาตรการจัดระบบเพื่อควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามา
โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

  (7) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  (8) จัดระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ NGOs 

 2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของงานด้านแรงงานเสมอมา เริ่มตั้งแต่การมี พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับด้าน
แรงงานว่าด้วยเรื ่องการบริการจัดหางานของรัฐและเอกชนในปี พ.ศ. 2475 ในสมัยที่ยังเป็นหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้พยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ด้านแรงงาน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ โดยมีการโอนแผนกจัดหางาน ไปสังกัด กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ  
ด้วยเหตุผลว่า เป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน เศรษฐกิจ 

 ในป ี  พ.ศ. 2484 เป ็นย ุคที่ร ัฐบาลให ้ความสำค ัญในเร ื่องการสงเคราะห ์ประชาชนให ้มีอาชีพ  
เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี จึงโอนงานมาสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และในช่วงปี พ.ศ. 2496-2505  
มีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านแรงงานเรื่อยมา และเริ่มให้ความสำคัญด้านการฝึกอาชีพ 
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โดยระยะแรกเป็นแผนกอาชีวศึกษา จนกระท่ังเป็น ศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดกองแรงงาน และสังกัดส่วนแรงงานในท่ีสุด 
แต่ยังคงอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย 

 ปี พ.ศ. 2508 มีการยกฐานะส่วนแรงงานขึ้นเป็นกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ภารกิจ
หลักทางด้านการจัดหางาน การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอาชีพ ในช่วง พ.ศ. 2511  
มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นโดยให้ปฏิบัติควบคู่ไปกับ กองพัฒนาอาชีพ จนกระทั่ง พ.ศ. 2516 
ได้มีพระราชกฤษฎีกาฯ เปลี ่ยนกองพัฒนาอาชีพเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง พ.ศ. 2517-2534  
ได้มีการขยายการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในภูมิภาค เพื่อขยายบริการการฝึกอาชีพให้เข้าถึงประชาชน 
ในระดับพื้นท่ีมากขึ้น 

 ในปี พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติยุบส่วนราชการ กรมแรงงาน พร้อมกับมีการจัดตั้งกรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขึ้น สังกัดกระทรวงมหาดไทย และในปี พ.ศ. 2536  
รัฐบาลได้จัดต้ังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และในเวลาเดียวกันได้มีการจัดตั้งกรมการจัดหางานขึ้น  
จึงได้โอนงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีเกี่ยวกับการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ งานควบคุม
คนงานที่เป็นต่างด้าวไปสังกัดกรมการจัดหางาน โดยในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบบริหาร
ราชการใหม่ โดยปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ท้ังหมดตามบทบาท ภารกิจ ซึ่งทำให้มีกระทรวงเพิ่มขึ้น 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ถูกแยกออกเป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับผิดชอบ
ภารกิจเฉพาะด้านพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศเช่นเดิม และล่าสุด ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2559  

 ด้วยเหตุนี ้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีภารกิจเกี ่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล  
มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ  
และคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และควบคุมกำกับดูแล
การประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู ้ที ่มีความสามารถ โดยให้มีอำนาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ม.ป.ป.) 

2.1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบฝีมือแรงงาน 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ
ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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2.3) จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ  
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาระบบการรับรอง
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2.4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากําลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.5) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2.6) ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ 

2.7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที ่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมหรือตามที่ร ัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

หลักสูตรที่เปิดอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีความหลากหลายของหลักสูตรในการพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูงในการทำงาน เช่น หลักสูตรฝึก
อาชีพ เป็นการฝึกภาษา การใช้โปรแกรมสำนักงาน เป็นต้น หลักสูตรในกลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มเทคโนโลยีอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิ ทัล กลุ่มเทคโนโลยีช่างเชื ่อม กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ เป็นต้น หลักสูตรเหล่านี้เป็นความพยายามในการฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงานเพื่อให้
มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการในการออกแบบหลักสูตร  
ที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างทั ้งในแง่ทักษะและการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อให้แรงงาน  
ได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

การจัดต้ังกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานเริ ่มต้นจากภายหลังการเปลี ่ยนแปลงการปกครอง 
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการว่างงานเพิ่มมากขึ้น คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองจึงกำหนดนโยบายเพื ่อมุ ่งเน้นการลดปัญหาการว่างงาน จึงมีการตราพระราชบัญญัติว ่าด้วย 
สำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ ่น พ.ศ. 2475 พร้อมกับ 
การปรับปรุงกฎหมายด้านแรงงาน และจัดตั้งหน่วยงานเพื ่อให้บริการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเริ ่มจาก 
การจัดตั้งแผนกจัดหางาน กองทะเบียน กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เป็นหน่วยงานในการบริหารแรงงาน 
นับต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานด้านบริหารแรงงานจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านบริหารแรงงานในขณะนั้น คือกอง
แรงงาน จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นส่วนแรงงานในปี พ.ศ. 2505 และในป ีพ.ศ. 2508 ปรับฐานะเป็นกรมแรงงานภายใต้
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าท่ีในการบริหารแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การจัดหางาน และกองทุนเงินทดแทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าแรงงานควรมีความมั่นคง
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ในชีวิตด้วยระบบประกันสังคม จึงได้ทำการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมและโอนภารกิจด้านกองทุนเงินทดแทน
ของกรมแรงงานให้กับสำนักงานประกันสังคม  

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามผลักดันกรมแรงงานขึ้นเป็นกระทรวง
แรงงาน แต่ประสบปัญหากับการเปล่ียนแปลงของร ัฐบาล จนกระทั ่งวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2535 
คณะรัฐมนตรีมีมติในการอนุมัติให้ยุบกรมแรงงานและจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใหม่  
2 หน่วยงาน คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารการคุ้มครองแรงงาน
และแรงงานสัมพันธ์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ บริหารงานการส่งเสริม  
การมีงานทำ ได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดหางาน พร้อมทั้งอนุมัติให้เตรียมการจัดตั้งกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมต่อไป  

การดำเนินการจัดตั ้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประสบผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2536  
โดยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็น  
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2536  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ในช่วงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศ คณะรัฐมนตรี 
จึงมีมติเห็นชอบให้มีแผนปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี  5) พ.ศ. 2545  
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่  
ให้ชัดเจน จึงมีการปรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้เป็นกระทรวงแรงงาน โดยโอนงาน  
ด้านประชาสงเคราะห์ไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจึงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานนับตั้งแต่ว ันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา  
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2562) 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานมีวิสัยทัศน์ 
ท่ีมุ่งเน้นให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน มีพันธกิจเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการ
ทำงานที่มีคุณค่า พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน และพัฒนาองค์กร 
และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภบิาล (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2562) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559  
ได้กำหนดให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานทั ้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการแรงงานโดยการพัฒนามาตรฐาน 
รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า  
และพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
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3.1) กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กำกับ ดูแลให้การรับรองสถานประกอบ
กิจการท่ีมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล 

3.2) คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมาย
กำหนดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.3) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4) พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรท่ีอยู่ในกำกับของรัฐ 

3.5) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน  
ทั ้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
และสวัสดิการแรงงาน 

3.6) ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน 

3.7) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน 

3.8) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงานและประสาน
แผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน 

3.9) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่กฎหมายกําหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จากที ่ได้กล่าวมาถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ทั ้ง 3 หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการประกัน 
การจ้างงาน แม้ว่าแต่ละหน่วยงานจะมีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายแยกออกเป็นส่วน ๆ ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
กรมการจัดหางานดำเนินหน้าท่ีในการนำผู้ว่างงานเข้าสู่กระบวนการจ้างงานซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการจ้างงานของผู้ประกันตนได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในการออกแบบหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมให้แก่แรงงาน เพื่อให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
และทำให้แรงงานได้รับการจ้างงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินหน้าท่ีเกี่ยวกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน ทั้งนี ้ ในการวางแผนระบบประกันการจ้างงาน
จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ในการสร้างระบบการส่งต่อข้อมูลเกี ่ยวกับสถานะ 
การว่างงานของบุคคล กล่าวคือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่แรงงานหรือลูกจ้างพึงได้รับอย่างท่ัวถึงและอยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย อาจเป็นการรวบรวม
สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นหมวด เช่น สิทธิการจ้างงาน สิทธิการว่างงาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ่ยวกับสิทธิและวางแผนการดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ได้ เมื ่อเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเมื ่อตกอยู ่ในสภาวะว ่างงาน ผู ้ประกันตนอาจเร ิ ่มต้นเข้าไปค้นหาข้อมูล 
จากเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตระหนักว่าในสถานการณ์นี้สามารถได้รับสิทธิ์เยียวยาอะไร
ได้บ้าง และต้องดำเนินการรับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานใด ซึ ่งข้อมูลเหล่านี ้ เป็นประโยชน์อย่างมาก 
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ต่อผู้ประกันตน ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการนี้ทำให้ผู้ว่างงานรู้ว่าตนเองจะต้องไปติดตามขอรับสิทธิประโยชน์
อย่างไร 

ความรู ้ด้านสิทธิและสวัสดิการทำให้ เมื ่อผู ้ประกันตนที ่ว่างงานสามารถมาลงทะเบียนว่างงาน 
กับทางสำนักงานประกันสังคมและแจ้งความจำนงในการจัดหางาน ข้อมูลการขึ้นทะเบียนว่างงานของ 
กรมการจัดหางานมีประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะ เพื่อให้แรงงานมีทักษะ 
ที่ตรงต่อความต้องการของนายจ้างและกลับสู่กระบวนการจ้างงานอีกครั ้ง หากกรมการจัดหางานและ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประสานและส่งต่อข้อมูลจะทำให้เห็นถึงจำนวนผู้ท่ีว่างงานและตำแหน่งงานท่ีต้องการ
แรงงาน ทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถออกแบบหลักสูตรและเปิดรับผู้ที ่ว่างงานเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาทักษะได้ เพื่อผู้ที ่ว่างงานมีทักษะที่ตรงต่อตลาดแรงงาน หลังจากท่ีแรงงานมีทักษะที่เป็นท่ีต้องการ 
ของตลาดแรงงานแล้ว กรมการจัดหางานสามารถท่ีจะจับคู่ตำแหน่งงานและแรงงานได้ ก่อให้เกิดการให้บริการ
จัดหางานท่ีมีประสิทธิภาพ มิใช่เพียงแค่การขึ้นทะเบียนจัดหางาน แต่ต้องมีการสนับสนุนการบริการจัดหางาน 
ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือจัดหางานอย่างเป็นระบบ การให้คำปรึกษาในการหางานที่ตรงกับทักษะ 
ของผู้ประกันตน รวมถึงการส่งต่อไปเข้าร่วมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างรอกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงาน 
ท้ังนี้ การกระตุ้นการเข้าร่วมฝึกทักษะแรงงาน อาจอยู่ในรูปแบบของการให้เบ้ียเล้ียงเมื่อเข้ารับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและจบหลักสูตรการฝึกอบรม หรือหากเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะแล้วยังไม่สามารถกลับเข้าสู่  
การจ้างงานได้อาจมีการพิจารณาการขยายเวลาการจ่ายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เป็นต้น  

ท้ังนี้ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อร่วมกันออกแบบและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่สามารถหารายได้ด้วยอาชีพอิสระและอาชีพในช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ความยืดหยุ่นของหลักสูตรการฝึกทักษะนี้ อาจทำให้คนทุกกลุ่ม
ท้ังคนท่ัวไป ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถเข้าร่วมการพัฒนาทักษะท่ีนำไปสู่การประกอบอาชีพท่ีสามารถหา
เล้ียงตนเองได้ 

4.2 ข้อเสนอในการจัดต้ังโครงการประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ที่เหมาะสมกับบริบท
การจ้างงานของประเทศไทย 

1) การเกิดขึ้นของแผนประกันการว่างงานในประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานสำหรับลูกจ้างในภาคเอกชน 
โดยมีสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานนี้เกิดขึ้น
จากการสมทบของท้ัง 3 ฝ่ายประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ในอัตราฝ่ายละร้อยละ 0.5, 0.5 และ 0.25 
ของค่าจ้างสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีคนว่างงานจำนวน 88,063 คน ได้รับ
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน คิดเป็นจำนวนเงิน 4,000 ล้านบาท 

 การประกันการว่างงานถูกตระหนักถึงครั ้งแรกในประเทศไทย หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอาเซียน 
ท่ีเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ทำให้เกิดการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการประกันการว่างงานขึ้น จนกระท่ัง ในปี 
พ.ศ. 2543 เก ิดการประกันการว ่างงานขึ ้นและใช้จนมาถึงปัจจุบ ัน  ผู้ว ่างงานจะได้ร ับเง ินทดแทนกรณี 
ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน ในกรณีลาออกหรือกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทน 
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ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยในการประกันการว่างงานนี้จะครอบคลุมถึงบริการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน 
และการพัฒนาทักษะ เพื่อให้แรงงานสามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง ผู้ว่างงานจำเป็นต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่บริการจัดหางานของภาครัฐ หรือ กรมการจัดหางาน  
ว่าตนพร้อมที่จะทำงานและเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม หากผู้ว่างงานปฏิเสธการกระทำดังกล่าวจะถูกยกเลิก 
สิทธิประโยชน์ช่ัวคราว ยกเว้นมีเหตุผลท่ีสามารถยอมรับได้  

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดในส่วนของการให้บริการฝึกอบรม
พัฒนาและฟื้นฟูทักษะ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกันรับผิดชอบดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังส่งเสริมให้
นายจ้างดำเน ินการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้แก่ล ูกจ้างผู ้พ ิการทางสายตาภายในสถานประกอบการ  
โดยผู้ประกอบการที่จัดฝึกอบรมทักษะสามารถลดหย่อนภาษีได้ และไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

2) ข้อเสนอในการจัดตั้งโครงการประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ที่เหมาะสม
กับบริบทการจ้างงานของประเทศไทย 

2.1) กลุ่มเป้าหมายของแผนการประกันการจ้างงาน 

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในประเทศไทยตามกฎหมาย ได้แก่ ผู ้ประกั นตน 
ภาคบังคับตามมาตรา 33 หรือกลุ่มลูกจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบ
เพื ่อให้ได้ร ับสิทธิ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว ่า สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานยังไม่ครอบคลุมกลุ ่มคนทุกอาชีพ  
เช่น ผู ้ประกอบอาชีพอิสระ ผู ้ทำงานไม่ประจำ รวมถึงบางอาชีพท่ี ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม  
หากเปรียบเทียบกับประเทศเดนมาร์ก แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีรูปแบบการประกัน
การจ้างงานที่น่าสนใจสามารถนำมาเป็นต้นแบบการจัดตั้งประกันการจ้างงานในบริบทสังคมไทยได้ พบว่า 
ประเทศเดนมาร์กท่ีมีแผนการประกันดังกล่าวครอบคลุมผู้ท่ีมีรายได้ทุกคน รวมถึงผู้ท่ีทำงานอิสระ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ท่ียังมิได้ครอบคลุมในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยอาจมีการขยายความครอบคลุมสาขาอาชีพให้มากยิ่งขึ้น 

ในปัจจุบัน กลุ ่มผู ้ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู ้ประกอบการ ซึ ่งอาจไม่เคยเข้าสู ่ระบบประกัน  
การว่างงานมาก่อน มีจำนวนมากยิ ่งข ึ ้นจากการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม บางคนตัดสินใจประกอบอาชีพ 
ที่เป็นนายตัวเอง สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และมีแนวโน้มว่าในอนาคตกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเช่นนี้ 
จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แผนการประกันการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควรมีการขยายกลุ่มผู้ประกันตนให้
ครอบคลุมผู้ที ่มีรายได้มากยิ่งขึ ้น เพื่อป้องกันและปกป้องความเสี่ยงของพลเมืองในการเผชิญหน้ากับปัญหา 
การว่างงาน และสร้างความมั่นคงเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ โดยการเข้าสู่ระบบการประกันการจ้างงาน อาจเริ่มต้นต้ังแต่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการขึ้นทะเบียนการประกอบอาชีพและรายได้รายปี 
ของบุคคล 

2.2) เงินสมทบประกันการว่างงาน 

อัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมกรณีว่างงานของประเทศไทย เป็นความร่วมมือ  
ของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ลูกจ้างร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง นายจ้างจ่ายสมทบร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง และรัฐบาล
สมทบร้อยละ 0.25 ของค่าจ้าง หากเปรียบเทียบกับประเทศเดนมาร์ก แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ พบว่า 
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ประเทศไทยมีอัตราการจ่ายเงินสมทบท่ีค่อนข้างต่ำ แม้ว่าอัตราการจ่ายเงินสมทบจะใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยรายได้ของผู้มีรายได้ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
เกาหลีใต้ จะเห็นได้ว่า จำนวนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันการว่างงานแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ  
รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนของคนญี ่ปุ ่น 73,000 บาท จ่ายเง ินเข้ากองทุนร้อยละ 0.6 คิดเป็นเง ิน 438 บาท  
ของคนเกาหลีใต้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 81,000 บาท จ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 0.55 คิดเป็นเงิน 445.5 บาท 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนไทย 18,000 บาท จ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 0.5 คิดเป็นเงิน 90 บาท  
แต่มีการกำหนดให้จ่ายได้ไม่เกิน 75 บาทต่อเดือน (อัตราการจ่ายเง ินนี ้เป็นการจ่ายเง ินของลูกจ ้าง 
เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ยังมิได้รวมกับการจ่ายเงินสมทบจากนายจ้างและรัฐบาล) ท้ังนี้ จำนวนเงินท่ีแตกต่างกัน
อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือเงินทดแทนท่ีผู้ประกันตนจะได้รับเยียวยาเมื่อกลายเป็นผู้ว่างงาน 

ด้วยเหตุนี้ อัตราเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อาจจำเป็นจะต้องมีการปรับอัตรา
การจ่ายเง ินเข้ากองทุนประกันการว่างงาน เพื ่อให้สามารถครอบคลุมสิทธิประโยชน์การจ้างงานที ่กำลัง  
จะเกิดขึ้นในอนาคต จากทั้งในส่วนของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล เพื่อให้กองทุนมีจำนวนเงินมากเพียงพอ 
ในการเยียวยาเมื่อผู้ประกันตนตกอยู่ในสถานการณ์การว่างงาน และเงินทดแทนนั้นสอดคล้องไปกับค่าครองชีพ 
ของผู้ประกันตน รวมถึงสามารถสร้างความมั่นคงในการจ้างงานให้แก่ผู้ประกันตนด้วย การปรับอัตราการจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนนั้น อาจมีลักษณะ ดังนี้ 1) สำหรับลูกจ้างอาจมีการกำหนดขั้นต่ำและอัตราการจ่ายแบบสมัครใจ  
เช่น ขั้นต่ำการจ่ายเงินของลูกจ้าง คือ ร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง อัตราการจ่ายแบบสมัครใจ คือ ร้อยละ 0.6-1.0  
ของค่าจ้าง ท้ังนี้สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันจะได้รับจะแตกต่างกันไปตามอัตราการจ่ายเงินสมทบ หรือ อาจเป็นการ
กำหนดอัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนที่สัมพันธ์กับช่วงรายได้เฉลี่ย เช่น ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,000–40,000 บาท 
จ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 0.5 ผู้ท่ีมีรายได้เฉลี่ย 40,001 บาท ขึ้นไป จ่ายเงินเข้ากองทุนร้อยละ 0.6 เป็นต้น  
และ 2) สำหรับนายจ้างและรัฐบาลอาจเป็นการจ่ายเงินสมทบในลักษณะคงที่ตามประเทศเดนมาร์ก เช่น นายจ้าง 
และภาครัฐจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันการจ้างงาน ร้อยละ 0.5 หรือมากกว่าตามความเหมาะสมของรายจ่าย  

2.3) การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 
ระยะเวลาและเงินทดแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับของประเทศไทย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทน 

การว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉล่ีย (ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) โดยคำนวณจากเงินสมทบขั้น
ต่ำและเงินสมทบสูงสุด สำหรับผู้ท่ีสมัครใจลาออกจะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉล่ีย (ฐานค่าจ้าง
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) สำหรับระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ ผู้ที ่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน  
ไม่เกิน 180 วัน ผู้ที่สมัครใจลาออกจะได้รับเงินทดแทน ไม่เกิน 90 วัน อัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์อาจมี 
การทบทวนใหม่ การจ่ายสิทธิประโยชน์ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เป็นต้นแบบของการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
ท่ีน่าสนใจ เนื่องจากคำนึงถึงรายได้และอายุของผู้ประกันตน 

ประเทศญี่ปุ่น จ่ายเงินทดแทนการว่างงานรายวัน โดยอัตราเงินทดแทนขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเงินเดือน  
6 เดือนสุดท้าย หากมีรายได้ 2,330-4,650 เยน จะได้เงินทดแทนร้อยละ 80 รายได้ 4,650-11,770 เยน จะได้
เงินทดแทนร้อยละ 80-50 และรายได้ 11,770-15,780 เยน จะได้เงินทดแทนร้อยละ 50 ท้ังนี้ หากผู้ประกันตน 
มีอายุ 60-64 ปี อัตราร้อยละ 50 ข้างต้นจะถูกลดลงเหลือร้อยละ 45 ระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่
กับอายุและเงื ่อนไขการว่างงาน เช่น ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกปลดออกจากตำแหน่ง จะได้รับเงิน
ทดแทน 90–330 วัน การว่างงานด้วยเหตุผลอื่น ๆ จะได้รับเงินทดแทน 90-150 วัน กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง  
จะได้รับเงินทดแทน 90-150 วัน และการลาออกโดยสมัครใจในทุกช่วงอายุ จะได้รับเงินทดแทน 90-150 วัน  
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ประเทศเกาหลีใต้ จ่ายเงินทดแทนการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของมาตรฐานรายได้รายวัน 
โดยคำนวณจากรายได้เฉลี่ย สำหรับระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ ขึ ้นอยู่กับอายุและงาน หากอายุ  
น้อยกว่า 30 ปี จะได้รับเงินทดแทน 90-180 วัน, อายุ 31-50 ปี จะได้รับเงินทดแทน 90-210 วัน และหาก
อายุมากกว่า 51 ปี หรือบกพร่องทางร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 90-240 วัน  

หากนำมาปรับใช้กับบริบทประเทศไทยในการจ่ายสิทธิประโยชน์ อาจมีการกำหนดอัตราการจ่ายเงิน
ทดแทนตามช่วงของรายได้เฉล่ีย หากมีรายได้เฉล่ียน้อย จะได้รับเงินทดแทนในอัตราท่ีสูงกว่าคนท่ีมีรายได้มาก 
และระยะเวลาการรับเงินทดแทนขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้ประกันตน หากมีอายุมาก จะได้รับเงินทดแทน 
ในระยะเวลาท่ีมาก เนื่องจาก ช่วงอายุมีผลต่อโอกาสในการกลับเข้าสู่การจ้างงาน นอกจากนี้ อาจพิจารณาถึง
อัตราเงินทดแทนและระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนเฉพาะสำหรับผู้ที ่ลาออกโดยสมัครใจ ซึ่งอาจได้รับ 
สิทธิประโยชน์การว่างงานน้อยกว่าผู้ท่ีถูกให้ลาออกหรือส้ินสุดสัญญาการจ้างงาน ตัวอย่างเช่น  

ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000 บาท ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 80 ของรายได้เฉลี่ย, ผู้ที่มีรายได้
เฉล่ีย 15,000-40,000 บาท ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 60 ของรายได้เฉล่ีย ผู้ท่ีมรีายได้เฉล่ีย 40,001 บาทขึ้นไป  
ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ย สำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทน หากอายุน้อยกว่า 30 ปี  
จะได้รับเงินทดแทน 90-180 วัน อายุ 31-50 ปี จะได้รับเงินทดแทน 90-210 วัน และหากอายุมากกว่า 51 ปี 
หรือบกพร่องทางร่างกาย จะได้รับเงินทดแทน 90-240 วัน เป็นต้น 

ทั้งนี ้ การจ่ายเงินทดแทนการว่างงานควรทำควบคู่ไปกับนโยบายสนับสนุนการกลับเข้าสู ่การจ้างงาน 
เพื ่อให้ผู ้ว ่างงานกลับเข้าสู ่การจ้างงานอย่างถาวรให้เร ็วที ่สุด โดยการจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงิน  
และให้บริการจัดหางานประจำให้แก่คนว่างงานเป็นกระบวนการท่ีควรดำเนินไปคู่กัน กล่าวคือ เมื่อผู้ประกันตน
ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานและขอรับเงินทดแทนการว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องแสดงตนว่ามีความพยายามในการหา
งาน โดย 1) การเข้าร่วมการบริการจัดหางาน เพื่อขอคำปรึกษาในการค้นหางานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น เข้าปรึกษา
การจัดหางาน เข้าอบรมการเขียนประวัติส่วนตัว (CV) ขอข้อมูลเกี ่ยวกับตลาดแรงงานและงานที่เปิดรับสมัคร  
เป็นต้น และ 2) ผู ้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะและมีหลักฐานการเข้าร่วมอบรม  
โดยกองทุนประกันการว่างงานจะช่วยสนับสนุนเบี้ยเลี ้ยงหรือส่วนลดในการอบรมพัฒนาทักษะ ซึ่งสอดคล้อง 
กับระบบการประกันการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ 

 กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับระบบประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน ในกรณี  
ท่ีมีการปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์การจ้างงาน ประกอบด้วย  

 1) การแก้ไขอัตราเงินสมทบรวมถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยออกเป็นกฎกระทรวง  
ตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง 
ท่ีใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ รวมถึงปรับหลักเกณฑ์และอัตราสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน  

 2) ในกรณีที่เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเมื ่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำเป็นจะต้องมี  
การปรับแก้การยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ ส่วนการกำหนดมาตรการ  
ทางภาษีแก่นิติบุคคล อาจออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
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และเพื่อให้การบังคับใช้บทกำหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
ให้มีความเหมาะสม จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

1) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนายจ้างและทะเบียนผู้ประกันตน โดยเห็นควร
แก้ไขอัตราโทษปรับให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รู้สึกเกรงกลัวต่อโทษท่ีระวาง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เป็น 
การสร้างภาระให้รัฐโดยแก้ไขให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

 2) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษส่วนของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเห็นควรแก้ไขอัตราโทษปรับ
ให้สูงยิ่งขึ้น เช่น ควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมให้กรณียื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบโดยแสดงข้อความ  
อันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามกฎหมายประกันสังคมด้วย รวมทั้งแก้ไขบทกำหนดโทษ การไม่ยื่นแบบรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบภายในกำหนดเวลา 

 3) แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการยื่นแบบรายการส่งเงินสมทบโดยเห็นควรแก้ไข ให้ชัดเจนว่าหากยังไม่
นำส่งเงินสมทบ นายจ้างมีหน้าท่ีต้องส่งแบบรายการก่อน และควรท่ีจะมีการกำหนดบทบัญญัติสันนิษฐานไว้ว่า
เงินสมทบที่นายจ้างหักจากลูกจ้างให้ถือเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม และกองทุน 
เพื ่อประโยชน์ในการนำประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ได้ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ตามกฎหมาย 

 4) แก้ไขเพิ ่มเติมบทกำหนดโทษ โดยให้มีบทกำหนดโทษในกรณีที ่นายจ้างไม่นำส่งเง ินสมทบ 
ภายในกำหนดเวลา หรือหักเงินสมทบแล้วแต่ไม่นำส่ง หรือพยายามหักค่าจ้างของลูกจ้าง ไม่ ว่าทั้งหมด 
หรือบางส่วนเพื ่อวัตถุประสงค์จ่ายเป็นเงินสมทบทั ้งหมดหรือบางส่วนของเงินสมทบส่วนของนายจ้าง  
ให้เป็นความผิดตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 

 5) ควรบัญญัติบทกำหนดโทษทางอาญาไว้เป็นการเฉพาะในกรณีที่มีผู้ทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น  
หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกยึดหรืออายัด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533  

6) การลงโทษนิติบุคคลไม่สามารถนำโทษจำคุกมาบังคับใช้ได้ เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคล
สมมติตามกฎหมายเท่านั้น จึงบังคับได้แต่เพียงโทษปรับเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อนิติบุคคลไม่สามารถนำโทษ
จำคุกมาบังคับใช้ได้ จึงเห็นว่าควรที่จะกำหนดอัตราค่าปรับเฉพาะกรณีการลงโทษนิติบุคคลให้สูงกว่า โทษ 
ที่ลงกับบุคคลธรรมดา และพิจารณานำหลักการปรับโดยกำหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) มาปรับใช้ 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีของนิติบุคคลมีประสิทธิภาพ ท้ังนิติบุคคลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

7) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ  
พ.ศ. 2537 โดยการกำหนดกรอบอัตราเปรียบเทียบปรับ โดยการกำหนดเป็นชั ้นโทษตามข้อเท็จจริง  
ความเสียหาย และพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิด และยกเลิกกรณีการกระทำความผิดครั้งต่อไปให้เพิ่มอัตรา
เปรียบเทียบปรับครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนค่าปรับที่เคยเปรียบเทียบครั้งก่อน รวมทั้งกำหนด  
ในกรณีที่นายจ้างกระทำความผิดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่เข็ดหลาบ ไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ให้ ดำเนิน
คดีอาญาโดยร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการเปรียบเทียบคดี รวมทั้งสำนักงาน
ประกันสังคมควรมีการเพิ่มบุคลากรด้านกฎหมายหรือนิติกร เพื่อให้การดำเนินงานด้านบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพ  
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5. การศึกษา รวบรวม และเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที ่แรงงานจะได้รับในกรณีที ่เป็นบุคคลว่างงาน 
จากกองทุนต่าง ๆ ของรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดูแลสวัสดิการของแรงงาน ตลอดจนวิเคราะห์ความซ้ำซ้อน
ของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

การให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของหน่วยงานที ่ เกี ่ยวข้อง จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า  
การให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในประเทศไทยนั้นมีการจัดตั้งหน่วยงานหลักที่ให้สิทธิประโยชน์และความ
ช่วยเหลือแก่แรงงานในกรณีดังกล่าวโดยตรง คือ สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคม (2563)  
มีกองทุนประกันสังคม ท่ีเปิดเผยรายละเอียดสิทธิประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องในกรณีว่างงาน ดังนี้ 

  1) สิทธิประโยชน์ทดแทน เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน  

กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉล่ีย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท 

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน 
ปีละไม่เกิน 90 วัน ร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท  
และฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10 ,000 บาท จะได้รับ
เดือนละ 3,000 บาท 

ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือ 
สิ้นสุดสัญญาจ้างเกิน 1 คร้ัง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ใน
กรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี
ปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน  

2) รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 
(ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565)  

กรณีถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 200 วัน  

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน  
โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน  

โดยกรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและ
ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ข้างต้นเกิน 1 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 200 วัน แต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออก
หรือส้ินสุดสัญญาจ้าง เกิน 1 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน 
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 3) กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

เหตุสุดวิสัย หมายความรวมถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อซึ ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาดที่ผู ้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้าง  
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ดังนี้ 

 (1) ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ได้รับประโยชน์ทดแทน 
ในกรณีว่างงาน ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค  
ให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน 
ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน  

 (2) ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาด  
ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้าง
ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
รายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาท่ีมีคำส่ังปิดสถานท่ีดังกล่าว แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน 

การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยตามข้อ (1) และ (2) ให้จ่ายเป็น 
รายเดือนสำหรับเศษของเดือนให้คำนวณจ่ายเป็นรายวัน  และให้นำบทบัญญัติมาตรา 57 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับกับการคำนวณค่าจ้างรายว ันเพื ่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน  
(สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563)  

จากรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งพบว่าสำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลักที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ 
สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือแก่แรงงานในกรณีว่างงานโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้จึงพบหน่วยงานหรือกองทุน
อื่น ๆ ที่ดูแลด้านสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและสวัสดิการแรงงานค่อนข้างน้อย โดยจากการศึกษาพบว่า 
มีกองทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

5.1 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการ
และคุ ้มครองแรงงาน เพื ่อสงเคราะห์ล ูกจ้าง กรณีออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอื ่นที ่กำหนด 
โดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 
และนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้ เมื ่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำส่ัง  
ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและ นายจ้าง มิได้จ่ายเงินตามคำสั่งภายในกำหนด ซึ่งนายจ้างมิได้นำคดีไปสู่ศาล  
(พ้นระยะ 30 วัน นับแต่วันทราบคำส่ัง) 
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กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะจ่ายเงินสงเคราะห์ 2 กรณี ดังนี้ 

1) เงินสงเคราะห์ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย โดยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ให้บางส่วน หรือไม่เต็มสิทธิตามท่ีกฎหมายกำหนด คือ จ่ายให้ลูกจ้างผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ในอัตราดังต่อไปนี้  

 1.1) สามสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหกปี  

 1.2) หกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปีข้ึนไป  

2) เงินสงเคราะห์ในกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เช่น ค่าจ้างค้างจ่าย ฯลฯ จะให้การสงเคราะห์ 
เมื ่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง สำหรับอัตราที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  
จะจ่ายในอัตราไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างท่ีพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
แรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการจ่ายค่าชดเชยในการคุ้มครองแรงงานหากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ดังนี้  

 2.1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 30 วัน  

 2.2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิ์ ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 90 วัน  

 2.3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิ์ ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 180 วัน  

 2.4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้าง
สุดท้าย 240 วัน  

 2.5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย  
300 วัน  

ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิตการจำหน่าย  
หรือการบริการอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุ  
ให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลง นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้  

  (1) แจ้งวันท่ีจะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายช่ือลูกจ้างท่ีจะถูกเลิกจ้าง ให้ลูกจ้าง
และพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันท่ีจะเลิกจ้าง  

  (2) ถ้าไม่แจ้งแก่ลูกจ้างท่ีจะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาหกสิบวัน 
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือ
เท่าก ับค่าจ้างของการทำงานหกสิบว ันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซ ึ ่งได้ร ับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณ 
เป็นหน่วย 
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5.2 การประกันภัยคุ้มครองการว่างงานของบริษัทประกันภัย  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ม.ป.ป.) ได้มีการกำหนด
สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในกรณีที่ว่างงานรูปแบบ “การประกันภัยคุ้มครอง
การว่างงาน” ของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยคุ้มครองการว่างงานนั้น 
มีเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ท่ีร้อยละ 2 ขั้นสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 15 ของจำนวนเงินประกันสมทบ ท้ังนี้มีการคำนวณจากเงินเดือน
ประจำของผู้ประกันตนต้ังแต่วันเริ่มทำประกัน  

โดยประกันภัยรูปแบบนี้มีสิทธิ์รับเงินประกันเป็นจำนวนไม่เกิน 50,000 บาท โดยคำนวณจากครึ่งหนึ่ง
ของเงินเดือนประจำทั้งหมด 3 เดือน และมีเงื่อนไขว่าต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด รวมถึงการที่นายจ้าง 
ปิดกิจการ และได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ แล้ว ตลอดจนต้องเป็นพนักงานประจำ
และทำงานไม่น้อยกว่า 180 วันติดต่อกัน ซึ่งหลังจากการถูกเลิกจ้างแล้วนั้น ผู้ประกันตนจำเป็นต้องแจ้งให้  
ทางประกันภัยทราบโดยทันที และส่งมอบหลักฐาน ดังนี้ 

1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน 

2) หนังสือบอกกล่าวการเลิกจ้างหรือปิดกิจการของนายจ้าง 

3) หลักฐานการได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างจากนายจ้าง 

4) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 

5) เอกสารอื่น ๆ ท่ีทางประกันภัยร้องขอตามความจำเป็น 

โดยบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันภัยเบ็ดเตล็ดนั้นมีดังเช่น บริษัทอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด 
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
บริษัทธนชาติประกันภัย จำกัด บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 
หรือบริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น  

โดยพบตัวอย่างประกันภัยที่น่าสนใจอย่าง บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  (2562)  
ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามโครงการที่ชื่อว่า “มนุษย์เงินเดือน MAY DAY” ซึ่งประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ “ประกัน Care คุณว่างงาน” โดยมีลักษณะเป็นการประกันคุ ้มครองการว่างงาน  
สำหรับกลุ่มลูกค้าพนักงานบริษัทต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่นายจ้างอาจปิดกิจการหรือตนถูกเลิกจ้าง 
เนื่องจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนในบางธุรกิจ โดยกรมธรรม์นี้
จะใหเ้งินทดแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการไม่มีงานทำ สูงสุด 75,000 บาท สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่ีมีอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี ท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำและเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม โดยพบว่า 
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับกรมธรรม์ดังกล่าวเพียงเท่านี ้ เนื ่องจากในขณะนั้นยังมีเพียงการพิจารณา 
เพื่อกำหนดอัตราเบ้ียเพื่อให้คนทุกระดับเข้าถึงได้ 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความซ้ำซ้อนสิทธิประโยชน์ของแรงงานกรณีท่ีเป็นบุคคลว่างงาน 

หน่วยงาน/กองทุน 
รายละเอียดเก่ียวกับ 

สิทธิประโยชน์ 
ความซ้ำซ้อน 

1. สำนักงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ทดแทน เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน 

กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 
วัน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างข้ันต่ำเดือน
ละ 1,650 บาท และฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น 
ผ ู ้ประก ันตนมีเง ินเด ือนเฉล ี ่ ย 10 ,000 บาท จะได้ร ับเด ือนละ  
5,000 บาท 

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา  ได้รับเงิน
ทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง
เฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐาน
ค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดอืน
เฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท  

ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือ
เหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือ สิ้นสุดสัญญาจ้างเกิน 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี
ปฏิทิน ให้มีสิทธ์ิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ใน
กรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธ์ิได้รับเงิน
ทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน  

รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 

กรณีถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
รายวัน โดยได้รับไม่เกิน 200 วัน 

  

ไม่มีรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนหรือหน่วยงานอื่น ๆ  
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความซ้ำซ้อนสิทธิประโยชน์ของแรงงานกรณีท่ีเป็นบุคคลว่างงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน/กองทุน 
รายละเอียดเก่ียวกับ 

สิทธิประโยชน์ 
ความซ้ำซ้อน 

 
โดยกรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง 
หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง  ข้างต้นเกิน 1 
ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 200 วัน แต่ในกรณีขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกิน 1 ครั้ง
ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ ์ได้ร ับประโยชน์ทดแทนใน  
กรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน 

กรณีว่างงานเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย  

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้
ทำงานเนื ่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค ให้
ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง มีสิทธ์ิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตน
ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน  

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุด
ประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมี
คำสั ่งให้ปิดสถานที ่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างน้ัน 
ให้ลูกจ้างมีสิทธิ ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ร้อยละ 50  
ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีคำสั ่งปิดสถานที่
ดังกล่าว แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน  
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความซ้ำซ้อนสิทธิประโยชน์ของแรงงานกรณีท่ีเป็นบุคคลว่างงาน (ต่อ) 

หน่วยงาน/กองทุน 
รายละเอียดเก่ียวกับ 

สิทธิประโยชน์ 
ความซ้ำซ้อน 

2. การคุ้มครองแรงงาน สำนักคุ้มครอง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

รายละเอียดในส่วนของค่าชดเชยในการคุ้มครองแรงงานหากนายจ้างเลิกจ้างโดย
ลูกจ้างไม่มีความผิด ดังน้ี  

1. ลูกจ้างซึ ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ ์ได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน  

2. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน  

3. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน  

4. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
อัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน  

5. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 300 วัน 

ไม่มีความซ้ำซ้อนด้านสิทธิประโยชน์กับกองทุนหรือ
หน่วยงานใด เนื่องจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่แรงงาน
จะได้รับค่าชดเชยกรณีว่างงาน จากการคุ้มครองแรงงาน
จะเป็นไปตามที ่พระราชบัญญัติค ุ ้มครองแรงงานฯ  
พ.ศ. 2541 กำหนด กล่าวคือ นายจ้างไม่จ่ายเงินทดแทน
ให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมาย 

3. การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน 
ภาคเอกชน 

การประกันภัยคุ้มครองการว่างงานของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราเบี้ย
ประกันภัยสำหรับการประกันภัยการว่างงานน้ันมีเกณฑ์ข้ันต่ำอยู่ที่ร้อยละ 2 ข้ันสูงสุด
อยู่ที่ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินประกันสมทบ ทั้งน้ีมีการคำนวณจากเงินเดือนประจำ
ของผู้ประกันตนต้ังแต่วันเริ่มทำประกัน  

โดยประกันภัยรูปแบบนี้มีสิทธิ์รับเงินประกันเป็นจำนวนไม่เกิน  50,000 
บาท (หรือข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทฯ) โดยคำนวณจากครึ่งหน่ึงของเงินเดือน
ประจำท้ังหมด 3 เดือน และมีเงื่อนไขว่าต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด รวมถึงการที่
นายจ้างปิดกิจการ และได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ แล้ว 
ตลอดจนต้องเป็นพนักงานประจำและทำงานไม่น้อยกว่า 180 วันติดต่อกัน 

ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหรือกองทุนใดของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยกรณีว่างงาน แต่อาจมีรายละเอียด
ที่เชื่อมโยงต่อกัน เนื่องจาก การประกันภัยรูปแบบนี้จะมี
เงื่อนไขว่าต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด หรือนายจ้างปิด
กิจการ และได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานแล้ว จึงจะได้รับเบี้ยประกันภัย 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเมื่อว่างงาน ได้แก่ เงินทดแทนระหว่าง
ว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม หรือในกรณีที ่ผู ้ประกันตนได้ทำการประกันภัยคุ ้มครองการว่างงาน 
กับภาคเอกชน ก็จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานในส่วนนี้เพิ่มเติม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน และสามารถรับความช่วยเหลือในการจัดหางานจากกรมการจัดหางานได้ 

 จากการศึกษาแนวคิดและรูปแบบประกันการจ้างงานและประกันการว ่างงานของประเทศไทย  
และกรณีศึกษาในต่างประเทศ ผ่านเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนี้ นำไปสู่การออกแบบ
กรอบแนวคิดสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานในเรื่องของการจัดเก็บเงินสมทบ สิทธิประโยชน์  และการจ่าย  
สิทธิประโยชน์ที่คาดว่าสามารถนำมาปรับปรุงใช้กับการออกแบบสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานของประเทศ
ไทยได้  โดยกรอบแนวคิดด้านประกันการว่างงานนี ้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบและจัดทำแบบเครื ่องมือ 
หรือแบบสอบถามในการสำรวจความต้องการด้านสิทธิประโยชน์การจ้างงานในมุมมองของผู ้ประกันตน  
และนายจ้าง ซึ่งจะกล่าวไว้ในบทถัดไป
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
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บทท่ี 3  
วิธีดำเนินการ 

1. แนวทางในการศึกษา 

ในการศึกษา “โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน 
ปีงบประมาณ 2564” อาศัยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 วิธี ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน 2) การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภาครัฐ
และเอกชน 4) การประชุมกลุ ่มย่อย (Focus Group) เพื ่อรับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ต่อโครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั ่งยืน  
และ 5) การนำเสนอผลการศึกษา 

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) 

เป็นขั้นตอนแรกในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยเป็นการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดในการศึกษา พร้อมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ ของรัฐบาล 
และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างหรือเหมือนกันของสิทธิประโยชน์ ซึ ่งนำมาสู่การวิเคราะห์ 
และจัดทำข้อเสนอในการจัดตั้งโครงการประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ที่เหมาะสมกับบริบท 
การจ้างงานของประเทศไทย ตลอดจนจัดทำแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
และสิทธิประโยชน์ในการจัดหางานที่เหมาะสมกับรูปแบบการจ้างงานตรงกับสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
รวมไปถึงจัดทำกรอบการจัดการ การกำกับควบคุม การตรวจสอบ และการบริหารความเสี ่ยงที ่ เก ิดขึ้น  
จากการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน และการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยมีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุมตามขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบนโยบาย หรือมาตรการของประเทศในกลุ่ม OECD และประเทศท่ีมีระบบ
ประกันการจ้างงาน เกี ่ยวกับการประกันการจ้างงานเชิงองค์รวม เช่น แหล่งที่มาของเงินท่ีนำมาใช้ในการประกัน 
การจ้างงาน รูปแบบการประกันการจ้างงาน การให้สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือ (In Kind หรือ In Cash) 

 2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอในการจัดตั้งโครงการประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) 
ที่เหมาะสมกับบริบทการจ้างงานของประเทศไทย โดยพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ 

3) ศึกษา รวบรวม และเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับในกรณีท่ีเป็นบุคคลว่างงาน จากกองทุน
ต่าง ๆ ของรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีดูแลสวัสดิการของแรงงาน ตลอดจนวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ 
ท่ีได้รับ 
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4) ศึกษา ว ิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการให้ส ิทธ ิประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะฝีม ือแรงงาน 
และสิทธิประโยชน์ในการจัดหางานท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการจ้างงานตรงสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ ้นในอนาคต ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ  (In Kind) และรูปแบบการให้เงิน
สนับสนุน (In Cash) 

5) ศึกษา วิเคราะห์ การให้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของสำนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน 
และจัดทำข้อเสนอแนะระดับเงินทดแทน ระยะเวลาการได้รับเงินทดแทน ระยะเวลาการรอคอย (Waiting Period) ท่ีมี
ความเหมาะสมกับแรงงานทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงบริบทการจ้างงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มอาชีพ ช่วงอายุ 
ของแรงงาน ระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ และระยะเวลาการทำงานกับนายจ้างรายล่าสุดก่อนการว่างงาน 

6) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ รูปแบบการให้สิทธิประโยชน์หรือรูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบสำหรับ
นายจ้างท่ีมีการดำเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับการประกันการจ้างงาน (การจัดหางานและช่องทางการจ้างงาน การพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน) ท่ีจำเป็นต่อสภาพการจ้างงานในอนาคต 

7) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ ( Incentive) ให้แก่
ลูกจ้าง ในกรณีท่ีมีการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีจำเป็นต่อตลาดแรงงานเพื่อลดสาเหตุการว่างงานในอนาคต หรือในกรณี 
ท่ีได้ร ับสิทธ ิประโยชน์ทดแทนกรณีว ่างงานและสามารถกลับเข้าสู ่การทำงานใหม่  (Re-employment)  
ในระยะเวลาท่ีกำหนด 

8) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบ และระดับเงินสมทบท่ีเหมาะสมกับการให้
สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงในการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

9) การจัดทำกรอบการจัดการ การกำกับควบคุม การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
จากการดำเนินโครงการประกันการจ้างงานและการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งรวมถึง 
การประเมินสถานะของกองทุนประกันสังคม ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต  
(Scenario Analysis) จากการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน 
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1.2 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  

1) ประชากรและการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกันมาตรา 33 สัญชาติไทย 
และนายจ้างในสถานประกอบการของธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยคณะผู้วิจัยมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
เชิงสำรวจ (Survey Research) อ้างอิงจากสถิติของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจำนวน 
สถานประกอบการและสาขา/นายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ปี พ.ศ. 2563 พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มีลูกจ้างท่ี
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 11,124,209 ราย และจำนวนผู้ประกอบการท่ีเป็นนายจ้าง 485,053 ราย  
โดยคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณตามหลักทางสถิติ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,628 ตัวอย่าง 
ซึ่งมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาคและประเภทกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 

n = 
𝑁𝑍2

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2
 

 โดยกำหนดให้ 

  n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 N = จำนวนประชากรทั ้ งหมดของผ ู ้ประกันตน  ม.33 (ข ้อม ูลผ ู ้ประก ันตน  มาตรา 33  
และผู้ประกอบการท่ีเป็นนายจ้าง ในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนท้ังหมด 11,609,262 คน) 

 Z = 1.96 

  2   = ค่าความแปรปรวน (ค่านี้จะได้จากการ Pretest แบบสอบถาม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง 
ในภายหลังได้ โดยค่า Pretest ของกลุ่มลูกค้ากำหนดให้มีค่าเป็น 56 เนื่องจากเป็นเลขประมาณการขั้นต่ำท่ีทำให้
ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมเป็นจำนวนขั้นต่ำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ ซึ่งตามที่กำหนดไว้นั้นจะต้องมีกลุ่มตัวอยา่ง
รวมกันอย่างน้อย 1,600 คน) 

  e ≈ 2.72  
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ตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 
ภูมิภาค จำนวนประชากร ร้อยละ จำนวนตัวอย่าง 

ผู้ประกันตน มาตรา 33 

กทม. 3,837,817 33.06 538 

ปริมณฑล 2,233,489 19.24 313 

กลาง 2,642,751 22.76 371 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 921,439 7.94 129 

เหนือ 762,343 6.57 107 

ใต้ 726,370 6.26 102 

รวมทั่วประเทศ 11,124,209 95.82 1,560 

ผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง 

กทม. 154,212 1.33 22 

ปริมณฑล 84,417 0.73 12 

กลาง 87,944 0.76 12 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 52,269 0.45 7 

เหนือ 55,673 0.48 8 

ใต้ 50,538 0.44 7 

รวม 485,053 4.18 68 

รวมทั่วประเทศ 11,609,262 100.00 1,628 
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ตาราง 7 จำนวนเป้าหมายในการสำรวจ แยกรายจังหวัด 

ภูมิภาค จังหวัด 
จำนวนเป้าหมาย 

นายจ้าง ผู้ประกันตน 

กทม. 1) กทม . 24 544 

ปริมณฑล 2) ปทุมธานี 10 100 

 3) นนทบุรี 12 64 

 4) สมุทรสาคร 10 100 

กลาง 5) สมุทรสงคราม 10 100 

 6) ชลบุรี 10 100 

 7) นครนายก 10 100 

 8) ระยอง 10 100 

 9) สระบุรี 10 60 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 10) นครราชสีมา 12 64 

 11) ขอนแก่น 12 64 

 12) อำนาจเจริญ 10 100 

เหนือ 13) เชียงใหม่ 12 56 

 14) แม่ฮ่องสอน 10 100 

 15) เชียงราย 12 56 

 16) ลำพูน 12 56 

ใต้ 17) สงขลา 12 56 

 18) ระนอง 10 100 

 19) สุราษฎร์ธานี 12 56 

 20) ภูเก็ต 12 26 

รวม 232 2,032 
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2) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการจัดเก็บข้อมูล 

เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์
ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ในการจัดเก็บข้อมูล โดยการพัฒนาเครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาได้แนวความคิดจากการรวบรวมเอกสาร  
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดการออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้ 

2.1) การยกร่างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี่ ยวข้อง 
(Documentary Research) ในด้านสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ 
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(1) แบบสอบถามสำหรับผู้ประกันตน โดยมีแบบสอบถาม ดังนี้ 

แบบสอบถามสำหรับผู้ประกันตน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ   ชาย  หญิง  2. อายุ…………………ปี 

3. สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  หม้าย 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด (ท่ีสำเร็จการศึกษา) 

  ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า   มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปวช. 

 อนุปริญญา/ปวส.    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ปวท. 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

5. ตำแหน่งงานปัจจุบัน  

  พนักงานท่ัวไป  หัวหน้างาน/ฝ่าย  ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  

 เจ้าของร่วม/หุ้นส่วน  อื่น ๆ โปรดระบุ............................ 

6. สถานประกอบการของท่านอยู่ในภาคส่วนใด 

 รัฐบาล   รัฐวิสาหกิจ 

 เอกชน   องค์กรไม่แสวงหากำไร   อื่น ๆ โปรดระบุ............................ 

7.ประเภทของสถานประกอบการ 

 ภาคส่วนการผลิต  ภาคส่วนการก่อสร้าง  
 ภาคส่วนการบริการ  ภาคส่วนการเกษตร   อื่น ๆ โปรดระบุ............................ 

8. ระยะเวลาในการทำงาน ..............เดือน/ปี ระยะเวลาท่ีจ่ายเงินสมทบ................เดือน/ปี 

9. องค์กรท่ีท่านทำงานอยู่มีพนักงาน ................. คน (โดยประมาณ) 

10. องค์กรของท่านมีลักษณะการจ้างงานเช่นไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ไม่ได้รับคนง่าย ๆ   มีการพัฒนาทักษะฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเป็นประจำ 

  มีความมั่นคง   มีสวัสดิการท่ีดีเพียงพอ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1. รายได้ต่อเดือนของท่าน  .......................................บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

2. เงินสมทบประกันสังคมท่ีจ่ายปกติ .........................บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

3. ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมการจ่ายหนี้สิน)  .........................บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

4. ภาระหนี้สินท่ีต้องจ่ายต่อเดือน   .........................บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

5. ท่ีอยู่อาศัย 

 มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ   มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง อยู่ระหว่างผ่อนชำระ 

 อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง   อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น เช่น เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น 

 ท่ีอยู่อาศัยเป็นสวัสดิการของท่ีทำงาน   เช่าท่ีอยู่อาศัย 

 ไม่แน่นอนไม่เป็นหลักแหล่ง    อื่น ๆ โปรดระบุ ...………………………………………… 

6. จำนวนผู้อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ……….............……… คน (เช่น บิดา มารดา บุตร ญาติ) 

7. ท่ีอยู่อาศัย 

 มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ   มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง อยู่ระหว่างผ่อนชำระ 

 อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง   อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น เช่น เพื่อน คนรู้จัก เป็นต้น 

 ท่ีอยู่อาศัยเป็นสวัสดิการของท่ีทำงาน   เช่าท่ีอยู่อาศัย 

 ไม่แน่นอนไม่เป็นหลักแหล่ง    อื่น ๆ โปรดระบุ ...………………………………………… 

8. จำนวนผู้อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ……….............……… คน (เช่น บิดา มารดา บุตร ญาติ) 

ส่วนที่ 3 การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

1. ท่านทราบว่ากองทุนประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง  ทราบ   ไม่ทราบ 

2. ข้อใดดังต่อไปนี้ถูกให้ทำเครื่องหมาย ผิดให้ทำเครื่องหมาย X (หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

 สำนักงานประกันสังคมมีหน้าท่ีในการคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 

 สิทธิประโยชน์ท่ีสำนักงานประกันสังคมดูแลมีแต่เพียงกองทุนประกันสังคม 

 สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมไม่รวมกรณีว่างงาน 

 การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจ่ายมากกว่านายจ้าง 

 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจถือเป็นผู้ประกันตนด้วย 
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3. ท่านทราบว่าสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง   

 ทราบ   ไม่ทราบ  

4. ข้อใดดังต่อไปนี้ถูกให้ทำเครื่องหมาย ผิดให้ทำเครื่องหมาย X (หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

 รัฐมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานด้วยนอกเหนือจากนายจ้างและลูกจ้าง 

 กรณีลูกจ้างลาออกเท่านั้นจึงจะได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

 เงินเดือนก่อนออกได้เท่าไรจะได้รับเงินทดแทนเท่านั้นเมื่อว่างงาน 

 การจ่ายเงินทดแทนจะจ่ายให้จนกว่าจะได้งานใหม่ 

 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือ 40 ได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานด้วย 

5. หากท่านตกงาน ท่านต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง (โปรดเรียงลำดับความสำคัญ 1-3) 

  หางานให้ใหม่โดยเร็ว    เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 

  เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน   ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 

  พักชำระหนี้     หาท่ีอยู่อาศัยให ้

  สินเช่ือเพื่อไปลงทุน    อื่น ๆ ระบุ.............................. 

6. ท่านเคยใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหรือไม่   เคย   ไม่เคย  

7. ข้อใดต่อไปนี้คือส่ิงท่ีท่านวิตกกังวลในการทำงานปัจจุบัน (โปรดเรียงลำดับความวิตกกังวล 1-3) 

  กลัวตกงาน      ขาดความรู้ทักษะท่ีจำเป็น 

  หางานทำใหม่ไม่ได้    สวัสดิการท่ีได้รับไม่เพียงพอ 

  เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย    อื่น ๆ ระบุ..........................  

8. ท่านมีความเช่ือมั่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในระดับใด (0-น้อยท่ีสุด 10-มากท่ีสุด) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) 

โปรดทำเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเห็นท่าน (เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย) จากนั้นระบุระดับ (1-เห็นด้วย/ไม่เห็น
ด้วยน้อยท่ีสุด 5-มากท่ีสุด) 

สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ 
เห็น 

ด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

 ระดับ 
เห็นด้วย/ไม่เห็น

ด้วย 

 1 2 3 4 5 

1) ส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงาน         

2) คืนเงินสมทบให้ลูกจ้างถ้าทำงานกับนายจ้างครบ 2 ปี         

3) ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงานคนที่กำลังว่างงาน*         

4) ให้เงินสนับสนุนนายจ้างที่รับคนว่างงานเข้าทำงาน*         

5) ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบบางส่วนให้แก่นายจ้างกรณีมีการจ้างงาน         

6) กระตุ้นการจ้างงานภายใต้โครงการจัดหางานในชุมชน         

7) หากว่างงานติดต่อกัน 1 ปี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาทักษะหาอาชีพ
ใหม่ 

        

8) ได้รับความช่วยเหลือในการหางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
โดยตรง 

        

9) ให้คำปรึกษาเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง*         

10) ลดหย่อนภาษีเมื่อมีการจ้างงานสำหรับนายจ้าง*         

11) ให้เงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจให้กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว         

12) ให้เงินสนับสนุนบางส่วนระหว่างหางานใหม่ (ค่าเดินทาง)          

13) ให้เงินช่วยเหลือค่าฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอื่น ๆ ระหว่างการอบรม         

14) การเข้าร่วมพัฒนาทักษะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้         

15) กรณีทุพพลภาพให้จัดหางานหรือส่งต่อนายจ้างรายใหม่ที่มีงานเหมาะสม         

16) ผู้ประกันตนที่มีอายุเกินกว่า 55 ปี ไม่ควรได้รับสิทธิประโยชน์การจ้างงาน         

17) ผู้ประกันตนอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันข้ึนกับประวัติการจ้างงาน         

18) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการสนับสนุนการหางานให้ทำ
ชั่วคราว  

        

19) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย         
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สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ 
เห็น 

ด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

 ระดับ 
เห็นด้วย/ไม่เห็น

ด้วย 

 1 2 3 4 5 

20) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ตลาดงาน
ต้องการ 

        

21) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการช่วยหางานที่มั่นคง         

22) หากสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธมากกว่า 3 ครั้งจะได้รับเงินทดแทน         

23) สามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ         

24) ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนในการจ้างงานเช่นเดียวกันกับคนวัยหนุ่ม
สาว 

        

25) การจ่ายเงินสมทบควรเป็นลักษณะร่วมจ่าย รัฐ+นายจ้าง+ลูกจ้าง         

26) การจ่ายเงินสมทบควรร่วมจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันทั ้งรัฐ  นายจ้าง และ
ลูกจ้าง 

        

27) การจ่ายเงินสมทบควรมีความยืดหยุ่น (มีมากจ่ายมาก มีน้อยจ่ายน้อย)         

28) อื่น ๆ ระบุ.........................         

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่านยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 

O ยินดี เพิ่มอีกเดือนละ.......... บาท O ไม่ยินดี O อื่น ๆ ระบุ.................. 

***ขอความอนุเคราะห์ระบุช่องทางการติดต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงคุณภาพของข้อมูลและการศึกษาคร้ังต่อไป*** 

ชื่อ (สกุล)  ..........................................      

ช่องทางติดต่อ:      ที่อยู่ปัจจุบัน 

เบอร์มือถือ ..........................................  จังหวัด   ........................................ 

Email:  ..........................................  อำเภอ/เขต ........................................ 

Line ID:   ..........................................  ตำบล/แขวง........................................ 

Facebook: ..........................................  O ในเขตเทศบาล  O นอกเขตเทศบาล 

อื่น ๆ โปรดระบุ  .......................................... 

***สำนักงานประกันสังคมร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบพระคุณ 

ท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาแรงงานอยา่งยั่งยืนเรื่องสิทธิประโยชน์
การจ้างงานเท่าน้ัน*** 

* คือ คำถามทีเ่หมือนกันระหวา่งนายจ้างและลูกจ้าง เพียงแต่สามารถตอบได้ในมุมมองที่แตกต่างกันของนายจ้างและลูกจ้าง   
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  (2) แบบสอบถามสำหรับนายจ้าง โดยมีแบบสอบถาม ดังนี้ 

แบบสอบถามสำหรับนายจ้าง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ   ชาย  หญิง   

2. อายุ…………………ปี 

3. สถานภาพสมรส  โสด     สมรส     หย่าร้าง     แยกกันอยู่     หม้าย 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด (ท่ีสำเร็จการศึกษา) 

  ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า   มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปวช. 

 อนุปริญญา/ปวส.    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ปวท. 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

5. ตำแหน่งงานปัจจุบัน  

  พนักงานท่ัวไป  หัวหน้างาน/ฝ่าย  ผู้จัดการ    

 ผู้บริหาร   เจ้าของร่วม/หุ้นส่วน  อื่น ๆ โปรดระบุ............................ 

6. สถานประกอบการของท่านอยู่ในภาคส่วนใด 

 รัฐบาล   รัฐวิสาหกิจ 

 เอกชน   องค์กรไม่แสวงหากำไร  อื่น ๆ โปรดระบุ............................ 

7.ประเภทของสถานประกอบการ 

 ภาคส่วนการผลิต  ภาคส่วนการก่อสร้าง  
 ภาคส่วนการบริการ  ภาคส่วนการเกษตร  อื่น ๆ โปรดระบุ............................ 

8. องค์กรของท่านต้ังมาแล้ว ..............เดือน/ปี ระยะเวลาท่ีจ่ายเงินสมทบ................เดือน/ปี 

9. องค์กรของท่านมีพนักงาน ................. คน (โดยประมาณ) 

10. องค์กรของท่านมีลักษณะการจ้างงานเช่นไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ไม่ได้รับคนง่าย ๆ   มีการพัฒนาทักษะฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเป็นประจำ 

  มีความมั่นคง   มีสวัสดิการท่ีดีเพียงพอ  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1. รายรับองค์กรของท่านต่อเดือน   ......................... บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

2. เงินสมทบประกันสังคมท่ีจ่ายปกติ  ......................... บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

3. ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมการจ่ายหนี้สิน)  ......................... บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

4. ภาระหนี้สินท่ีต้องจ่ายต่อเดือน   ......................... บาท/เดือน (โดยประมาณ) 

5. ปัญหาของลูกจ้างท่ีท่านพบมากท่ีสุด (โปรดเรียงลำดับปัญหา 1-3) 

 รับมาไม่ตรงกับความต้องการ    ขาดทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน 

 อยากให้ออกแต่ขาดคน   เรียกร้องสวัสดิการ 

 ไม่ต้ังใจเอาใจใส่ในการทำงาน   เบิกเงินเดือนล่วงหน้า 

 อยู่ไม่ทนลาออกกันบ่อย   อื่น ๆ โปรดระบุ ...………………………………………… 

6. จากข้อ 5 มีร้อยละเท่าใดของพนักงานท้ังหมด ……….............………  

ส่วนที่ 3 การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

1. ท่านทราบว่ากองทุนประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง  ทราบ  ไม่ทราบ 

2. ข้อใดดังต่อไปนี้ถูกให้ทำเครื่องหมาย ผิดให้ทำเครื่องหมาย X (หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

 สำนักงานประกันสังคมมีหน้าท่ีในการคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 

 สิทธิประโยชน์ท่ีสำนักงานประกันสังคมดูแลมีแต่เพียงกองทุนประกันสังคม 

 สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมไม่รวมกรณีว่างงาน 

 การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจ่ายมากกว่านายจ้าง 

 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจถือเป็นผู้ประกันตนด้วย 

3. ท่านทราบว่าสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  

  ทราบ  ไม่ทราบ  
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4. ข้อใดดังต่อไปนี้ถูกให้ทำเครื่องหมาย ผิดให้ทำเครื่องหมาย X (หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

 รัฐมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานด้วยนอกเหนือจากนายจ้างและลูกจ้าง 

 กรณีลูกจ้างลาออกเท่านั้นจึงจะได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

 เงินเดือนก่อนออกได้เท่าไรจะได้รับเงินทดแทนเท่านั้นเมื่อว่างงาน 

 การจ่ายเงินทดแทนจะจ่ายให้จนกว่าจะได้งานใหม่ 

 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือ 40 ได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานด้วย 

5. หากลูกจ้างของท่านตกงาน ท่านคิดว่าลูกจ้างของท่านต้องการความช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง (โปรดเรียงลำดับ
ความสำคัญ 1-3) 

  หางานให้ใหม่โดยเร็ว    เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 

  เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน   ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 

  พักชำระหนี้     หาท่ีอยู่อาศัยให ้

  สินเช่ือเพื่อไปลงทุน    อื่น ๆ ระบุ.............................. 

6. ลูกจ้างท่านเคยใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหรือไม่   เคย   ไม่เคย  

7. ท่านคิดว่าลูกจ้างของท่านวิตกกังวลเรื่องใดในการทำงานปัจจุบัน (โปรดเรียงลำดับความวิตกกังวล 1-3) 

  กลัวตกงาน      ขาดความรู้ทักษะท่ีจำเป็น 

  หางานทำใหม่ไม่ได้    สวัสดิการท่ีได้รับไม่เพียงพอ 

  เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย    อื่น ๆ ระบุ..........................  

8. ท่านมีความเช่ือมั่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในระดับใด (0-น้อยท่ีสุด 10-มากท่ีสุด) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) 

โปรดทำเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเห็นท่าน (เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย) จากนั้นระบุระดับ (1-เห็นด้วย/ไม่เห็น
ด้วยน้อยท่ีสุด 5-มากท่ีสุด) 

สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ 
เห็น 

ด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

 ระดับ 
เห็นด้วย/ไม่เห็น

ด้วย 

 1 2 3 4 5 

1) ส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงาน         

2) คืนเงินสมทบให้ลูกจ้างถ้าทำงานกับนายจ้างครบ 2 ปี         

3) ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงานคนที่กำลังว่างงาน*         

4) ให้เงินสนับสนุนนายจ้างที่รับคนว่างงานเข้าทำงาน*         

5) ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบบางส่วนให้แก่นายจ้างกรณีมีการจ้างงาน         

6) กระตุ้นการจ้างงานภายใต้โครงการจัดหางานในชุมชน         

7) หากว่างงานติดต่อกัน 1 ปี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาทักษะหาอาชีพ
ใหม่ 

        

8) ได้รับความช่วยเหลือในการหางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
โดยตรง 

        

9) ให้คำปรึกษาเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง*         

10) ลดหย่อนภาษีเมื่อมีการจ้างงานสำหรับนายจ้าง*         

11) ให้เงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจให้กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว         

12) ให้เงินสนับสนุนบางส่วนระหว่างหางานใหม่ (ค่าเดินทาง)          

13) ให้เงินช่วยเหลือค่าฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอื่น ๆ ระหว่างการอบรม         

14) การเข้าร่วมพัฒนาทักษะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้         

15) กรณีทุพพลภาพให้จัดหางานหรือส่งต่อนายจ้างรายใหม่ที่มีงานเหมาะสม         

16) ผู้ประกันตนที่มีอายุเกินกว่า 55 ปี ไม่ควรได้รับสิทธิประโยชน์การจ้างงาน         

17) ผู้ประกันตนอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันข้ึนกับประวัติการจ้างงาน         

18) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการสนับสนุนการหางานให้ทำ
ชั่วคราว  

        

19) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย         
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สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ 
เห็น 

ด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

 ระดับ 
เห็นด้วย/ไม่เห็น

ด้วย 

 1 2 3 4 5 

20) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ตลาดงาน
ต้องการ 

        

21) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการช่วยหางานที่มั่นคง         

22) หากสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธมากกว่า 3 ครั้งจะได้รับเงินทดแทน         

23) สามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ         

24) ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนในการจ้างงานเช่นเดียวกันกับคนวัยหนุ่ม
สาว 

        

25) การจ่ายเงินสมทบควรเป็นลักษณะร่วมจ่าย รัฐ+นายจ้าง+ลูกจ้าง         

26) การจ่ายเงินสมทบควรร่วมจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันทั ้งรัฐ  นายจ้าง และ
ลูกจ้าง 

        

27) การจ่ายเงินสมทบควรมีความยืดหยุ่น (มีมากจ่ายมาก มีน้อยจ่ายน้อย)         

28) อื่น ๆ ระบุ.........................         

เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 

O ยินดี เพ่ิมเดือนละ........ บาท/คน O ไม่ยินดี O อื่น ๆ ระบุ.................. 

***ขอความอนุเคราะห์ระบุช่องทางการติดต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงคุณภาพของข้อมูลและการศึกษาคร้ังต่อไป*** 

ชื่อ (สกุล)  ..........................................      

ช่องทางติดต่อ:      ที่อยู่ปัจจุบัน 

เบอร์มือถือ ..........................................   จังหวัด   .......................................... 

Email:  ..........................................   อำเภอ/เขต  .......................................... 

Line ID:   ..........................................   ตำบล/แขวง .......................................... 

Facebook: ..........................................   O ในเขตเทศบาล  O นอกเขตเทศบาล 

อื่น ๆ โปรดระบุ  .......................................... 

***สำนักงานประกันสังคมร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบพระคุณ 

ท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาแรงงานอยา่งยั่งยืนเรื่องสิทธิประโยชน์
การจ้างงานเท่าน้ัน*** 

* คือ คำถามท่ีเหมือนกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพียงแต่สามารถตอบได้ในมุมมองที่แตกต่างกันของนายจ้างและลูกจ้าง 
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 2.2) เสนอร่างแบบสอบถามต่อคณะกรรมการฯ สำนักงานประกันสังคม เพื่อพิจารณาร่างแบบสอบถาม
และปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 

 2.3) การนำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ สำนักงาน
ประกันสังคม ไปจัดเก็บข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่า 1,628 ตัวอย่าง 

 2.4) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และรายงานผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) 

1.3 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท้ังหมดแล้ว ได้นำแบบสอบถามมาลงรหัส 
บันทึกข้อมูลและทำการว ิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิต ิ โดยใช้ โปรแกรมสำเร ็จร ูป ด้วยการรายงานผลทางสถ ิ ติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

1.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน เช่น  

1) กรมการจัดหางาน  

2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

4) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

5) สถานพยาบาล 

6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7) นักวิชาการ  

8) บริษัทประกันภัยท่ีรับประกันการว่างงานของผู้ประกันตน  
9) สหภาพแรงงาน 

10) สมาคมนายจ้าง  

โดยมีประเด็นและแนวคำถาม ดังนี้ 

1) การออกแบบสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานอย่างไรท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

2) การเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างและนายจ้างในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ และหากมีการเพิ่ม  
สิทธิประโยชน์การว่างงาน รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบควรเป็นอย่างไร 
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3) ความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
และสำนักงานประกันสังคม ในการดำเนินโครงการสิทธิประโยชน์การจ้างงานควรเป็นอย่างไร 

1.5 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการอิสระ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน  

1.6 การนำเสนอผลการศึกษา 

การนำเสนอผลการศึกษา เป็นการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน  
ซึ่งครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่  

1) ผลการศึกษาตลาดแรงงานและรูปแบบการจ้างงานท่ี เปล่ียนแปลงในประเทศไทยทั ้งในภาครัฐ 
และภาคเอกชน รวมถึงภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน และสำนักงานประกันสังคม) ตลอดจนผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทาง
การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจ้างงาน 

 2) ผลการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ตลอดจน 
ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน โดยรวมถึงแนวทางแก้ไข  
ของต่างประเทศ 

 3) ผลการสังเคราะห์ร ูปแบบประกันการจ้างงานเชิงองค์รวมที ่ เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจ สัง คม  
และการจ้างงาน ตลอดจนสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้โครงการ
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์การจัดหางานและช่องทางการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ 
ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

 4) ผลการศึกษารูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบที่เหมาะสมสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน  
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ไม่สร้างภาระทางการเงินให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล  
จนเกินความจำเป็น และไม่กระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว 

 5) ผลการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติที่เกิดขึ้น  
จากการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework)  
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
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2. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

ตาราง 8 แผนการดำเนินงานตลอดท้ังโครงการ และรายละเอียดการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน  

เดือนที่ 1 

เดือนที่ 2 

เดือนที่ 3 

เดือนที่ 4 

เดือนที่ 5 

เดือนที่ 6 

เดือนที่ 7 

เดือนที่ 8 

เดือนที่ 9 

เดือนที่ 10 

เดือนที่ 11 

เดือนที่ 12 

1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามขอบเขต 

การดำเนินงานด้านเน้ือหา                         

2 จัดทำรายงานข้ันต้น (Inception Report)                         

3 จัดทำร่างแบบสอบถาม                         

4 เสนอร่างแบบสอบถามให้คณะกรรมการพิจารณา และปรับแก้ตามความเห็น                         

5 ดำเนินการสำรวจข้อมูลโดยมีตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,628 ตัวอย่าง                         

6 นำเสนอความก้าวหน้าก่อนการส่งรายงานงวดที่ 2             

7 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการทัง้ภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยงาน                         

8 จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 2 (Interim Report)                         

9 นำข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 4 และ5 มารวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เปรียบเทียบ                          

10 จัดทำข้อเสนอแนวทางและเสนอแนะผลของการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน และ
จัดทำกรอบการจัดการ การกำกับควบคุม การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
รวมถึงสถานะของกองทุนประกันสังคม เพ่ือนำไปต่อยอดในการสร้างภาพรวมของทิศทาง 
ตามแผนแม่บท หรือ Road Map                         
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ตาราง 8 แผนการดำเนินงานตลอดท้ังโครงการ และรายละเอียดการดำเนินงาน (ต่อ) 

ลำดับ กิจกรรมที่ดำเนินงาน 

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน  

เดือนที่ 1 

เดือนที่ 2 

เดือนที่ 3 

เดือนที่ 4 

เดือนที่ 5 

เดือนที่ 6 

เดือนที่ 7 

เดือนที่ 8 

เดือนที่ 9 

เดือนที่ 10 

เดือนที่ 11 

เดือนที่ 12 

11 จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)                         

12 จัดประชุม Focus Group โดยมีผู้เข้าร่วมคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนจากหน่วยงาน 
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการอิสระ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน                         

13 จัดทำข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาท้ังหมดและสรปุความคิดเห็นที่ได้มาจากการจัดประชุม 
Focus Group                         

14 จัดประชุมเพ่ือนำเสนอผลการวิจัย                         

15 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                         
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3. กรอบการดำเนินงาน 

 

 
ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
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 จากกรอบแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการทบทวนเอกสารประกันการจ้างงานและการประกันการว่างงาน 
นำมาสู่การออกแบบวิธีการดำเนินการที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขอบเขตการสำรวจ วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้ที่ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน
ประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน เมื่อเสร็จส้ิน
กระบวนการข้างต้นแล้ว ผู ้วิจัยจึงได้ทำการจัดประชุมกลุ ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา  
รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
นักวิชาการอิสระและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลการศึกษาที่มาจากความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกฝ่าย ท่ีนำมาสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะท่ีจะนำเสนอในบทถัดไป 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัย 

 บทนี ้กล่าวถึงผลการวิจัย ซึ ่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการให้สิทธิประโยชน์ของประกัน  
การว่างงาน ได้แก่ สิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือแรงงาน สิทธิประโยชน์การจัดหางาน รวมถึงความช่วยเหลือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการทบทวนบทเรียนประกันการจ้างงานในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการให้
สิทธิประโยชน์และรูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบ ที่นำมาสู่การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ร ่วมกับสิทธิประโยชน์ 
การว่างงานในปัจจุบันของประเทศไทย ท้ายท่ีสุดเพื่อก่อให้เกิดข้อเสนอแนะของความเป็นไปได้ในการจัดทำประกัน 
การจ้างงานในประเทศไทย 

1. ผลการสำรวจผู้มีส่วนได้เสีย 

 จากการเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแบบสอบถามจำนวนท้ังหมด 2,562 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย นายจ้างจำนวน 251 ตัวอย่าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคม 
จำนวน 2,311 ตัวอย่าง พร้อมท้ังสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนท้ังหมด  
10 หน่วยงาน โดยเริ ่มทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
มีรายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้ 
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ตาราง 9 ผลการสำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย 

จังหวัด 

นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนรวม
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

จำนวน 

ที่เก็บได้
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ที่เก็บได้ทั้งหมด 
สัดส่วน จำนวน

เป้าหมาย 
จำนวน 

ที่เก็บได้ 

ร้อยละ 

ที่เก็บได้ 
จำนวน

เป้าหมาย 
จำนวน 

ที่เก็บได้ 

ร้อยละ 

ที่เก็บได้ 

1) กทม. 24 31 129.17 544 544 100.00 568 575 101.23 22.44 

2) ปทุมธานี 10 13 130.00 100 115 115.00 110 128 116.36 5.00 

3) นนทบุรี 12 12 100.00 64 103 160.94 76 115 151.32 4.49 

4) สมุทรสาคร 10 10 100.00 100 103 103.00 110 113 102.73 4.41 

5) สมุทรสงคราม 10 10 100.00 100 102 102.00 110 112 101.82 4.37 

6) ชลบุรี 10 12 120.00 100 150 150.00 110 162 147.27 6.32 

7) นครนายก 10 10 100.00 100 136 136.00 110 146 132.73 5.70 

8) ระยอง 10 10 100.00 100 100 100.00 110 110 100.00 4.29 

9) สระบุร ี 10 10 100.00 60 96 160.00 70 106 151.43 4.14 

10) นครราชสีมา 12 13 108.33 64 69 107.81 76 82 107.89 3.20 

11) ขอนแก่น 12 12 100.00 64 123 192.19 76 135 177.63 5.27 

12) อำนาจเจริญ 10 12 120.00 100 100 100.00 110 112 101.82 4.37 

13) เชียงใหม่ 12 14 116.67 56 62 110.71 68 76 111.76 2.97 

14) แม่ฮ่องสอน 10 10 100.00 100 104 104.00 110 114 103.64 4.45 

15) เชียงราย 12 12 100.00 56 74 132.14 68 86 126.47 3.36 

16) ลำพูน 12 12 100.00 56 56 100.00 68 68 100.00 2.65 
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ตาราง 9 ผลการสำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 

จังหวัด 

นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนรวม
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

จำนวน 

ที่เก็บได้
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

ที่เก็บได้ทั้งหมด 
สัดส่วน จำนวน

เป้าหมาย 
จำนวน 

ที่เก็บได้ 

ร้อยละ 

ที่เก็บได้ 
จำนวน

เป้าหมาย 
จำนวน 

ที่เก็บได้ 

ร้อยละ 

ที่เก็บได้ 

18) ระนอง 10 11 110.00 100 105 105.00 110 116 105.45 4.53 

19) สุราษฎร์ธานี 12 13 108.33 56 56 100.00 68 69 101.47 2.69 

20) ภูเก็ต 12 12 100.00 56 57 101.79 68 69 101.47 2.69 

รวม 232 251 108.19 2,032 2,311 113.73 2,264 2,562 113.16 100.00 
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1.1 ผลการสำรวจผู้ประกันตน 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกันตน5 

 จากการสำรวจผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 20 จังหวัด โดยทำการสำรวจทั้งหมดจำนวน 2,311 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.74 เพศชาย ร้อยละ 35.26 โดยผู้ประกันตนที่ตอบแบบสอบถามประมาณ 
ร้อยละ 33.20 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี ซึ่งโดยรวมแล้วผู้ประกันจะมีช่วงอายุ
เฉล่ียอยู่ท่ี 35.80 ปี เกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีสถานภาพโสด ในขณะท่ีมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 41.03 ซึ่งผู้ประกันตน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.09 มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีตำแหน่ง 
เป็นพนักงานทั่วไปถึงร้อยละ 83.35 รองลงมาเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย ร้อยละ 8.37 และเป็นผู้จัดการ ร้อยละ 4.37 
ซึ่งส่วนมากอยู่ในสถานประกอบการในภาคส่วนบริการและภาคส่วนการผลิต ร้อยละ 47.33 และร้อยละ 35.10 
ตามลำดับ 

ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 6.79 เดือน แต่เมื ่อพิจารณาในเรื ่องของระยะเวลา 
การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน พบว่าผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 เดือน 
เมื ่อสอบถามเชิงลึก พบว่า ผู ้ประกันตนมีการเปลี ่ยนงานหรือนายจ้าง ทำให้การขึ ้นทะเบียนผู ้ประกันตน  
ต่อสำนักงานประสังคมล่าช้า ส่งผลให้ระยะเวลาการทำงานและระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบไม่สัมพันธ์กัน  
โดยส่วนใหญ่อยู่ในองค์กรที่มีพนักงานเฉลี่ยประมาณ 460 คน โดยเกินกว่าครึ่งของผู้ประกันตนให้ความเห็นว่า
องค์กรของตนมีลักษณะการจ้างงานท่ีมีความมั่งคง  

 2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกันตน6 

 สำหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกันตน พบว่า ผู้ประกันตนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 18,351.70 
บาท/เดือน ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการจ่ายสมทบโดยเฉล่ียของผู้ประกันตนอยู่ท่ี 636.86 บาท/เดือน โดยผู้ประกันตน
มีภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 9,970.78 บาท/เดือน มีภาระหนี้สินโดยเฉล่ีย 9,132.91 บาท/เดือน ซึ่งผู้ประกันตน
ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยที่ไม่ต้องผ่อนชำระ ร้อยละ 29.20 รองลงมาเป็นผู้ประกันตนที่มีการเช่า 
ท่ีอยู่อาศัย ร้อยละ 20.33 และผู้ประกันตนมีจำนวนผู้อยู่ภายใต้การดูแลโดยเฉล่ีย 2-3 คน 

3) การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกันตน7 

 ผู้ประกันตนมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เฉล่ียอยู่ท่ี 5.19 (เต็ม 10 คะแนน) ร้อยละ 46.33 เป็นผู้ประกันตนท่ีมีความรู้ความเข้าใจน้อย (ต่ำกว่า 5 คะแนน) 
ลำดับถัดมา คือ ผู้ประกันตนมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (5-7 คะแนน) ร้อยละ 72.13 โดยผู้ประกันตน
ทราบว่า กองทุนประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง แต่เมื ่อเจาะลึกไปถึงข้อคำถาม พบว่า ผู ้ประกันตน  
ไม่ทราบถึงสัดส่วนการจ่ายเง ินสมทบระหว่างตนเองและนายจ้าง (ข้อคำถามที ่ว ่า “การจ่ายเง ินสมทบ  
ของผู้ประกันตนจ่ายมากกว่านายจ้าง”) มีผู้ประกันตนตอบถูกเพียง ร้อยละ 16.57 เท่านั้น ตอบผิดและไม่แน่ใจ 

 
5 สามารถดูข้อมูลได้ในตารางที่ 28 ภาคผนวก ข. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป หน้า 284-287 
6 สามารถดูข้อมูลได้ในตารางที่ 29 ภาคผนวก ข. ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผูป้ระกันตน หน้า 288-290 
7 สามารถดูข้อมูลได้ในตารางที่ 30 ภาคผนวก ข. ส่วนที่ 3 การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกันตน หน้า 291-297 
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ร้อยละ 33.02 และร้อยละ 50.41 ตามลำดับ แต่ผู ้ประกันตนจำนวนมากถึงร้อยละ 72.05 เข้าใจดีว ่าสำนักงาน
ประกันสังคมมีหน้าที ่ในการคุ ้มครอง และดูแลผู ้ประกันตนให้ได้รั บสิทธิประโยชน์ มีผู ้ประกันตนตอบผิด 
และไม่แน ่ใจเพ ียง ร ้อยละ 4.37 และร ้อยละ 24.58 ตามลำดับ รวมถึงในส่วนของการร ับร ู ้ส ิทธ ิประโยชน์  
กรณีว่างงานที่ผู ้ประกันตนร้อยละ 50.37 ตอบว่าทราบและเข้าใจในสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน แต่เมื ่อเจาะลึก 
ไปยังข้อคำถาม พบว่า ผู ้ประกันตนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดในเรื ่องของอัตราการจ่ายเง ินทดแทนกรณีว่างงาน  
(ข้อคำถามท่ีว่า “เงินเดือนก่อนออกได้เท่าไรจะได้รับเงินทดแทนเท่านั้นเมื่อว่างงาน”) โดยมีผู้ประกันตนท่ีตอบถูก เพียง
ร้อยละ 15.79 ตอบผิดและไม่แน่ใจมากถึงร้อยละ 32.97 และร้อยละ 51.23 

 เมื่อผู้ประกันตนตกงาน สิ่งที่ผู้ประกันตนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด คือ การหางานใหม่ โดยเร็ว  
อยู่ที่ร้อยละ 45.55 ลำดับที่ 2 ผู้ประกันตนต้องการเงินทดแทนระหว่างว่างงาน ร้อยละ 39.34 และลำดับที่ 3 
ผู้ประกันตนต้องการพักชำระหนี้ ร้อยละ 30.09 ซึ่งผู้ประกันตนจำนวนมากถึงร้อยละ 67.87 เป็นผู้ประกันตน  
ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เมื่อกล่าวถึงความกังวลของผู้ประกันตนในสถานการณ์การทำงาน  
ในปัจจุบันนั้น พบว่า ผู ้ประกันตนมีความกังวลในเรื ่องของการตกงาน รองลงมาคือ เรื ่องการหางานทำใหม่  
ซึ่งผู ้ประกันตนกังวลว่าจะหางานทำใหม่ไม่ได้ และยังมีความกังวลในเรื ่องเงินเก็บที่อาจไม่พอใช้จ่ายอีกด้วย 
นอกจากนี้ ผู้ประกันตนได้ให้คะแนนค่าเฉลี่ยต่อความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของกองทุนประกันสังคมอยู่ท่ี 
6.35 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
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 4) สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ  

ตาราง 10 สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” รูปแบบการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน 

สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” 
/รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 
คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1) ส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงาน 98.48 1.38 0.14 4.03 0.04 8.99 1.37 

2) คืนเงินสมทบให้ลูกจ้างถ้าทำงานกับนายจ้างครบ 2 ปี 76.27 14.82 8.91 3.12 0.34 7.78 2.62 

3) ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงานคนที่
กำลังว่างงาน* 

95.54 4.42 0.05 3.79 0.14 8.64 1.84 

4) ให้เงินสนับสนุนนายจ้างที่รับคนว่างงานเข้าทำงาน* 90.01 9.94 0.05 3.50 0.34 8.17 2.43 

5) ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบบางส่วนให้แก่นายจ้างกรณีมีการจ้าง
งาน 

79.82 20.13 0.05 3.07 0.67 7.39 3.08 

6) กระตุ้นการจ้างงานภายใต้โครงการจัดหางานในชุมชน 95.05 4.95 0.00 3.75 0.16 8.59 1.86 

7) หากว่างงานติดต่อกัน 1 ปี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา
ทักษะหาอาชีพใหม่ 

95.53 4.42 0.05 3.80 0.15 8.64 1.87 

8) ได้รับความช่วยเหลือในการหางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคมโดยตรง 

95.10 4.90 0.00 3.76 0.16 8.60 1.90 

9) ให้คำปรึกษาเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง* 94.26 5.74 0.00 3.71 0.19 8.51 2.01 

10) ลดหย่อนภาษีเมื่อมีการจ้างงานสำหรับนายจ้าง* 92.76 7.24 0.00 3.61 0.25 8.36 2.20 

11) ให้เงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจให้กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว 93.39 6.61 0.00 3.68 0.23 8.45 2.13 

12) ให้เงินสนับสนุนบางส่วนระหว่างหางานใหม่ (ค่าเดินทาง)  95.83 4.17 0.00 3.85 0.13 8.72 1.80 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 10 สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” รูปแบบการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน (ต่อ) 

สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” 
/รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 
คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

13) ให้เงินช่วยเหลือค่าฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอื่น ๆ ระหว่าง
การอบรม 

96.44 3.56 0.00 3.83 0.11 8.72 1.68 

14) การเข้าร่วมพัฒนาทักษะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 94.60 5.40 0.00 3.73 0.18 8.55 1.96 

15) กรณีทุพพลภาพให้จัดหางานหรือส่งต่อนายจ้างรายใหม่ที่มีงาน
เหมาะสม 

94.98 5.02 0.00 3.82 0.18 8.65 1.98 

16) ผู้ประกันตนที่มีอายุเกินกว่า 55 ปี ไม่ควรได้รับสิทธิประโยชน์
การจ้างงาน 

46.47 53.44 0.10 1.75 2.15 4.60 4.05 

17) ผู้ประกันตนอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันข้ึนกับประวัติ
การจ้างงาน 

76.73 23.22 0.05 2.95 0.90 7.06 3.44 

18) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการสนับสนุนการหา
งานให้ทำชั่วคราว  

94.23 5.73 0.05 3.75 0.21 8.55 2.07 

19) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่
อยู่อาศัย 

92.83 7.17 0.00 3.66 0.25 8.41 2.22 

20) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการพัฒนาทักษะที่
ตลาดงานต้องการ 

95.53 4.42 0.05 3.81 0.15 8.66 1.86 

21) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการช่วยหางานที่มั่นคง 96.44 3.51 0.05 3.92 0.13 8.79 1.77 

22) หากสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธมากกว่า 3 ครั้งจะได้รับเงิน
ทดแทน 

86.15 13.80 0.05 3.39 0.50 7.89 2.84 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 10 สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” รูปแบบการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน (ต่อ) 

สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” 
/รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 
คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

23) สามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 96.92 3.08 0.00 3.91 0.10 8.81 1.66 

24) ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนในการจ้างงานเช่นเดียวกันกับ
คนวัยหนุ่มสาว 

89.90 10.05 0.05 3.52 0.36 8.17 2.50 

25) การจ่ายเงินสมทบควรเป็นลักษณะร่วมจ่าย รัฐ+นายจ้าง+
ลูกจ้าง 

94.23 5.77 0.00 3.80 0.19 8.60 2.04 

26) การจ่ายเงินสมทบควรร่วมจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันทั้งรัฐ 
นายจ้าง และลูกจ้าง 

85.99 13.91 0.10 3.41 0.51 7.90 2.88 

27) การจ่ายเงินสมทบควรมีความยืดหยุ่น (มีมากจ่ายมาก มีน้อย
จ่ายน้อย) 

88.71 11.15 0.05 3.51 0.42 8.09 2.68 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 จากตารางท่ี 10 สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” รูปแบบการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน พบว่า 
ผู้ประกันตนเห็นด้วยในประเด็นเรื่องการส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.03 
คะแนน รองลงมา คือ หากตนเองถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะต้องได้รับการช่วยหางานท่ีมั่นคง มีค่าเฉล่ีย 3.92 
คะแนน และเรื่องการเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.91 คะแนน ส่วนประเด็น 
เรื่องผู้ประกันตนท่ีมีอายุเกินกว่า 55 ปี ไม่ควรได้รับสิทธิประโยชน์การจ้างงาน เป็นประเด็นท่ีผู้ประกันตนเห็นด้วย 
น้อยท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 1.75 คะแนน 

ตาราง 11 การจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของผู้ประกันตน 
สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม)  

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมาขา้งต้น ท่านยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม  

ท่านยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มหรือไม ่
ร้อยละ 

ยินดี (ค่าเฉลี่ย = 288.64, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 420.78, ค่าต่ำสุด = 10, ค่าสูงสุด = 3,000) 18.09 

น้อยกว่า 100 บาท 40.13 

101-200 บาท 22.93 

201-500 บาท 24.84 

มากกว่า 501 บาทข้ึนไป 12.10 

ไม่ยินดี 81.91 

 จากตารางที่ 11 การจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของผู้ประกันตน พบว่า ในภาพรวม ผู้ประกันตนส่วนใหญ่   
ร้อยละ 81.91 ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม มีผู้ประกันตนเพียงร้อยละ 18.09 ที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเพื่อให้ไดร้ับ 
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งยินดีจ่ายเพิ่มโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 288.64 บาท  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 5) ความยินดีต่อการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ตาราง 12 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกันตน 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 

ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ไม่ยินดีจ่าย
เพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ภาพรวม 18.09% 81.91% 288.64 420.78 10 3,000 

เพศ ชาย 15.48% 84.52% 343.68 299.28 10 1,000 

หญิง 19.49% 80.51% 306.14 304.91 10 3,000 

อาย ุ ต่ำกว่า 25 ปี 14.97% 85.03% 271.88 285.17 50 1,000 

26-30 ปี 19.41% 80.59% 209.43 196.24 10 1,000 

31-40 ปี 17.02% 82.98% 209.16 498.64 10 3,000 

41-50 ปี 17.74% 82.26% 361.07 362.07 10 1,500 

51-60 ปี 22.50% 77.50% 373.81 326.58 50 1,000 

ต้ังแต่ 61 ปีข้ึนไป 14.29% 85.71% 190.00 - 190 190 

สถานภาพ โสด 19.05% 80.95% 221.58 209.07 10 1,000 

สมรส 16.95% 83.05% 204.65 316.32 30 3,000 

หย่าร้าง 16.33% 83.67% 250.00 336.65 50 1,000 

หม้าย 14.71% 85.29% 150.40 108.59 10 300 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564         133 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 12 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกันตน (ต่อ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดีจ่าย

เพิ่ม 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ภาพรวม 18.09% 81.91% 288.64 420.78 10 3,000 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 17.70% 82.30% 284.55 275.69 100 850 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

12.50% 87.50% 354.29 332.61 100 1,000 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า 

20.87% 79.13% 290.67 308.34 30 1,500 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
ปวช. 

25.23% 74.77% 200.00 117.26 50 500 

 

อนุปริญญา/ปวส. 16.07% 83.93% 340.00 325.62 50 1,000 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค/ปวท. 

20.00% 80.00% 100.00 - 100 100 

ปริญญาตรี 17.94% 82.06% 231.65 216.32 10 3,000 
สูงกว่าปริญญาตรี 18.87% 81.13% 247.00 297.55 50 1,000 

ตำแหน่งงาน
ปัจจุบัน 

พนักงานทั่วไป 18.87% 81.13% 298.08 362.86 10 3000 
หัวหน้างาน/ฝ่าย 10.28% 89.72% 340.00 270.19 100 800 
ผู้จัดการ 17.19% 82.81% 250.16 308.12 100 3,000 
ผู้บริหาร 16.67% 83.33% 195.00 7.07 190 200 
เจ้าของร่วม/หุ้นส่วน 37.50% 62.50% 100.00 - 100 100 
อื่น ๆ 29.63% 70.37% 155.00 64.42 50 200 

สถาน
ประกอบการ
ของท่านอยู่

ในภาคส่วนใด 

รัฐบาล 17.45% 82.55% 230.59 137.50 100 600 
รัฐวิสาหกิจ 27.14% 72.86% 223.00 192.69 50 1,000 
เอกชน 16.74% 83.26% 244.32 194.60 10 3,000 
องค์กรไม่แสวงหากำไร 40.00% 60.00% 40.00 51.96 10 100 
อื่น ๆ 16.67% 83.33% 100.00 - 100 100 

ประเภทของ
สถาน

ประกอบการ 

ภาคส่วนการผลิต 17.07% 82.93% 384.24 279.00 50 1,000 
ภาคส่วนการก่อสร้าง 21.09% 78.91% 278.75 280.40 10 1,000 
ภาคส่วนการบริการ 18.12% 81.88% 268.65 243.04 30 3,000 
ภาคส่วนการเกษตร 14.71% 85.29% 150.00 57.74 100 200 
อื่น ๆ 16.67% 83.33% 338.00 444.94 10 850 
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โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 12 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกันตน (ต่อ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดีจ่าย

เพิ่ม 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ระยะเวลาใน
การทำงาน 

(เดือน) 

น้อยกว่า 12 เดือน 16.84% 83.16% 302.15 290.56 10 3,000 
13-24 เดือน 20.69% 79.31% 244.76 255.63 10 1,000 
25-36 เดือน 25.83% 74.17% 195.00 208.49 10 1,000 
37-48 เดือน 14.04% 85.96% 115.50 75.73 20 200 
49-60 เดือน 15.91% 84.09% 300.00 230.94 100 500 
61-120 เดือน 17.44% 82.56% 267.33 266.39 30 1,000 
ต้ังแต่ 121 เดือนข้ึนไป 17.28% 82.72% 378.92 342.54 50 1,500 

ระยะเวลา
ของการ

จ่ายเงินสมทบ 

น้อยกว่า 12 เดือน 17.12% 82.88% 215.65 282.09 10 3,000 
13-24 เดือน 19.05% 80.95% 239.33 212.69 10 800 
25-36 เดือน 23.61% 76.39% 202.86 238.21 50 1,000 
37-48 เดือน 11.76% 88.24% 20.00 - 20 20 
49-60 เดือน 19.35% 80.65% 260.00 219.09 100 500 
61-120 เดือน 17.72% 82.28% 261.00 291.96 30 1,000 
ต้ังแต่ 121 เดือนข้ึนไป 19.82% 80.18% 390.34 308.96 100 1,000 

องค์กรของ
ท่านมี

พนักงานก่ีคน 

20 ลงไป 22.35% 77.65% 243.85 196.73 50 850 
21-50 คน 13.21% 86.79% 150.63 108.66 10 400 
51-200 คน 16.63% 83.37% 306.39 295.98 10 1,000 
ต้ังแต่ 201 คนข้ึนไป 20.28% 79.72% 274.47 244.55 10 1,000 

ลักษณะการ
จ้างงาน: 

ไม่ได้รับคน 
ง่าย ๆ 

ไม่ใช่ 18.56% 81.44% 303.64 336.08 10 3,000 

ใช่ 17.37% 82.63% 326.31 329.85 50 1,500 

ลักษณะการ
จ้างงาน: มี
การพัฒนา

ทักษะ
ฝึกอบรม

ให้กับลูกจ้าง
เป็นประจำ 

ไม่ใช่ 

18.26% 81.74% 373.16 256.10 20 3,000 

ใช่ 
18.51% 81.49% 231.48 198.99 10 800 

ลักษณะการ
จ้างงาน: มี
ความม่ันคง 

ไม่ใช่ 18.39% 81.61% 370.35 304.04 10 3,000 

ใช่ 18.30% 81.70% 341.43 211.57 10 1,000 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 12 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกันตน (ต่อ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดีจ่าย

เพิ่ม 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ลักษณะการ
จ้างงาน: มี
สวัสดิการที่ดี
เพียงพอ 

ไม่ใช่ 18.06% 81.94% 219.32 251.02 10 3,000 

ใช่ 18.96% 81.04% 225.74 200.10 10 1,000 

รายได้ต่อ
เดือน 

น้อยกว่า 5,000 บาท 16.67% 83.33% - - - - 
5,001 - 10,000 บาท 15.64% 84.36% 198.34 168.80 50 850 
10,001 - 15,000 บาท 19.91% 80.09% 259.81 268.28 10 1,000 
มากกว่า 15,000 บาท 18.43% 81.57% 238.95 304.25 10 3,000 

เงินสมทบ
ประกันสังคม
ที่จ่ายปกติ 

(บาท/เดือน) 

0-250 บาท 6.45% 93.55% - - - - 
251-500 บาท 16.18% 83.82% 195.07 166.83 50 850 
501-750 บาท 19.04% 80.96% 246.32 208.12 10 3,000 
มากกว่า 750 บาท 27.27% 72.73% 200.00 - 200 200 

ภาระ
ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน (ไม่รวม

การจ่าย
หน้ีสิน) 

ต้ังแต่ 5,000 บาทลงไป 19.03% 80.97% 185.77 196.91 10 1,000 
5,001 - 10,000 บาท 18.67% 81.33% 286.83 263.56 20 1,000 
10,001 - 15,000 บาท 17.60% 82.40% 225.63 175.23 10 500 
มากกว่า 15,000 บาท
ข้ึนไป 

16.36% 83.64% 330.77 289.78 100 1,000 

ภาระหน้ีสินที่
ต้องจ่ายต่อ

เดือน 

ต้ังแต่ 5,000 บาทลงไป 18.25% 81.75% 278.91 264.00 10 1,000 
5,001 - 10,000 บาท 21.15% 78.85% 243.26 234.16 10 1,000 
10,001 - 20,000 บาท 19.78% 80.22% 194.55 149.56 10 500 
ต้ังแต่ 20,000 บาทข้ึน
ไป 

20.45% 79.55% 294.12 260.94 100 1,000 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 12 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกันตน (ต่อ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดีจ่าย

เพิ่ม 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ที่อยู่อาศัย 

มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ 

18.80% 81.20% 315.78 282.07 50 3,000 

มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง อยู่ระหว่างผ่อน
ชำระ 

20.00% 80.00% 301.44 214.71 10 1,000 

อาศัยอยู่กับบิดา มารดา 
ญาติ พ่ีน้อง 

16.54% 83.46% 154.80 158.62 20 800 

อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น 
เช่น เพ่ือน คนรู้จัก  
เป็นต้น 

15.00% 85.00% 266.67 225.46 50 500 

 
ที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการ
ของที่ทำงาน 

16.82% 83.18% 371.43 309.91 100 1,000 

เช่าที่อยู่อาศัย 13.60% 86.40% 254.09 283.95 10 1,000 
ที่อยู่อาศัย ไม่แน่นอนไม่เป็นหลัก

แหล่ง 
36.36% 63.64% 331.11 275.16 100 1,000 

อื่น ๆ 28.57% 71.43% 145.00 63.64 100 190 

จำนวนผู้ที่อยู่
ภายใต้การ

ดูแล 

ไม่มีผู้อยู่ใต้การดูแล 17.39% 82.61% 216.67 246.64 50 500 
1-2 คน 19.74% 80.26% 267.81 263.65 10 1,000 
3-4 คน 16.56% 83.44% 251.67 231.39 50 1,000 
ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป 15.33% 84.67% 326.67 314.45 50 1,000 

ท่านทราบว่า
กองทุน

ประกันสังคม
ให้สิทธิ

ประโยชน์
อะไรบ้าง 

ทราบ 
19.30% 80.70% 283.46 283.77 10 3,000 

ไม่ทราบ 
15.11% 84.89% 251.94 260.48 50 1,000 

ความรู้ความ
เข้าใจ

เก่ียวกับ
ประกันสังคม 

ความรู้ความเข้าใจน้อย 
(0-4 คะแนน) 

15.08% 84.92% 250.00 230.09 50 1,000 

ความรู้ความเข้าใจปาน
กลาง (5-7 คะแนน) 

22.14% 77.86% 417.50 673.61 50 3,000 

ความรู้ความเข้าใจมาก 
(8-11 คะแนน) 

31.19% 68.81% 227.22 151.11 10 500 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 12 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกันตน (ต่อ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดี
จ่ายเพิ่ม) 

ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ไม่ยินดีจ่าย
เพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ต่ำสุด 

ค่าสูงสุด 

ท่านต้องการ
ความ

ช่วยเหลอื
เรื่องใดบ้าง 
ลำดับ 1 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 16.87% 83.13% 263.33 257.09 10 1,000 

เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 15.91% 84.09% 264.10 364.25 10 3,000 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 30.77% 69.23% 250.00 337.27 50 850 

ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 22.22% 77.78% 250.00 70.71 200 300 

พักชำระหน้ี 27.07% 72.93% 318.42 254.83 100 1,000 
หาที่อยู่อาศัยให้ 0.00% 100.00% - - - - 
สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 21.43% 78.57% 325.00 106.07 250 400 
อื่น ๆ 33.33% 66.67% 220.00 42.43 190 250 

การใช้สิทธิ
ว่างงาน 

เคย/ไม่เคย 

เคย 16.71% 83.29% 298.07 280.44 10 3,000 
ไม่เคย 19.24% 80.76% 294.24 270.95 10 1,000 

สิ่งที่ท่านวิตก
กังวลในการ

ทำงาน
ปัจจุบัน 
ลำดับ1 

กลัวตกงาน 15.72% 84.28% 242.46 230.08 10 1,000 
ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 17.50% 82.50% 162.50 75.00 100 250 
หางานทำใหม่ไม่ได้ 26.89% 73.11% 216.61 215.96 10 1,000 
สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 22.22% 77.78% 342.64 287.01 100 3,000 
เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 19.81% 80.19% 368.10 326.00 10 1,000 
อื่น ๆ 25.00% 75.00% 145.00 63.64 100 190 

ท่านมีความ
เชื่อมั่นต่อการ
บริหารจัดการ

กองทุน
ประกันสังคม
ในระดับใด 
(0-น้อยที่สุด 
10-มากที่สุด) 

0 คะแนน 28.57% 71.43% 400.00 324.26 100 1,000 
1 คะแนน 18.52% 81.48% 100.00 - 100 100 
2 คะแนน 0.00% 100.00% - - - - 
3 คะแนน 24.00% 76.00% 222.50 278.35 30 850 
4 คะแนน 15.94% 84.06% 308.57 343.05 10 1,000 
5 คะแนน 17.59% 82.41% 310.48 327.81 50 1,000 
6 คะแนน 18.79% 81.21% 306.48 324.98 50 3,000 
7 คะแนน 21.40% 78.60% 329.42 326.64 10 1,000 
8 คะแนน 16.51% 83.49% 172.61 148.88 20 500 
9 คะแนน 20.73% 79.27% 250.00 156.52 50 500 
10 คะแนน 13.04% 86.96% 133.33 55.90 100 250 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จากตารางท่ี 12 หากจำแนกตามลักษณะของส่วนบุคคลของผู้ประกันตน พบว่า 

 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ประกันตนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 20.00 ท่ียินดีจ่ายเพิ่ม โดยผู้ประกันตนท่ีเป็นเพศชายยินดี
จ่ายเพิ่มโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 343.68 บาท และผู้ประกันตนเพศหญิง ยินดีจ่ายเพิ่ม 306.14 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ผู้ประกันตนทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 75.00 ล้วนมีความเห็น
ตรงกัน คือ ไม่มีความยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ซึ่งผู้ประกันตนทุกช่วงอายุ น้อยกว่าร้อยละ 23.00 ท่ีมีความยินดี
จ่ายนั้น ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียสูงสุดไม่เกิน 373.81 บาท ซึ่งเป็นผู้ประกันตนกลุ่มท่ีมีอายุ 51-60 ปี 
ร้อยละ 77.50 

 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสมรส พบว่า ผู้ประกันตนทุกสถานภาพมีความคิดเห็นไปในทางทิศทาง
เดียวกัน คือ ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม มากกว่าร้อยละ 80.00 มีผู้ประกันตนเพียงไม่ถึงร้อยละ 20.00 เท่านั้น 
ท่ียินดีจะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม โดยมีค่าเฉล่ียในการจ่ายเงินสมทบสูงสุดอยู่ท่ี 250.00 บาท ซึ่งเป็นผู้ประกันตนท่ีมี
สถานภาพหย่าร้าง 

 เมื ่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู ้ประกันตนในทุกระดับวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็น  
ไปในทิศทางเดียวกัน คือมากกว่าร้อยละ 75.00 ขึ้นไป โดยที่ต่ำกว่าร้อยละ 25.23 คือผู้ที ่ยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติม โดยยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 354.29 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีระดับ  
วุฒิการศึกษาอยู่ท่ีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

 เมื่อพิจารณาตามตำแหน่งงานปัจจุบัน พบว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงกว่าร้อยละ 62.5 โดยผู้ประกันตนท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม ต่ำกว่าร้อยละ 37.50 โดยยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 340.00 บาท เป็นกลุ่มผู้ประกันตนท่ีดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย 

 เมื่อพิจารณาตามภาคส่วนสถานประกอบการ พบว่า ผู้ประกันตนที่อยู่ในทุกภาคส่วน ไม่ยินดีจ่ายเงิน
สมทบเพิ่มเติมสูงกว่าร้อยละ 60.00 โดยผู้ประกันตนที่อยู ่ในสถานประกอบการที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร  
เป็นผู้ประกันตนในกลุ่มที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 40.00 โดยยินดีจ่ายเพิ่มเติมโดยเฉล่ีย 
อยู่ที่ 40.00 บาท เมื่อมองในภาพโดยรวม ผู้ประกันตนทุกกลุ่มยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ยสูงสุด  
อยู่ท่ี 244.32 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทของสถานประกอบการ พบว่า ผู้ประกันตนที่กระจายอยู่ในทุกประเภทของ
สถานประกอบการ มากกว่าร้อยละ 78.91 ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม น้อยกว่าร้อยละ 21.09 ที่ยินดีจ่ายเพิ่ม 
โดยยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 384.24 บาท ซึ่งผู้ประกันตนกลุ่มนี้อยู่ ในสถานประกอบการ
ประเภทการผลิต 

 เมื ่อพิจารณาตามระยะเวลาในการทำงาน พบว่า ผู ้ประกันตนทุกกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติม มากกว่าร้อยละ 74.20 มีเพียงไม่เกินร้อยละ 25.80 เท่านั้นท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม โดยยินดีจ่ายเงิน
สมทบเพิ่มเติมสูงท่ีสุดโดยเฉล่ีย 378.92 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกันตนท่ีมีระยะเวลาในการทำงานมานานต้ังแต่ 121 
เดือนขึ้นไป 
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 เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบ พบว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติม โดยมีผู้ประกันตนที่ยินดีจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 23.60 โดยยินดีจ่ายสูงสุด 390.34 บาท โดยเฉลี่ย ซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนกลุ่มท่ีมีระยะเวลาจ่ายเงินมากกว่า 121 เดือนขึ้นไป 

 เมื่อพิจารณาตามจำนวนพนักงานในองค์กร พบว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม  
มีเพียงไม่เกินร้อยละ 22.30 ที ่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ ่มเติม ซึ ่งผู ้ประกันตนที่ทำงานในสถานประกอบการ 
ท่ีมีพนักงานต้ังแต่ 51-200 คน เป็นกลุ่มผู้ประกันตนท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ีย 306.39 บาท 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะในการจ้างงานขององค์กร พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกันตนไม่ยินดีจ่ายเงิน สมทบ
เพิ่มเติม โดยมีผู ้ประกันตนในบางสถานประกอบการที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม แต่ไม่เกินร้อยละ 18.96  
โดยผู้ประกันตนที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเป็นประจำ เป็นกลุ่มที่ยินดี
จ่ายเงินสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 373.16 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ประกันตนทุกกลุ่มรายได้ส่วนใหญ่ ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม  
มีเพียงร้อยละ 19.91 เท่านั้นที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม โดยยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงที่สุดอยู่ที่ 259.81 
บาท ซึ่งเป็นกลุ่มประกันตนท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายตามปกติต่อเดือน พบว่า ผู้ประกันที่จ่ายเงินสมทบ 
ในทุกระดับส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม มีกลุ่มผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบต้ังแต่ 501-750 บาท ท่ียินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 246.32 บาท ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินสมทบท่ีสูงกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ผู้ประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบในอัตราอื่น ๆ  

 เมื่อพิจารณาตามภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยไม่รวมการจ่ายหนี้สิน พบว่า กลุ่มผู้ประกันตนที่มีภาระ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงส่วนใหญ่ ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงเช่นกัน โดยมีผู้ประกันตนที่ยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติมต่ำสุดอยู่ท่ีร้อยละ 16.36 และไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 83.64 โดยจำนวนท้ังหมดนี้
เป็นผู้ประกันตนท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป และผู้ประกันตนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มท่ียินดี
จ่ายเงินสมทบโดยเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ี 330.77 บาท 

 เมื ่อพิจารณาตามภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายต่อเดือน พบว่า กลุ่มผู ้ประกันตนที่มีภาระหนี้สินที่ต้องจ่าย  
ต่อเดือนสูงส่วนใหญ่ ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงเช่นกัน ในขณะที่ผู้ประกันตนกลุ่มที่มีภาระหนี้สินมากกว่า 
20,000 ขึ้นไป ยินดีจ่ายเงินสมทบโดยเฉล่ียมากท่ีสุด 294.12 บาท ในขณะท่ีผู้ประกันตนทุกกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม มีเพียงไม่เกินร้อยละ 21.10 ท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 

 เมื ่อพิจารณาตามลักษณะของที่อยู ่อาศัย พบว่า กลุ่มผู ้ประกันตนที่อาศัยอยู่ในทุกลักษณะส่วนใหญ่  
ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ในขณะที่กลุ่มผู้ประกันตนที่มีที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการของที่ทำงาน ยินดีจ่ายเงิน
สมทบสูงที่สุด โดยยินดีจ่ายเงินสมทบ 371.43 บาท โดยเฉลี่ย แต่โดยรวมแล้ว ผู้ประกันตนทุกกลุ่มยังไม่ยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากกว่าร้อยละ 80.00 

 เมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกันตน พบว่า กลุ่มผู้ประกันตนที่ทั้งที่ไม่มีผู้อยู่ใต้
การดูแลและมีผู้อยู่ใต้การดูแลส่วนใหญ่ต่างไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ส่วนผู้ประกันตนท่ีมีจำนวนผู้อยู่ภายใต้



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564         140 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การดูแลต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป ยินดีจ่ายเงินสมทบโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 326.67 บาท แต่โดยรวมแล้ว มีผู้ประกันตน 
ท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ 19.70  

 เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พบว่า กลุ่มผู้ประกันตนท่ีท้ังท่ีการรับรู้
และไม่รับรู ้ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมส่วนใหญ่ต่างไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ในขณะ
ผู้ประกันตนที่ทราบในสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินสมทบมากกว่ากลุ่ม
ผู้ประกันตนท่ีไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ โดยยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ร้อยละ 19.30 และสามารถจ่ายได้ 283.46 
บาท โดยเฉล่ีย ส่วนผู้ประกันตนท่ีไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมยินดีจ่ายท่ีร้อยละ 15.10 สามารถ
จ่ายได้โดยเฉล่ีย 251.94 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม พบว่า กลุ่มผู้ประกันตนที่ทั้งที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมในทุกระดับส่วนใหญ่ต่างไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม และพบว่าระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้ประกันตนนั้นมีความสัมพันธ์กับความยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม โดยผู้ประกันตนท่ีมีความรู้ความเข้าใจมาก 
(8-11) คะแนน เป็นกลุ่มท่ีมีจำนวนผู้ประกันตนท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.20 รองลงมา
เป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง (5-7 คะแนน) และกลุ่มผู้ประกันตนที่มีความรู้ความเข้าใจน้อย  
(0-4) คะแนน 

 เมื่อพิจารณาตามความต้องการในการช่วยเหลือ พบว่า กลุ่มผู้ประกันตนท่ีมีความต้องการในการช่วยเหลือ
ในทุกเรื่องส่วนใหญ่ต่างไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ในขณะท่ีผู้ประกันตนกลุ่มท่ีต้องการเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน เป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่มีจำนวนคนที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.8 โดยยินดี
จ่ายเงินสมทบโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 250.00 บาท 

 เมื ่อพิจารณาในเรื ่องการใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน พบว่า กลุ่มผู ้ประกันตนที่ทั ้งที ่เคยและไม่เคย  
ใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ส่วนใหญ่ต่างไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ในขณะที ่ผู ้ประกันตนท่ีเคยใช้ 
สิทธิประโยชน์การว่างงานโดยเฉล่ียแล้วยินดีจ่ายเงินสมทบ มากกว่ากลุ่มผู้ประกันตนท่ีไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์กรณี
ว่างงานโดยยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม 298.07 บาทโดยเฉล่ีย 

 เมื ่อพิจารณาถึงความวิตกกังวลในการทำงานในปัจจุบันของผู้ประกันตน พบว่า กลุ่มผู ้ประกันตน 
ที่มีความวิตกกังวลในการทำงานในปัจจุบันของผู้ประกันตนในทุกเรื่องส่วนใหญ่ต่างไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม  
ในขณะท่ีกลุ่มผู้ประกันตนกลุ่มท่ีมีความวิตกกังวลในเรื่องเงินเก็บไม่พอใช้จ่าย ยินดีจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนสูงกว่า
ผู้ประกันตนในกลุ่มอื่น ๆ โดยยินดีจ่ายเงินสมทบ 368.10 บาทโดยเฉล่ีย 

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื่อมั ่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม พบว่า กลุ ่มผู ้ประกันตน  
ที่มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในทุกระดับส่วนใหญ่ต่างไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม  
โดยกลุ ่มผู ้ประกันตนที ่ย ินดีจ่ายเง ินสมทบเพิ ่มเติม ยินดีจ่ายสูงสุดอยู ่ที ่ 400.00 บาทโดยเฉลี ่ย ซึ ่งเป็น 
กลุ่มผู้ประกันตนท่ีมีความเช่ือมั่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมอยู่ท่ีระดับ 0 คะแนน 
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1.2 ผลการสำรวจนายจ้าง 

1) ข้อมูลทั่วไปของนายจ้าง8 

 จากการสำรวจกลุ่มนายจ้างทั้งหมด 251 คน พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.20  
เพศชาย ร้อยละ 36.80 โดยนายจ้างที่ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 42.50 มีอายุต่ำกว่า 40 ปี รองลงมา  
คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี ซึ่งโดยรวมแล้วนายจ้างจะมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 43.73 ปี เกินกว่าร้อยละ 60.8 มีสถานภาพสมรส 
ในขณะที่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 35.10 ซึ่งนายจ้าง ร้อยละ 43.32 มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
โดยนายจ้างเป็นกลุ่มตัวอย่างมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการถึงร้อยละ 26.21 รองลงมาเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 24.60  
และเป็นเจ้าของร่วม/หุ้นส่วน ร้อยละ 19.76 ซึ่งส่วนมากอยู่ในสถานประกอบการในภาคส่วนบริการ รองลงมาเป็น
ภาคส่วนการผลิต ร้อยละ 43.90 และร้อยละ 30.89 ตามลำดับ ส่วนใหญ่สถานประกอบการอยู่ในภาคส่วนเอกชน
ร้อยละ 30.89 ซึ่งโดยภาพรวมองค์กรมีอายุของการประกอบกิจการโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 18.72 ปี มีพนักงานโดยเฉล่ียอยู่
ท่ี 126.10 คน และสถานประกอบการเกินกว่าร้อยละ 70 มีสวัสดิการท่ีดีเพียงพอให้กับลูกจ้าง 

2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของนายจ้าง9 

 สำหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของนายจ้างนั้น พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 251 คน นายจ้าง 
มีค่าเฉลี่ยรายรับองค์กรต่อเดือนอยู่ที่ 7,065,675.62 บาท โดยจ่ายเงินสมทบโดยเฉลี่ย 115,505.65 บาท/เดือน  
มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมหนี้สิน) 1,689,445.26 บาทโดยเฉลี่ย และยังพบปัญหาของลูกจ้างในเรื ่อง 
การขาดทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน ไม่ต้ังใจเอาใจใส่ในการทำงาน และมีอัตราการลาออกสูง ตามลำดับ คิดเป็น
ร้อยละ 23.63 โดยเฉล่ียของจำนวนลูกจ้างท้ังหมด 

 3) การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของนายจ้าง10 

 หากพิจารณาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยรวมของนายจ้าง พบว่า 
นายจ้างมีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอยู่ในระดับต่ำ ค่าเฉลี่ย 4.56 (เต็ม 10 
คะแนน) โดยมีนายจ้างที ่ทราบว่ากองทุนประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์ อย่างไรมากถึง ร้อยละ 85.66  
แต่เมื่อเจาะลึกไปในข้อคำถาม พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบระหว่าง
นายจ้างและผู ้ประกันตน (ข้อคำถามที ่ว ่า “การจ่ายเง ินสมทบของผู ้ประกันตนจ่ายมากกว่านายจ้าง”)  
โดยมีนายจ้างที่ตอบถูกเพียง ร้อยละ 21.91 ตอบผิดและไม่แน่ใจมากถึงร้อยละ 51.00 และร้อยละ 27.09 
ตามลำดับ แต่นายจ้างยังทราบดีว่าสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับ  
สิทธิประโยชน์ โดยมีนายจ้างที่เข้าใจในเรื่องนี้มากถึง 89.24 ในเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเองก็ เชน่กัน 
ร้อยละ 82.99 ของนายจ้าง ตอบว่าทราบถึงรายละเอียดในสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน แต่เมื ่อเจาะลึก ไปยัง 
ข้อคำถาม พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของอัตราการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานของสำนักงาน

 
8 สามารถดูข้อมูลได้ในตารางที่ 32 ภาคผนวก ค. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป หน้า 301-304 
9 สามารถดูข้อมูลได้ในตารางที่ 33 ภาคผนวก ค. ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม หน้า 305-308 
10 สามารถดูข้อมูลได้ในตารางที่ 34 ภาคผนวก ค. ส่วนที่ 3 การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของนายจ้าง หน้า 309-314 
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ประกันสังคม ร้อยละ 54.98 ตอบผิด และมีนายจ้างถึงร้อยละ 23.11 ตอบว่าไม่แน่ใจ ในส่วนของความเข้าใจ  
มีนายจ้างร้อยละ 66.14 เข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบระหว่างรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างเป็นอย่างดี 

 เมื่อลูกจ้างของนายจ้างตกงาน สิทธิประโยชน์ที่นายจ้างอยากให้ช่วยเหลือแก่ลูกจ้างของตนมากท่ี สุด 
เป็นในเรื่องของการหางานใหม่ให้กับลูกจ้างที่ตกงาน รองลงมาเป็นเรื่องของเงินทดแทน และเรื่องการฝึกอบรม
ทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งในองค์กรของนายจ้าง มีลูกจ้างที่เคยใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานมากถึง ร้อยละ 64.91  
ในมุมมองของนายจ้าง สิ ่งที ่ลูกจ้างวิตกกังวลในปัจจุบันอันดับแรก คือการตกงาน ลำดับถัดมาเป็นเรื่ อง 
ของการหางานใหม่ และเงินเก็บที่มีอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยนายจ้างมีค่าเฉลี่ยในความเชื ่อมั่น  
ต่อการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคมอยู่ท่ี 6.90 (เต็ม 10 คะแนน) 
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4) สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) ของนายจ้าง 

ตาราง 13 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและรูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 

สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” 
/รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่ม
ไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1) ส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงาน 98.79 0.81 0.40 4.34 0.04 9.30 1.20 

2) คืนเงินสมทบให้ลูกจ้างถ้าทำงานกับนายจ้างครบ 2 ปี 85.95 13.64 0.41 3.72 0.56 8.16 3.03 

3) ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงานคน
ที่กำลังว่างงาน* 

97.93 1.65 0.41 4.33 0.07 9.26 1.37 

4) ให้เงินสนับสนุนนายจ้างที่รับคนว่างงานเข้าทำงาน* 94.26 5.33 0.41 4.16 0.16 9.00 1.88 

5) ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบบางส่วนให้แก่นายจ้างกรณีมีการ
จ้างงาน 

93.88 5.71 0.41 4.16 0.24 8.92 2.19 

6) กระตุ้นการจ้างงานภายใต้โครงการจัดหางานในชุมชน 95.88 3.70 0.41 4.17 0.14 9.02 1.81 

7) หากว่างงานติดต่อกัน 1 ปี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
พัฒนาทักษะหาอาชีพใหม่ 

94.26 5.33 0.41 4.10 0.20 8.91 2.05 

8) ได้รับความช่วยเหลือในการหางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคมโดยตรง 

95.53 4.07 0.41 4.17 0.14 9.03 1.80 

9) ให้คำปรึกษาเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง* 95.51 4.08 0.41 4.16 0.16 9.00 1.86 

10) ลดหย่อนภาษีเมื่อมีการจ้างงานสำหรับนายจ้าง* 97.56 2.03 0.41 4.36 0.09 9.28 1.52 

11) ให้เงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจให้กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่าง
รวดเร็ว 

94.24 5.35 0.41 4.19 0.22 8.97 2.12 

12) ให้เงินสนับสนุนบางส่วนระหว่างหางานใหม่ (ค่าเดินทาง)  90.98 7.79 1.23 3.90 0.30 8.61 2.40 
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ตาราง 13 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและรูปแบบการจ่ายเงินสมทบ (ต่อ) 

สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” 
/รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่ม
ไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

13) ให้เงินช่วยเหลือค่าฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอื่น ๆ 
ระหว่างการอบรม 

96.73 2.86 0.41 4.21 0.13 9.08 1.74 

14) การเข้าร่วมพัฒนาทักษะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 95.93 3.25 0.81 4.27 0.14 9.13 1.81 

15) กรณีทุพพลภาพให้จัดหางานหรือส่งต่อนายจ้างรายใหม่ 
ที่มีงานเหมาะสม 

96.72 2.87 0.41 4.23 0.11 9.12 1.66 

16) ผู้ประกันตนที่มีอายุเกินกว่า 55 ปี ไม่ควรได้รับสิทธิ
ประโยชน์การจ้างงาน 

31.25 68.75 0.00 1.20 2.96 3.24 3.97 

17) ผู้ประกันตนอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันข้ึนกับ
ประวัติการจ้างงาน 

70.66 29.34 0.00 3.05 1.19 6.86 3.96 

18) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการสนับสนุนการ
หางานให้ทำชั่วคราว  

95.10 4.49 0.41 4.16 0.20 8.96 2.06 

19) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านที่อยู่อาศัย 

87.97 11.62 0.41 3.72 0.47 8.25 2.85 

20) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่ตลาดงานต้องการ 

94.69 4.90 0.41 4.16 0.20 8.96 2.06 

21) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการช่วยหางานที่
มั่นคง 

94.67 4.92 0.41 4.15 0.18 8.97 1.98 

22) หากสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธมากกว่า 3 ครั้งจะได้รับเงิน
ทดแทน 

70.00 30.00 0.00 2.89 1.22 6.67 3.92 
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ตาราง 13 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและรูปแบบการจ่ายเงินสมทบ (ต่อ) 

สิทธิประโยชน์ประกันการ “จ้างงาน” 
/รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่ม
ไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

23) สามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 98.36 1.23 0.41 4.39 0.05 9.34 1.28 

24) ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนในการจ้างงาน
เช่นเดียวกันกับคนวัยหนุ่มสาว 

91.87 7.72 0.41 3.95 0.27 8.68 2.31 

25) การจ่ายเงินสมทบควรเป็นลักษณะร่วมจ่าย รัฐ+นายจ้าง+
ลูกจ้าง 

96.28 3.31 0.41 4.31 0.14 9.17 1.78 

26) การจ่ายเงินสมทบควรร่วมจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันทั้งรัฐ 
นายจ้าง และลูกจ้าง 

91.77 7.82 0.41 4.00 0.33 8.66 2.48 

27) การจ่ายเงินสมทบควรมีความยืดหยุ่น (มีมากจ่ายมาก มี
น้อยจ่ายน้อย) 

85.60 14.40 0.00 3.74 0.57 8.17 3.08 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 จากตารางท่ี 13 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและรูปแบบการจ่ายเงินสมทบ พบว่า นายจ้างเห็นด้วย
ในประเด็นเรื่องการเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.39 คะแนน รองลงมา
คือ ประเด็นเรื ่องการลดหย่อนภาษีเมื ่อมีการจ้างงานสำหรับนายจ้าง มีค่าเฉลี่ย 4. 36 คะแนน ส่วนประเด็น 
เร ื ่องการส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงาน ที ่มีค่าเฉลี ่ยไม่ต่างกันมากนัก อยู ่ที ่ 4.34 คะแนน  
ส่วนประเด็นที่นายจ้างเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ การสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธมากกว่า 3 ครั้งจะได้รับ เงินทดแทน  
มีค่าเฉล่ียเพียง 2.89 คะแนน 

ตาราง 14 การจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม 
สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) 

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมาขา้งต้น ท่านยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม  

ท่านยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มหรือไม ่
ร้อยละ 

ยินดี (ค่าเฉลี่ย = 287.19, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 309.77, ค่าต่ำสุด = 10, ค่าสูงสุด = 1,000) 36.45 

น้อยกว่า 100 บาทลงไป /ลูกจ้างหน่ึงคน 60.00 

100 - 1,000 บาท /ลูกจ้างหน่ึงคน 37.78 

ต้ังแต่ 1,000 บาทข้ึนไป /ลูกจ้างหน่ึงคน 2.22 

ไม่ยินดี 61.58 

จากตารางที่ 14 การจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ในภาพโดยรวมนายจ้างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.58 ไม่ยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่ม มีนายจ้างเพียงร้อยละ 36.45 ท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม โดยมีความยินดีจ่ายต่ำสุดอยู่ท่ี 10 บาท 
และจ่ายได้สูงสุดอยู่ท่ี 1,000 บาท ซึ่งยินดีจ่ายเพิ่มโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 287.19 บาท  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 5) ความยินดีต่อการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายจ้าง 

ตาราง 15 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ตัวแปรอิสระ 

ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 

ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 

ไม่ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ภาพรวม 36.45% 61.58% 287.19 309.77 20 1,000 

เพศ 
ชาย 36.84% 63.16% 178.57 257.97 50 750 

หญิง 37.40% 62.60% 380.65 283.44 20 1,000 

อาย ุ

อายุต่ำกว่า 40 
ปี 

38.10% 61.90% 505.01 367.11 50 1,000 

อายุ 41-50 ปี 26.92% 73.08% 427.50 477.10 20 1,000 

อายุ 51-60 ปี 53.49% 46.51% 92.50 105.95 20 250 

อายุ 61 ปีข้ึน
ไป 

18.18% 81.82% - - - - 

สถาน 

ภาพ 

โสด 33.80% 66.20% 560.87 532.12 100 1,000 

สมรส 40.17% 59.83% 315.71 391.24 20 1,000 

หย่าร้าง 33.33% 66.67% 50.00 - 50 50 

หม้าย 33.33% 66.67% 20.00 - 20 20 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 15 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

การศึกษา 

ประถม 
ศึกษาหรือต่ำ
กว่า 

25.00% 75.00% 20.00 - 20 20 

มัธยม 
ศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า 

80.00% 20.00% - - - - 

มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเท่า 

55.56% 44.44% 250.00 229.13 50 500 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ/
ปวช. 

27.59% 72.41% 650.23 283.14 50 1,000 

อนุปริญญา/
ปวส. 

70.59% 29.41% - - - - 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ
เทคนิค/ปวท. 

100.00% 0.00% - - - - 

ปริญญาตรี 31.46% 68.54% 352.22 364.24 20 1,000 
สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

33.33% 66.67% 250.00 319.82 50 1,000 

ตำแหน่ง
งานปัจจุบัน 

พนักงานทั่วไป 61.54% 38.46% 575.00 377.49 100 1,000 
หัวหน้างาน/
ฝ่าย 

24.14% 75.86% 183.33 76.38 100 250 

ผู้จัดการ 28.07% 71.93% 50.00 - 50 50 
ผู้บริหาร 41.30% 58.70% 177.14 363.12 20 1,000 
เจ้าของร่วม/
หุ้นส่วน 

39.47% 60.53% 600.00 392.44 50 1,000 

อื่น ๆ 50.00% 50.00% - - - - 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 15 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

สถาน
ประกอบ 
การของ

ท่านอยู่ใน
ภาคส่วนใด 

รัฐบาล 50.00% 50.00% 275.00 318.20 50 500 
รัฐวิสาหกิจ 32.61% 67.39% 680.32 388.14 50 1,000 
เอกชน 38.19% 61.81% 310.00 374.72 20 1,000 
องค์กรไม่
แสวงหากำไร 

100.00% 0.00% - - - - 

อื่น ๆ 0.00% 100.00% - - - - 

ประเภท
ของสถาน
ประกอบ 

การ 

ภาคส่วนการ
ผลิต 

31.67% 68.33% 120.56 346.34 50 250 

ภาคส่วนการ
ก่อสร้าง 

33.33% 66.67% 438.57 349.35 20 1,000 

ภาคส่วนการ
บริการ 

40.63% 59.38% 324.44 347.85 20 1,000 

ภาคส่วน
การเกษตร 

50.00% 50.00% 50.00 - 50 50 

อื่น ๆ 25.00% 75.00% - - - - 

องค์กรของ
ท่านต้ัง

มาแล้วก่ีป ี

น้อยกว่า 5 ปี 34.62% 65.38% 274.29 360.27 20 1,000 
6-10 ปี 34.09% 65.91% 700.00 424.26 100 1,000 
11-20 ปี 33.33% 66.67% 243.00 236.97 20 250 
21-30 ปี 33.33% 66.67% 166.67 104.08 50 250 
มากกว่า 31 ปี
ข้ึนไป 

59.26% 40.74% 283.33 304.15 50 750 

ระยะเวลา
ของการ
จ่ายเงิน
สมทบ 

น้อยกว่า 5 ปี 37.21% 62.79% 253.64 331.76 20 1,000 
6-10 ปี 37.21% 62.79% 552.78 262.68 50 1,000 
11-20 ปี 27.50% 72.50% 75.00 35.36 50 100 
21-30 ปี 50.00% 50.00% 150.00 141.42 50 250 
มากกว่า 31 ปี
ข้ึนไป 

50.00% 50.00% 750.00 - 750 750 

จำนวน
พนักงานใน

องค์กร 

น้อยกว่า 20 
คน 

40.22% 59.78% 510.60 238.44 20 1,000 

21-50 คน 38.46% 61.54% 166.67 104.08 50 250 
51-200 คน 21.21% 78.79% 283.33 361.71 50 700 
ต้ังแต่ 201 คน
ข้ึนไป 

46.43% 53.57% 100.00 - 100 100 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 15 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ลักษณะการจ้าง
งาน:ไม่ได้รับคน 

ง่าย ๆ 

ไม่ใช่ 35.85% 64.15% 653.20 387.05 20 1,000 

ใช่ 41.79% 58.21% 376.67 322.96 20 1,000 
ลักษณะการจ้าง
งาน:มีการพัฒนา
ทักษะฝึกอบรม
ให้กับลูกจ้างเป็น

ประจำ 

ไม่ใช่ 34.33% 65.67% 290.00 343.86 20 750 

ใช่ 36.70% 63.30% 567.00 365.41 50 1,000 

ลักษณะการจ้าง
งาน: 

มีความม่ันคง 

ไม่ใช่ 30.99% 69.01% 195.71 355.85 20 1,000 

ใช่ 39.62% 60.38% 645.20 338.14 20 1,000 

ลักษณะการจ้าง
งาน:มีสวัสดิการที่

ดีเพียงพอ 

ไม่ใช่ 25.00% 75.00% 217.50 355.28 20 750 

ใช่ 39.06% 60.94% 544.78 361.44 20 1,000 

รายรับต่อเดือน 

ต้ังแต่ 50,000 
บาทลงไป 

29.41% 70.59% 260.00 339.41 20 500 

50,001-
100,000 บาท 

60.00% 40.00% 75.00 35.36 50 100 

100,001-
500,000 บาท 

28.00% 72.00% 116.67 115.47 50 250 

500,001 - 
1,000,000 บาท 

42.86% 57.14% 100.00 - 100 100 

มากกว่า 
1,000,001 บาท
ข้ึนไป 

32.35% 67.65% 650.12 343.06 50 1,000 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 15 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

เงินสมทบ
ประกัน 

สังคมที่จ่าย
ปกติ (บาท/

เดือน) 

ต้ังแต่ 1,000 บาท
ลงไป 

22.73% 77.27% 167.50 224.11 20 500 

1,000 - 5,000 บาท 46.43% 53.57% 50.00 0.00 50 50 
5,001 - 10,000 
บาท 

55.56% 44.44% 750.40 356.15 100 1,000 

10,001 - 50,000 
บาท 

28.57% 71.43% 1,000.00 - 1000 1,000 

ต้ังแต่50,001 บาท
ข้ึนไป 

32.43% 67.57% 66.67 28.87 50 100 

ภาระ
ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน (ไม่รวม

การจ่าย
หน้ีสิน) 

ต้ังแต่ 50,000 บาท
ลงไป 

50.00% 50.00% 275.00 318.20 50 500 

50,001-100,000 
บาท 

33.33% 66.67% 250.00 - 250 250 

100,001-500,000 
บาท 

25.00% 75.00% 450.50 448.4811 50 1,000 

500,001 - 
1,000,000 บาท 

75.00% 25.00% 650.87 389.12 100 1,000 

มากกว่า 1,000,001 
บาทข้ึนไป 

25.00% 75.00% 50.00 - 50 50 

ภาระหน้ีสินที่
ต้องจ่ายต่อ

เดือน 

ต้ังแต่ 50,000 บาท
ลงไป 

34.62% 65.38% 275.00 318.20 50 500 

50,001-100,000 
บาท 

36.84% 63.16% 730.60 382.26 250 1,000 

100,001-500,000 
บาท 

62.50% 37.50% 100.00 - 100 100 

500,001 - 
1,000,000 บาท 

22.22% 77.78% - - - - 

มากกว่า 1,000,001 
บาทข้ึนไป 

11.11% 88.89% - - - - 

  

 
11 จากผลการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล (normality test) ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk พบว่า ค่านัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 หรือกล่าวได้ว่า 
ข้อมูลจำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่มของตัวแปรภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีการกระจายตัวไม่ปกติ ทั้งนี้ เกิดจากการที่จำนวนตัวอย่างในกลุ่ม “ค่าใช้จ่าย 
100,001-500,000 บาท” ที่ระบุจำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม มีจำนวนไม่มากนัก (n=4) และมีการระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าขีดสุด (extreme value) 
จำนวน 1 ราย 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 15 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ปัญหาของ
ลูกจ้างที่ท่าน
พบมากที่สุด 
(ลำดับ1) 

รับมาไม่ตรงกับ
ความต้องการ 

35.71% 64.29% 160.48 283.25 50 250 

ขาดทักษะที่จำเป็น
ในการทำงาน 

38.46% 61.54% 95.00 61.24 20 200 

อยากให้ออกแต่ขาด
คน 

27.27% 72.73% 356.67 308.64 20 1,000 

เรียกร้องสวัสดิการ 58.33% 41.67% 500.00 - 500 500 
ไม่ต้ังใจเอาใจใส่ใน
การทำงาน 

48.57% 51.43% 670.00 163.21 50 1,000 

เบิกเงินเดือน
ล่วงหน้า 

37.50% 62.50% 50.00 - 50 50 

อยู่ไม่ทนลาออกกัน
บ่อย 

19.05% 80.95% 150.00 141.42 50 250 

อื่น ๆ 40.00% 60.00% - - - - 

ร้อยละของ
ลูกจ้างที่มี

ปัญหา 

ไม่มีลูกจ้างที่มีปัญหา
เลย 

0.00% 100.00% - - - - 

ร้อยละ 1 - 5 36.36% 63.64% 440.00 389.66 100 1,000 
ร้อยละ 6 - 10 30.00% 70.00% 50.00 0.00 50 50 
ร้อยละ 11 - 20 48.28% 51.72% 680.65 322.38 50 1,000 
ร้อยละ 21 - 30 43.48% 56.52% 100.00 - 100 100 
ร้อยละ 31 ข้ึนไป 42.11% 57.89% 750.00 - 750 750 

ท่านทราบว่า
กองทุน

ประกันสัง 
คมให้สิทธิ
ประโยชน์
อะไรบ้าง 

ทราบ 
36.26% 63.74% 346.47 385.89 20 1,000 

ไม่ทราบ 
44.00% 56.00% 598.16 370.23 50 1,000 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิ

ประกัน 
สังคม 

ความเข้าใจน้อย  
(ต่ำกว่า 5 คะแนน) 

37.04% 62.96% 712.50 391.05 20 1,000 

ความเข้าใจปาน
กลาง (5-7 คะแนน) 

33.33% 66.67% 156.67 0.00 50 50 

ความเข้าใจมาก  
(8-10 คะแนน) 

35.29% 64.71% 50.00 106.07 50 200 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 15 ความยินดีจ่ายเมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
ความยินดีจ่ายเพิ่ม จำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม (บาท) (เฉพาะกรณีที่ยินดีจ่ายเพิ่ม) 
ยินดี 

จ่ายเพิ่ม 
ไม่ยินดี 
จ่ายเพิ่ม 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

หากลูกจ้าง
ของท่านตก
งาน ท่าน

ต้องการความ
ช่วยเหลอื
เรื่องใดบ้าง 
(ลำดับ1) 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 0.00% 100.00% 1,000 - 1,000 1,000 
เงินทดแทนระหว่าง
ว่างงาน 

45.59% 54.41% 50.00 330.67 20 1,000 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 23.08% 76.92% 125.00 - - - 
ความคุ้มครองไม่ให้ตกงาน
อีก 

50.00% 50.00% 1,000.00 - - - 

พักชำระหน้ี 27.27% 72.73% 514.00 - - - 
หาที่อยู่อาศัยให้ 0.00% 0.00% - 350.54 20 1,000 
สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 0.00% 100.00% 663.16 388.16 700 1,000 
อื่น ๆ 0.00% 100.00% - 467.2612 50 1,000 

สิ่งที่ลูกจ้าง
ของท่านวิตก
กังวลในการ

ทำงาน
ปัจจุบัน 
(ลำดับ1) 

กลัวตกงาน 32.00% 68.00% 324.44 - - - 
ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 50.00% 50.00% 1,566.67 70.92 20 200 
หางานทำใหม่ไม่ได้ 35.29% 64.71% 300.00 - - - 
สวัสดิการที่ได้รับไม่
เพียงพอ 

50.00% 50.00% 510.00 392.96 20 1,000 

เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 41.46% 58.54% 84.00 - - - 
อื่น ๆ 42.86% 57.14% 632.14 348.03 50 1,000 

ท่านมีความ
เชื่อมั่นต่อการ
บริหารจัดการ
กองทุน
ประกัน 
สังคมในระดับ
ใด (0-น้อย
ที่สุด 10-มาก
ที่สุด) 

0 คะแนน 16.67% 83.33% - - - - 
1 คะแนน 50.00% 50.00% - - - - 
2 คะแนน 20.00% 80.00% - - - - 
3 คะแนน 66.67% 33.33% 1000.00 - 1000 1,000 
4 คะแนน 28.57% 71.43% 20.00 - 20 20 
5 คะแนน 35.48% 64.52% 230.00 348.23 20 750 
6 คะแนน 35.29% 64.71% 366.67 548.48 50 1,000 
7 คะแนน 39.58% 60.42% 133.33 57.74 100 200 
8 คะแนน 35.85% 64.15% 101.30 132.68 50 120 
9 คะแนน 45.45% 54.55% 250.00 - 250 250 
10 คะแนน 52.63% 47.37% 125.00 106.07 50 200 

 
12 จากผลการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล (normality test) ด้วยสถิติ Shapiro-Wilk พบว่า ค่านัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 หรือกล่าวได้ว่า 
ข้อมูลจำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่มของตัวแปรหากลูกจ้างของท่านตกงาน ท่านต้องการความช่วยเหลือเร่ืองใดบ้าง มีการกระจายตัวไม่ปกติ ทั้งน้ี เกิดจาก
การที่จำนวนตัวอย่างในกลุ่ม “อื่นๆ” ที่ระบุจำนวนเงินที่ยินดีจ่ายเพิ่ม มีจำนวนไม่มากนัก (n=3) และมีการระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าขีดสุด (extreme 
value) จำนวน 1 ราย 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จากตารางที่ 15 ความยินดีต่อการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายจ้าง 
พบว่า ในภาพรวมนายจ้างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.58 ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม มีนายจ้างเพียงร้อยละ 36.45 ที่ยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่ม ซึ่งยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณ 287.19 บาท เมื่อจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของ
นายจ้าง พบว่า 

 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า นายจ้างที่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไปทิศทางเดียวกัน คือ 
ส่วนใหญ่ไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม ในขณะท่ีมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 40.00 ท่ียินดีจ่าย แต่ก็เป็นท่ีน่าสนใจว่านายจ้าง 
ที่เป็นเพศหญิงยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ยสูงกว่านายจ้างที่เป็นเพศชายอยู่ที่ 380.65 บาท และยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ท่ี 1,000 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า นายจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี และมีอายุ 61 ปีขึ้นไปไม่ยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่ม แต่นายจ้างที่มีอายุในช่วง 51-60 ปี เกินกว่าครึ่งมีความยินยอมในการจ่ายเงินสมทบเพิ่ม แต่หากจ่ายเพิ่ม  
ก็สามารถจ่ายเพิ่มโดยเฉล่ียประมาณ 92.00 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบว่า นายจ้างท่ีมีสถานภาพสมรสร้อยละ 40.17 ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม
โดยเฉล่ีย 315.71 บาท ในขณะท่ีนายจ้างท่ีมีสถานภาพโสด ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมร้อยละ 33.80 เป็นจำนวน 
560.87 บาท 

 เมื ่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบว่า นายจ้างที่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค/ปวท. ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมร้อยละ 100.00 แต่เมื่อพิจารณาในส่วนจำนวนเงินสมทบท่ีนายจ้างยินดี
จ่าย จะเห็นว่านายจ้างท่ีมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปวช. ยินดีจ่ายเงินสมทบโดยเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 
650.23 บาท 

 เมื่อพิจารณาตามตำแหน่งงานปัจจุบัน พบว่า นายจ้างท่ีดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานท่ัวไป เป็นกลุ่มท่ียินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากที่สุดถึงร้อยละ 61.54 โดยรวมแล้ว นายจ้างยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุด อยู่ ท่ี 
600.00 บาทโดยเฉล่ีย ซึ่งเป็นนายจ้างท่ีดำรงอยู่ในตำแหน่งเจ้าของร่วม/หุ้นส่วน 

 เมื่อพิจารณาตามภาคส่วนสถานประกอบการ พบว่า นายจ้างจากองค์กรไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 100.00 
ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม แต่นายจ้างในภาคส่วนรัฐวิสาหกิจยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ย 680.32 บาท 
ซึ่งสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับในกลุ่มสถานประกอบการภาคส่วนอื่น ๆ  

 เมื ่อพิจารณาตามประเภทของสถานประกอบการ พบว่า นายจ้างในสถานประกอบการในภาคส่วน
การเกษตรมีสัดส่วนของการยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 50.00 ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณา
จำนวนของการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมพบว่านายจ้างในภาคส่วนการก่อสร้าง ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คิดเป็น 438.57 บาทโดยเฉล่ีย 

 เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่ก่อตั้งสถานประกอบการของนายจ้าง พบว่า สถานประกอบการที่มีอายุ
มากกว่า 31 ปี มีนายจ้างที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากถึงร้อยละ 59.26 โดยรวมแล้วนายจ้างยินดีจ่ายเงิน
สมทบเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ท่ี 700.00 บาทโดยเฉล่ีย ซึ่งเป็นนายจ้างในสถานประกอบการท่ีมีอายุ 6-10 ปี 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบ พบว่า นายจ้างท่ีจ่ายเงินสมทบมาเป็นเวลานานต้ังแต่ 
21 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 50.00 ยินดีท่ีจะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม โดยเฉล่ียแล้วสามารถจ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 750.00 บาท 
ซึ่งเป็นกลุ่มนายจ้างท่ีก่อตั้งสถานประกอบการมากกว่า 31 ปีขึ้นไป 

 เมื่อพิจารณาตามจำนวนพนักงานในองค์กร นายจ้างท่ีมีจำนวนพนักงานในองค์กรมากกว่า 201 คน ยินดี
ท่ีจะจ่ายเงินสมทบเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.43 และนายจ้างท่ีมีจำนวนพนักงานในองค์กรน้อยกว่า 
20 คน ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับนายจ้างที่มีจำนวนพนักงานในองค์กรที่ต่างกัน  
โดยยินดีจ่ายอยู่ท่ี 510.60 บาทโดยเฉล่ีย 

 เมื่อพิจารณาตามลักษณะการจ้างงานของนายจ้าง พบว่า กลุ่มนายจ้างท่ีไม่ได้รับพนักงานเข้าทำงานง่าย ๆ
นั้น มีสัดส่วนในการยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 41.79 ในขณะที่กลุ่มนายจ้างที่รับ
พนักงานเข้าทำงานไม่ยากนั้น มีความยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับนายจ้างที่มีลักษณะ 
การจ้างงานท่ีแตกต่างกัน โดยยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 653.20 บาท  

 เมื่อพิจารณาตามรายรับต่อเดือน พบว่า นายจ้างกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 1 ,000,001 บาท ยินดีจ่ายเงิน
สมทบโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู่ 650.12 บาท ในขณะเดียวกัน นายจ้างกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 50 ,001-100,000 บาท  
เป็นกลุ่มนายจ้างท่ีมีจำนวนคนท่ียินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากท่ีสุด โดยมีมากถึงร้อยละ 60.00  

 เมื่อพิจารณาตามระดับเงินสมทบประกันสังคมที่นายจ้างจ่ายปกติ พบว่า นายจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบ
ต้ังแต่ 5,001-10,000 บาท มีสัดส่วนและอัตราของการยินดีจ่ายเงินสมทบโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด โดยยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติมร้อยละ 55.60 และสามารถจ่ายได้สูงสุดท่ี 750.40 บาท/เดือน โดยเฉล่ีย และนายจ้างท่ีจ่ายประกันสังคม
ต้ังแต่ 10,001-50,000 บาท ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 1,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน 

 เมื ่อพิจารณาตามภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนายจ้าง (ไม่รวมการจ่ายหนี้สิน) พบว่า กลุ่มนายจ้าง  
ท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนต้ังแต่ 500,000-1,000,000 บาท เป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนและอัตราการยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติมโดยเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 และยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 650.87 บาท/ลูกจ้าง  
1 คน/เดือน โดยเฉล่ีย 

 เมื่อพิจารณาตามภาระหนี้สินท่ีต้องจ่ายต่อเดือน พบว่า นายจ้างท่ีมีภาระหนี้สินต่อเดือน 100,001-500,000 บาท 
ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากที่สุดถึงร้อยละ 62.50 โดยนายจ้างที่มีภาระหนี้สินต่อเดือน 50,001-100,000 บาท ยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียไม่เกิน 730.60 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน 

 เมื่อพิจารณาตามปัญหาของลูกจ้างที่นายจ้างพบมากที่สุด พบว่า นายจ้างที่เจอปัญหาลูกจ้างเรียกร้อง
สวัสดิการ มีความยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงถึงร้อยละ 58.30 รองลงมาเป็นนายจ้างที่พบปัญหาลูกจ้าง 
ไม่ตั้งใจเอาใจใส่ในการทำงาน ซึ่งยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมร้อยละ 48.60 ซึ่งกลุ่มนี้ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม  
โดยเฉล่ียท่ี 670.00 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน นับว่าสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับนายจ้างท่ีพบปัญหาอื่น ๆ  

 เมื่อพิจารณาถึงร้อยละของลูกจ้างท่ีมีปัญหา พบว่า นายจ้างท่ีพบลูกจ้างท่ีมีปัญหาร้อยละ 11-20 มีสัดส่วน
และอัตราในการยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมสูงท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 48.28 และยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มโดยเฉล่ีย 
680.65 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน  
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 เมื่อพิจารณาในส่วนของการเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พบว่า นายจ้างท่ีไม่ทราบถึง
สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมกลับมีแนวโน้มที่จะยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากกว่านายจ้างที่ทราบถึง
สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 44.00 และยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมอยู่โดยเฉล่ีย 598.16 
บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน แต่ยินดีจ่ายเงินเพิ่มโดยเฉล่ียสูงสุด 750 บาท/ ลูกจ้าง 1 คน/ เดือน 

 เมื่อพิจารณาตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม พบว่า ระดับความเข้าใจ 
ในสิทธิประกันสังคมของนายจ้างแปรผกผันกับระดับของการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉลี่ย โดยที่นายจ้าง 
ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย (ต่ำกว่า 5 คะแนน) จะยินดีจ่ายเงินสมทบโดยเฉลี่ยสูงกว่านายจ้างที่มีระดับ  
ความเข้าใจมาก (8-10 คะแนน) โดยยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ีย 712.50 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน 

 เมื ่อพิจารณาตามความต้องการความช่วยเหลือของลูกจ้างของนายจ้างเมื ่อตกงาน พบว่า นายจ้าง 
ที่มีลูกจ้างที่ต้องการความช่วยเหลือให้คุ้มครองเพื่อไม่ให้ตกงานอีก มีสัดส่วนและอัตราการยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติมท่ีสูงถึงร้อยละ 50 และยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียท่ีสูงถึง 1,000.00 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน 

 เมื่อพิจารณาถึงความวิตกกังวลของลูกจ้างในการทำงานปัจจุบัน พบว่า นายจ้างที่มีลูกจ้างที่มีความวิตก
กังวลในเรื ่องของการขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และกังวลในเรื ่องของสวัสดิการที ่ได ้รับ  
ว่าจะเพียงพอหรือไม่นั ้น มีสัดส่วนและอัตราในการยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมมากถึงร้อยละ 50.00 โดยยินดี
จ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียไม่เกิน 1,566.67 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน 

 เมื่อพิจารณาตามความเชื่อมั ่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง พบว่า นายจ้าง  
ที่มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารกองทุนประกันสังคมอยู่ในระดับ 3 มีความยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมในสัดส่วน  
ถึงร้อยละ 66.70 และยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ียมากถึง 1,000.00 บาท/ลูกจ้าง 1 คน/เดือน 

 กล่าวโดยสรุป นายจ้างมีความมีความยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ ่มเติมมากกว่าลูกจ้าง อันเนื่องมาจาก 
การเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสวัสดิการโดยรวมของลูกจ้าง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในข้อ
คำถามในเรื่องของปัญหาที่นายจ้างพบในการรับลูกจ้างเข้ามาทำงาน และข้อคำถามที่ว่าด้วยเรื่องของความกงัวล
ของลูกจ้างในการทำงานในปัจจุบัน 
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1.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ตาราง 16 ประเด็นข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน 

ความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

รูปแบบการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

ประเด็นเพิ่มเติม 

1. สำนักงานจัดหางาน 
จังหวัดขอนแก่น 
(จัดหางานจังหวัดขอนแก่น) 

 - บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน
จ ัดหางานในการผล ักดัน
แรงงานเข้าสู่กระบวนการจ้าง
งานคือการประชาสัมพันธไ์ม่
ว ่ าจะเป ็ นในส ่ วนของ
สำนักงานจัดหางาน หรือใน
สื่ อประชาส ั มพ ั นธ ์ ทาง
โซเชียลมีเดีย ที่มีการโพสต์
ตำแหน ่ งงานหร ื อสถาน
ประกอบการที่ต้องการจ้าง
งาน เพื ่อให้ผ ู ้ท ี ่ต ิดตามได้
ทราบ ที่สำคัญคือในปัจจุบัน
สำนักงานจัดหางานมีแอป
พลิเคชันสำหรับผู้ที่กำลังหา
งานและนายจ ้ าง/สถาน
ประกอบการท ี ่ ต ้ องการ
แรงงานให้มาพบกันได้ง่ายข้ึน
อีกด้วย 

 - อัตราการจ่ายเงินสมทบ
ในปัจจ ุบ ัน ค ิดเห ็นว ่ามี
ความเหมาะสมแล้ว และ
ควรด ู ในเร ื ่ องของส ิทธิ
ประโยชน ์ท ี ่ ผ ู ้ จ ่ าย เงิน
สมทบได้รับเป็นหลัก 
 

- ส ิ ท ธ ิ ป ร ะ โ ย ช น ์ ก า ร
ว่างงานในปัจจุบันมีความ
น่ากังวลในส่วนของประกัน
ตนที่มีการว่างงาน เมื่อได้ 
รับสิทธิประโยชน์ประกัน
การว่างงาน จะขาดความ
กระตือรือร้นในการหางาน 
โ ด ย ไ ม ่ ย อ ม เ ข ้ า สู่ ก ร ะ 
บวนการจัดหางานใหม่จน
ครบกำหนดเวลาในการ
จ ่ายเง ินสมทบ  ถึงแม ้ ว่า
ตลาดแรงงานยังต้องการ
กำลังแรงงานอยู่ 
-ป ัญหาที่ พบ  พบ ว่ า ใน
ป ัจจ ุบ ันม ีแรงงานนอก
ร ะ บ บ อ ยู่ จ ำ น ว น ม า ก  
แ ล ะ แ ร ง ง า น เ ห ล ่ า น้ี
ส่วนมากไม่ทราบ และไม่
เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับเมื ่อเข้าสู่
ระบบประกันสังคม 
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ตาราง 16 ประเด็นข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน 

ความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

รูปแบบการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

ประเด็นเพิ่มเติม 

2. สำนักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
(สวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงานจังหวัดขอนแก่น) 

- ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภารกิจหลักคือ
การคุ ้มครองสิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน 
เมื ่อล ูกจ้างกลับเข้าสู ่การทำงาน  กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจะดูแลในเรื ่องของความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการทำงานตามกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ที่ลูกจ้างควรได้รับโดยชอบธรรม 
- สำหรับสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานในปัจจุบัน 
คิดเห็นว่าเป็นสิ ่งที่เหมาะสม เป็นสวัสดิการของรัฐบาล  
ที่จัดสรรให้ลูกจ้าง  
- ลักษณะการจ่ายเงินสมทบ ควรมีความสมดุลระหว่าง
รายได้ และรายจ่าย ต้องดูว่าสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบ 
ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ หากจะปรับเปลี่ยนการจ่ายเงิน
สมทบควรต้องหาค่ากลางระหว่างค่าครองชีพในเขต
เศรษฐกิจ และนอกเขตเศรษฐกิจ เนื่องจากค่าครองชีพมี
ความแตกต่างก ัน ซ ึ ่งค ิดเห ็นว ่าควรม ีการปร ับเพ่ิม
สวัสดิการ แต่ต้องมองบริบทรอบตัว เช่นสถานการณ์ 
ทางเศรษฐกิจด้วย และทางกองทุนประกันสังคม ควรหา
รายได้เพิ ่มเติม เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพของกองทุน เช่น 
การลงทุนในตราสารต่าง ๆ การลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ 
เช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
- ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คิดเห็นว่าทุกคนควร
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน สวัสดิการทุกอย่างควร
เป็นสวัสดิการที่ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็น 

 

- ล ั กษณะการจ ่ า ย เงิ น
สมทบ ควรมีความสมดุล
ร ะ ห ว ่ า ง ร า ย ไ ด้  แ ล ะ
รายจ่าย ต้องดูว่าสัดส่วน
การ จ ่ า ย เ ง ิ นสมทบ ใ น
ปัจจุบันเพียงพอหร ือไม่  
หากจะปร ับเปล ี ่ยนการ
จ่ายเงินสมทบควรต้องหา
ค่ากลางระหว่างค่าครอง
ชีพในเขตเศรษฐกิจ และ
น อ ก เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
เน ื ่องจากค ่าครองช ีพมี
ค ว า ม แตก ต ่ า ง ก ั น  ซึ่ ง
ค ิดเห็นว่าควรมีการปรับ
เพิ่มสวัสดิการ แต่ต้องมอง
บ ร ิ บ ท ร อ บ ต ั ว  เ ช่ น 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ด ้ ว ย  แล ะ ท า ง ก องทุ น
ปร ะก ั นส ั ง คม  ควรหา
รายได้เพิ ่มเติม เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกองทุน 
เช่น การลงทุนในตราสาร
ต่าง ๆ  การลงทุนในรูปแบบ 
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หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ประเด็นเพิ่มเติม 

 สวัสดิการที ่ควรมีพื้นฐานมาจากปัจจัย 4 โดยเฉพาะใน
เรื่องของที่อยู่อาศัย เช่นในกรณีของบ้านเอื้ออาทรที่เป็น
สวัสดิการของรัฐ ซึ ่งผ ู ้ประกันตนก็ควรจะได้ร ับสิทธิ
ประโยชน์ในด้านน้ีด้วย 

 

ใหม่  ๆ  เ ช ่ นก าร ล ง ทุ น 
ในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 

3. สำนักงานประกันสังคม
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
(อดีตผู้อำนวยการ กลุ่ม
นักวิชาการและแผนงาน 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 4) 
 

- ศ ูนย ์ฟ ื ้ นฟ ู สมรรถภาพ
คนงานมีหน้าที ่ในการดูแล
ผ ู ้ ป ร ะ ก ั น ต น ใ น ก ร ณี  
ทุพพลภาพ ให้พร้อมกลับเข้า
ส ู ่การทำงานอีกคร ั ้ง หรือ
รักษาสถานภาพของลูกจ้าง
ให้กับนายจ้างเดิม โดยดูแล
ในเรื ่องของการแพทย์ และ
การฝึกอาชีพควบคู่กันไปด้วย  
- ในส่วนของสิทธิประโยชน์ 
ผู ้ประกันตนเมื ่อทุพพลภาพ 
เ มื่ อ อ ยู่ ใ น ศู น ย์ ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพจะได ้ ร ั บเงิ น
ทดแทน 12 เด ื อน  โดย
นายจ้างจ่ายให้ ร ้อยละ60 
ของรายได้ หรือแล้วแต่ส ิทธิ
ประโยชน์ที ่ควรได้ร ับตาม
สถานภาพการทำงานใน
ปัจจุบัน และจะได้รับการฝึก 

- เม ื ่อฝ ึกจากศ ูนย ์ฟ ื ้ นฟู
สมรรถภาพแล้วจะมีการส่ง
ผู้เข้ารับการฝึกได้ไปฝึกงาน
ในสถานประกอบการจริง 
โดยได้เบี ้ยเลี้ยงวันละ 300 
บาท หลังจากนั้นจึงส่งต่อผู้
เข้ารับการฝึกที่พร้อมเข้าสู่
การทำงาน กลับเข้าสู ่การ
ท ำ ง า น ใ นต ำ แ ห น่ ง ที่
เหมาะสมต่อไป 
- ในเร ื ่องของการส่งเสริม
การจ้างงาน มีการบูรณา
การกับสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดเพื่อส่งเสริมการจ้าง
งานสำหรับลูกจ้างที ่ได้รับ
การฟื้นฟูและฝึกอาชีพจาก
ศ ูนย ์ฟ ื ้ นฟ ู สมรรถภาพ
คนงาน 
 

 - การจ ่ายเง ินสมทบใน
ปัจจุบัน คิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสม และควรปรับ
ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน 
เช ่น การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 
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ตาราง 16 ประเด็นข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน 

ความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

รูปแบบการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

ประเด็นเพิ่มเติม 

 อาชีพต่าง ๆ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ งานตัดเย็บ งาน
ไฟ ฟ้ าอ ิ เ ล ็ ก ทร อ น ิ ก ส์  
เครื่องยนต์ เครื่องกล งานไม้ 
งานเกษตร เป็นต้น โดยดูจาก
ความต้องการของนายจ ้าง
และความถนัดของผู ้เข้ารับ
การฝึกด้วย 

    

4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดลำพูน 
(น ักว ิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานชำนาญการ) 

- ภารก ิจของกรมพ ัฒนา
ฝ ีม ือแรงงานในส ่วนของ
ภูมิภาค คือการพัฒนาฝีมือ
แ ร ง ง า น  ม ี ท ั ้ ง ห ม ด  3 
หล ักส ูตร ค ือ หล ักส ูตร
เตรียมเข้าทำงาน (สำหรับ
นักศึกษาจบใหม่), การฝึก
ยกร ะด ั บฝ ี ม ื อ แร ง ง า น  
(เน ้นท ี ่แรงงานในสถาน
ประกอบการเป็นหลัก) และ
การฝึกอาชีพเสริม (สำหรับ
ผู ้ท ี ่ต ้องการเปลี ่ยนอาชีพ
ใหม่) สำหรับผู้ประกันตนที่
ว่างงาน สามารถเข้ามาฝึก
อาชีพได้ทั้ง 3 หลักสูตร  

- เมื่อผู้ประกันตนขึ้นทะเบียน
การว่างงาน สามารถแจ้งความ
ประสงค์ในการเข้าร ับความ
ช่วยเหลือในการจัดหางานได้ มี
การแนะแนวให้ผู ้ต้องการเข้า
มาฝึกอาชีพว่ามีหลักสูตรการ
ฝ ึ กอาช ีพใดบ้ าง ผ ่ านการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล
ม ี เด ีย และก ิจกรรมท ี ่ทาง
จังหวัดจัดข้ึน 

- ในส่วนของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานเอง จะเปิด
หล ั กส ู ต ร โ ดยม ี ก า ร
สำรวจความต ้องการ
ของแรงงานตามสถาน
ประกอบการรายปี แต่
ยังต้องดูในแง่ของบริบท
ความต้องการแรงงานใน
ตลาดแรงงาน 
ในจังหวัดด้วย 
 

- สำหรับสิทธิประโยชน์กรณี
ว่างงานในปัจจุบัน คิดเห็น
ว ่าม ีท ั ้ งข ้อด ีและข้อเสี ย 
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหางาน
ทำได้ จะได้รับเงินช่วยเหลือ
ในการครองชีพ แต่ส่วนมาก
มักขาดความกระตือรือร้นใน
การหางาน และชะลอการหา
งานจนครบกำหนดระยะ 
เวลาการจ ่ายเง ินทดแทน  
แต่ในส ่วนของผ ู ้ ว ่ างงาน 
ที่เข้ามาฝึกอาชีพมักต้องการ
แหล ่งเง ินท ุนท ี ่ เข ้าถ ึงได้   
 

- ใ น ส ่ ว น ขอ งอ ุ ปส ร รค 
ในการดำเน ินงานพบว่า 
ทางผู ้ปฏิบัติงานของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานต้องรับ
นโยบายจากภาคส่วนของ
กระทรวง และต้องทำให้
สอดคล ้องก ับนโยบายใน
ภาคส่วนของจังหวัดอย่าง
เหมาะสม จึงสามารถจัดต้ัง
ห ล ั ก ส ู ต ร อ บ ร ม ไ ด้  ซึ่ ง
บางคร ั ้ งอาจไม ่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ต้องการ
ฝ ึ กอบรม ไม ่ ว ่ า จ ะ เ ป็ น 
ผู ้ว ่างงานรวมถึงแรงงาน 
ในสถานประกอบการด้วย 
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ตาราง 16 ประเด็นข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน 

ความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

รูปแบบการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

ประเด็นเพิ่มเติม 

 -เมื ่อบริษัทที ่มีการเลิกจ้าง
พนักงาน จะมีการประสาน 
งานก ับกรมพ ัฒนาฝ ีมือ
แรงงานเพื ่อส่งแรงงานเข้า
อ บ ร ม ท ั ก ษ ะ  โ ด ย ใ ห้  
ท ุนสน ับสน ุนในการเปิด
หล ักส ูตรท ี ่ผ ู ้ประก ันตน
ต้องการ  

  และต้ังใจอยากมีธุรกิจขนาด
เล็กเป็นของตนเองโดยมีการ
ติดตามผลประกอบการจาก
กรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน
อย่างสม่ำเสมอ 

ทำให้เกิดปัญหาในการที่ผู้
เ ข ้ า ร ั บก าร ฝ ึ กอบรมมี
จำนวนน้อย 

5. บริษัทเอกชน  
(อดีตประธานสภา
อุตสาหกรรม) 

- ในส่วนของสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการต่าง  ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นการฝึกอบรมทักษะ ซึ่ง
มีการให้เบี ้ยเลี ้ยงระหว่าง
ก า ร ฝ ึ กอบรมด ้ วย  ทาง
นายจ้างเคยจัดทำแล้วแต่ไม่
มีผู้ให้ความสนใจ 

- ในฐานะของนายจ ้ า ง  
ยังไม่เคยจ้างลูกจ้างจาก
ก ร ม ก า ร จ ั ด ห า ง า น 
เนื่องจากส่วนมากแรงงาน
ที่จะกลับเข้าสู่การจ้างงาน
มักเป็นกำลังแรงงานที ่มี
ก า ร ศ ึ ก ษ า  แต ่ ร ะ ดั บ
แรงงานยังไม่เคยพบ 

- ในความเป ็นจร ิ งแล้ว 
นายจ้างไม่อยากจะจ ้าง
แร ง ง านต ่ า ง ด ้ า ว  แ ต่
นายจ ้ า งพบป ัญหา ว่ า
แรงงานไทยมีความอดทน
ในการทำงานต่ำ ขาดงาน
บ่อย ในขณะที่แรงงานต่าง
ด้าวทำงานอย่างเต็มที่ คุ้ม
ก ั บ ค ่ า แ ร ง ง า น  โ ด ย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
แรงงานไทยและแรงงาน
ต่างด้าวเท่ากัน ตามค่าจ้าง
ข้ันต่ำท่ีกฎหมายกำหนด 
 

 - ประเด็นในเรื่องของสิทธิ
ประโยชน์ในการว่างงาน 
ผู้รับสิทธิประโยชน์จะเป็น
ในส ่วนของผ ู ้ประก ันตน
เพียงฝ่ายเดียว นายจ้าง
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใน
ส่วนนี้ด้วย ทำให้ปัญหาที่
พบค ือ ล ูกจ ้างส ่วนมาก
พร้อมที่จะลาออกจากงาน 
แ ม ้ จ ะ มี ส า เ ห ต ุ เ พ ี ย ง
เล็กน้อย เพราะเมื่อลาออก
แล ้วย ังม ี เง ินทดแทนใน
กรณีว่างงานที่เพียงพอต่อ
ค ่าครองชีพ เม ื ่อล ูกจ้าง
ลาออกส่วนมากมักจะไม่ได้ 
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     กล ับเข ้าส ู ่ การจ ้างงาน
ในทันที แต่จะรอจนครบ
กำหนดระยะ เวลาการ
จ่ายเงินสมทบจึงกลับเข้าสู่
การหางานอีกครั้ง ในขณะ
ท ี ่นายจ ้างย ั งขาดกำลัง
แรงงานอยู่ จึงมีข้อสงสัยว่า
คนท ี ่ ว ่ า ง งาน  ก ับคนที่
ประสงค์จะทำงานถือว่า
เป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือไม่ 
แ ล ะ ค ว ร ไ ด ้ ร ั บ ส ิ ท ธิ -
ประโยชน์ท ี ่ เหม ือนหรือ
ต่างกันอย่างไร 

6. บริษัทประกันภัย  
(นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย) 

   - การจัดทำสิทธิประโยชน์ 
ห า ก ท ำ เ ป ็ น  Package  
ที ่ระบุอัตราการจ่ายเงิน 
และส ิทธ ิประโยชน ์ ให้  
ประกันตนเอง ทั ้งน้ี การ
คำนวณจะต้องคำน ึง ถึง
ปัจจัยด้าน อายุ เงินเดือน
อัตราการว่างงาน อัตรา
การจ้างงาน และโอกาสใน
การหาและได้งานทำ 
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    - หากผ ู ้ประก ันตนต้อง 
การเปล ี ่ ยน Package ก็
ส ามาร ถทำ ได ้ เ ช ่ น กั น  
เช่น หากต้องการเปลี ่ยน 
Package ที่จ่ายเงินสมทบ
มากขึ ้น แต่ก็ได้ร ับส ิทธิ
ประโยชน์ที่สูงข้ึน หรือหาก
ต้องการเปลี่ยนมาจ่ายเงิน
สมทบที ่น ้อยลง  และได้
สิทธิประโยชน์ที ่น้อยลง 
ทางส ำน ั ก ง านประกัน 
ส ังคมอาจต้องเพิ ่มส ิทธิ
ประโยชน์บางประการเพ่ือ
ชดเชยให้กับผู้ประกันตนที่
จ่ายไปก่อนหน้า เช่น เพ่ิม
เงินทดแทน หรือเพิ่มสิทธิ
ประโยชน ์ ในการร ักษา 
พยาบาลหรือห้องพักกรณี
เจ็บป่วย เป็นต้น 
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7. สำนักงานอัตราเบี้ย
ประกันวินาศภัย  
(ที่ปรึกษาเลขาธิการ
สำนักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย) 

- การกำหนดเงินทดแทนควรจะต้องดูรายได้ของผู ้รับ
ประกันภัยเป็นหลัก โดยอาจใช้สัดส่วน เช่น 50% ของ
รายได้ (อาจมีการกำหนด maximum เพื ่อไม่ให้สิทธิ
ประโยชน์ท ี ่ ได ้ร ับส ูงเก ินไป หร ืออาจม ีการกำหนด 
minimum เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพียงพอต่อการ
ดำรงชีพ) เพื่อไม่ให้จูงใจให้เกิดการว่างงาน หรือเกิดการ
ทำกำไรจากการทำประก ันภ ัย ส ่วนระยะเวลาควร
พิจารณาจากสถิต ิในการว ่างงานว ่าโดยเฉล ี ่ ยแล้ ว 
คนว่างงานประมาณกี่เดือน 

 - การพิจารณาการเก็บเงินสมทบ
จากลูกจ้าง ควรพิจารณาจาก
สถิติการว่างงาน ถ้าละเอียดอาจ
แยกเป ็นอาช ีพ  หร ือหากไม่
ละเอียดมาก อาจสามารถแบ่ง
คร่าว ๆ เป็นพนักงานรายเดือน 
รายวัน เป็นต้นนอกจากน้ีควร
ต้องพิจารณาที่รายได้ของผู ้รับ
สิทธิประโยชน์ด้วย เพราะเงิน
สมทบที่จ่ายควรสอดคล้องกับ
รายได้ของผู ้ร ับสิทธิประโยชน์ 
ดังน้ัน เงินสมทบจะเท่ากับ 
(โอกาสในการว่างงาน ×จำนวน
เดือนที่ว่างงาน)/(1-ค่านายหน้า-
ค่าใช้จ่าย-กำไรที่บริษัทต้องการ)  
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการจัดเก็บเงินสมทบจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงการนำ
เงินไป 
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   ลงทุนต่อ ว ่าม ีข ้อกำหนด
อย่างไร ความสามารถใน
การล งท ุ น เป ็ นอย ่ า ง ไร 
นอกจากควรต้องส ังเกต- 
การณ์อัตราการว่างงานจำ
ผู ้ทำประกันภัย เนื ่องจาก
สถิติการว่างงานที่ใช้ในการ
กำหนดราคา อาจไม่สะท้อน
กับความเป็นจริง เนื่องจาก
การเลือกซึ ่งอาจทำให้ผู้รับ
สิทธิประโยชน์เสียประโยชน์ 
(anti-selection) ทำให้ต้อง
ทบทวนราคาอยู ่ เร ื ่ อย ๆ 
ท ั ้งน ี ้  ในช ่วงเร ิ ่มต ้นควร
ส ั ง เ กตการณ ์ ด ั ช น ี ก า ร
ว่างงานประมาณ 6 เดือน
ครั ้ง เมื ่อผ่านระยะเวลาไป
จนครบ 2-3 ปี จึงสามารถ
ลดการทบทวนราคาลงได้ 
เว้นแต่มีวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
หรือสถานการณ์โรคระบาด 
อาจต้องมีการทำงานที ่เร็ว
กว่าปกติ 

 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564            166 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 16 ประเด็นข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน 

ความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

รูปแบบการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

ประเด็นเพิ่มเติม 

8. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 

- การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานด้วยลักษณะงานของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานทำงาน
ร่วมกัน ในกรณีที ่ผู ้ประกันไปขึ ้นทะเบียนคนว่างงาน  
หากสนใจเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ ทางกรมการจัดหางาน
จะส ่งข ้อม ูลต ่อไปยังกรมพัฒนาฝ ีม ือแรงงาน  ทั ้ง น้ี  
การเข้าร่วมการพัฒนาทักษะต้องขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ทาง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำลังดำเนินการอยู่ด้วย 
- ในปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหลักสูตรหลัก ๆ  
คือการอบรมเพื ่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่การทำงาน 
(กลุ ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา)  
การอบรมเพื ่อยกระดับฝีมือแรงงาน การอบรมสำหรับ
สร้างอาชีพ และการอบรมทักษะจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซึ่งเมื่อจบการอบรมแล้ว ทุกคนจะได้รับใบรับรองทักษะ 
- การจัดอบรมพัฒนาทักษะ ได้ร ับความร่วมมือจาก 
สถานประกอบการ ในการวางแผนหล ักส ู ตรและ 
การประเมินการผ่านทักษะ นายจ้างจะได้ประโยชน์  
ในการลดหย่อนภาษี หากจัดอบรมทักษะให้แก่แรงงาน 
- การจัดอบรมพัฒนาทักษะ ได้รับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการในการวางแผนหลักสูตรและการประเมินการ
ผ่านทักษะ นายจ้างจะได้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 
หากจัดอบรมทักษะให้แก่แรงงาน 
- ด้านสิทธิประโยชน์การจ้างงาน เพื่อกระตุ้นการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ควรมีการสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
ให้แก่ผู้ว่างงานระหว่างเข้าร่วมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

  - ข ้ อจ ำก ั ดขอ งการฝึ ก 
อบรมคือไม่สามารถตอบ
โ จ ท ย ์ ค น ว ่ า ง ง า น ไ ด้  
ทุกอาชีพ ส่วนใหญ่ทางกรม
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
จะ เน ้ น ไปท ี ่ อ าช ี พ เชิ ง
เทคนิค (งานช่างต่าง ๆ) แต่
สำหรับผู ้ว่างงานสามารถ
เลือกดูหลักสูตรสร้างเสริม
อาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่าง
รอการจ้างงานได้ โดยการ
อ บ ร ม ข อ ง ห ล ั ก ส ู ต ร
ส่วนมากมักไม่มีค่าใช้จ่าย 
หรือหากมีค่าใช้จ่ายจะมี
ราคาต่ำ 
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9. กรมการจัดหางาน  
(ผู้อำนวยการกองบริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงาน) 

 - หากผู ้ประกันตนถูกเลิก
จ้าง จะได้รับความช่วยเหลือ
จากกรมการจัดหางาน เช่น 
การจัดทีมลงไปในโรงงานที่
จะมีการเลิกจ้างคนงาน และ
จ ั ด ใ ห ้ ม ี ก า ร สม ั ค ร ง าน
ตำแหน่งใหม่ในทันที ทำให้
ผ ู ้ ป ร ะ ก ั น ตน บ า ง ส ่ ว น  
เมื่อถูกเลิกจ้างแล้ว จะได้รับ
การเข้าทำงานต่อในทันที 
โดยไม่ได้อยู่ในภาวะว่างงาน 

  - ผ ู ้ประก ันตนส ่วนใหญ่  
ที ่ถูกเล ิกจ้าง ไม่ต้องการ
งานใหม่ในทันที เพราะ
ต้องการรับสิทธิประโยชน์
ชดเชยก่อน จนครบกำหนด 
จึงเริ่มหางานใหม่ 

10. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมและรับรองสิทธิ
ประโยชน์) 

   - ควรจัดเก็บแบบเงินสมทบ
แบบเป็นข้ันบันได ทั้งในส่วน
ของการจ่ายเงินสมทบ และ
สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน
ควรได้รับ 

-  การให ้ส ิทธ ิประโยชน์  
ไม่ควรให้เพียงแต่แรงงาน 
ท ี ่ อ ย ู ่ ใ น ร ะบบ เท ่ า น้ั น 
เน ื ่ อ งจากย ั งม ี แร งงาน
จำนวนมากที่หลุดออกไป
นอกระบบ เช ่น แรงงาน 
ที่เข้าไปอยู ่ในภาคเกษตร- 
กรรม 

11. สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ผู้อำนวยการกอง
เศรษฐกิจแรงงาน) 

   -  ควรม ี ก า ร ขยาย/ปรับ
เพดานเง ิ น เ ง ิ น เด ื อนให้
สอดคล ้องก ับรายได ้ ของ
ผู้ประกันตนในปัจจุบัน  
 

-  ค ว ร ม ี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานข ้อม ูลของกรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (รวมถึงหน่วยงาน
พัฒนาทักษะอื่น ๆ  
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ตาราง 16 ประเด็นข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน 

ความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

รูปแบบการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

ประเด็นเพิ่มเติม 

    - สัดส่วนสำหรับสิทธิประโยชน์
ประกันการว่างงานควรปรับ
ขึ ้นจากร้อยละ 0.5 เพื ่อให้
ครอบคลุมกับสิทธิประโยชน์ที่
เพิ ่มขึ ้น โดยต้องเป็นไปตาม
ความสมัครใจของผู้ประกันตน 
และต้องมีความจูงใจมากพอ
สำหรับนายจ้าง และลูกจ้าง 

- และหน่วยงานภาคเอกชน) 
เพ ื ่ออำนวยความสะดวก
ให้กับนายจ้างและผู ้หางาน
ด้วย 

12. กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (นักวิชา 
การแรงงานชำนาญการ) 

- เมื่อนายจ้างมีการอบรม
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับ
ลูกจ้าง ควรที่จะได้รับการ
ลดหย่อนภาษี 

  - การจ ่ายเง ินสมทบควรมี
ค วามย ื ดหย ุ ่ นตามค ว า ม 
สามารถในการจ่าย แต่ควรมี
การกำหนดเพดานในการ
จ ่ายเง ินสมทบให ้เหมาะสม 
สำหรับผู้มีที่กำลังในการจ่าย 

- สิทธิประโยชน์การจ้างงาน 
ควรเริ่มให้ตั้งแต่ผู้หางานจบ
ปริญญาตรี เริ่มต้ังแต่การหา
งาน เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน 
- ควรม ีการจ ัดระบบฐาน 
ข ้ อ ม ู ล ร ะ ห ว ่ า ง ห น ่ ว ย 
ง าน ในส ั ง ก ั ดก ร ะทร ว ง
แรงงานทั้งหมด ให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตาราง 16 ประเด็นข้อคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

หน่วยงาน 
ประเด็น/ข้อคิดเห็น 

สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน 

ความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

รูปแบบการจัดเก็บ 
เงินสมทบ 

ประเด็นเพิ่มเติม 

13. นายจ้างภาครัฐบาล
(กลุ่มสถาบันการศึกษา) 

- เน ื ่ องจากการจ ้างงานของ
มหาวิทยาลัยมีความมั ่นคง  มี
อัตราการถูกเล ิกจ้างต ่ำ และ
ลักษณะของพนักงานส่วนใหญ่
อาจไม ่ได ้จำเป ็นต้องร ับการ
พัฒนาทักษะตามแนวทางของ
กรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
ดังน้ัน สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างใน
ส่วนของภาครัฐบาลควรได้ควร
เป็นการยกระดับคุณภาพช ี วิต
มากกว ่ า  เช ่ น  การส ่ ง เสริ ม
สุขภาพ (การลดราคาการสมัคร
แพ็กเกจการออกกำลังกาย) เงิน
ตอบแทนหลังเกษียณ เป็นต้น 

  - ในเรื ่องของอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ควรแปรผันตรงกับรายได้ (รายได้มาก
จ ่ายมาก  รายได ้น ้อยจ ่ายน ้อย ) ซึ่ ง 
ส ิทธ ิประโยชน์ก ็ควรจะแปรผ ันตาม 
การจ่ายเงินสมทบด้วย 
- การจ ่ายเง ินสมทบและการได ้รับ 
สิทธิประโยชน์ หากทำเป็นแพ็กเกจจะมี
ค ว า ม น ่ า ส น ใ จ  แ ต ่ ท า ง ก อ ง ทุ น
ประก ันส ั งคมต ้องออกแบบมาให้
น่าเชื่อถือ ผู้คนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
การบร ิหารจ ัดการกองท ุนไ ด้  เ พ่ือ
พ ิ จ ารณาความม ั ่ นคงของกองทุ น  
ซ ึ ่ง เง ื ่อนไขเหล่านี ้จะสามารถดึงดูด
ผู้ประกันตนได้ 

 

14. นายจ้างภาคเอกชน 
(กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง/
จำหน่ายเครื่องจักร) 

- ในฐานะนายจ้าง คิดเห็นว่าควร
มีการฝึกอบรมทักษะโดยการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และต ัวนายจ ้าง เอง เพ ื ่อให้
แรงงานมีทักษะมากย่ิงข้ึน และมี
ความม ั ่ นคงในการจ ้างงาน 
โดยเฉพาะทักษะเชิงเทคนิค เช่น 
ช ่างเช ื ่อม จิตวิทยาในการพูด 
รวมถึงจริยธรรมในการทำงาน 
เป็นต้น  

- ในกรณีว่างงาน คิดเห็น
ว่าควรมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยง
เพิ ่มเติมให้ก ับผู ้ประกัน 
ตนที ่ว ่างงาน  เพ ื ่อให ้ผู้
ว ่างงานสามารถเข้าร ่วม
การพัฒนาทักษะได้โดยไม่
ต ้องก ั งวลในเร ื ่ อ งของ
ค่าใช้จ่าย 

 - ด้านการจ่ายเงินสมทบที่เพ่ิมข้ึนสำหรับ
นายจ้างที่มีธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก 
ค ิดเห ็นว ่าจำนวนท ี ่จ ่ ายเง ินสมทบ
เหมาะสมเพียงพอแล้ว แต่ภาครัฐควร
จ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นในการบริหารจัด
การเง ิน และมาตรฐานในการให้สิทธิ
ประโยชน์ 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปแยกรายประเด็นได้ ดังนี้ 

 1) สิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน 
รวมถึงนายจ้าง ได้ให้ความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  (1) ควรมีการให้เบี้ยเล้ียงในการเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตน
กังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย 

  (2) เมื่อนายจ้างมีการอบรมพัฒนาทักษะให้แก่ลูกจ้าง ควรมีการลดหย่อนภาษีให้แก่นายจ้าง 

  (3) ในกรณีการจ้างงานของภาครัฐนั้นมีอัตราการถูกเลิกจ้างต่ำ เนื ่องจากเป็นงานที่ค่อนข้าง  
มีความมั่นคง นายจ้างภาครัฐอาจไม่ต้องการสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน แต่ต้องการ
สิทธิประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตมากกว่า เช่น การส่งเสริมสุขภาพ เงินตอบแทนหลังเกษียณ เป็นต้น 

  (4) ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างนายจ้างภาคเอกชนและภาครัฐในเรื่องของการอบรม
ทักษะ 

  (5) ข้อจำกัดของการเข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ หลักสูตรในการพฒันา
ทักษะค่อนข้างมีจำกัด ซึ่งบางครั้ง อาจไม่ตอบโจทย์สำหรับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 2) สิทธิประโยชน์การจัดหางาน (ส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงกับสิทธิประโยชน์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน)  

  (1) เมื่อผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง จะได้รับความช่วยเหลือจากกรมการจัดหางาน เช่น การจัดทีม 
ลงไปในโรงงานท่ีจะมีการเลิกจ้างคนงาน และจัดให้มีการสมัครงานตำแหน่งใหม่ในทันที ทำให้ผู้ประกันตนบางส่วน 
เมื่อถูกเลิกจ้างแล้ว จะได้รับการเข้าทำงานต่อในทันที โดยไม่ได้อยู่ในภาวะว่างงาน 

  (2) การให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในปัจจุบัน อาจทำให้ผู้ประกันตนขาดความกระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมการจัดหางานกับกรมการจัดหางาน เนื่องจากผู้ประกันตนส่วนมากมักรอจนได้รับเงินสมทบครบ 
ตามระยะเวลารอคอยท่ีกำหนด จึงเริ่มหางานอย่างจริงจัง   

 3) รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบ 

  (1) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมาก คิดเห็นว่าการจ่ายเงินสมทบในปัจจุบัน คิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 
และควรปรับตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

  (2) การจัดทำสิทธิประโยชน์ หากทำเป็น Package ที่ระบุอัตราการจ่ายเงิน และสิทธิประโยชน์ 
ให้ประกันตนเอง ทั้งนี้การคำนวณจะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านอายุ เงินเดือนอัตราการว่างงาน อัตราการจ้างงาน  
และโอกาสในการหาและได้งานทำ (ควรมีความยืดหยุ่น) 

  (3) การพิจารณาการเก็บเงินสมทบจากลูกจ้าง ควรพิจารณาจากสถิติการว่างงาน 

  (4) ควรจัดเก็บแบบเงินสมทบแบบเป็นขั้นบันได ท้ังในส่วนของการจ่ายเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์
ท่ีผู้ประกันตนควรได้รับ 

  (5) ควรมีการขยาย/ปรับเพดานเงินเงินเดือนให้สอดคล้องกับรายได้ของผู้ประกันตนในปัจจุบัน 
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 4) ประเด็นเพิ่มเติม 

  (1) ปัญหาท่ีพบ พบว่าในปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบอยู่จำนวนมาก และแรงงานเหล่านี้ส่วนมาก
ไม่ทราบ และไม่เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
  (2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องรับนโยบายจากภาคส่วนของกระทรวงแรงงาน และต้องทำให้
สอดคล้องกับนโยบายในภาคส่วนของจังหวัดอย่างเหมาะสม จึงสามารถจัดตั้งหลักสูตรอบรมได้ซึ ่งบางครั้ง 
อาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ต้องการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงานรวมถึงแรงงานในสถานประกอบการด้วย 
ทำให้เกิดปัญหาในการท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจำนวนน้อย 

  (3) การรับสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานส่วนมากมักเป็นสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง เพียง 
ฝ่ายเดียว ควรมีการให้สิทธิประโยชน์ในส่วนของนายจ้างด้วย 

  (4) ควรมีการเชื ่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมถึง
หน่วยงานพัฒนาทักษะอื่น ๆ และหน่วยงานภาคเอกชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้หางาน 

  (5) สิทธิประโยชน์การจ้างงาน ควรเริ ่มให้ตั ้งแต่ผู้หางานจบปริญญาตรี เริ ่มตั ้งแต่การหางาน 
เพื่อให้เกิดการจ้างงาน
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2. แนวทางการให้สิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์การจัดหางานที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการจ้างงานและสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ (in kind) และ
รูปแบบการให้เงินสนับสนุน (in cash) 

 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน การจ้างงานของประเทศไทยลดลงไปกว่า 700,000 ตำแหน่ง โดยอัตราการ
ว่างงานนั้นเกิดขึ้นและขยายวงกว้างในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคการค้าส่งปลีก เนื ่องจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดแรงงานไทย 
มีความเปราะบางเป็นอย่างมาก ภายใต้ภาวะวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจนี้  ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ จำเป็น 
ต้องปรับลดต้นทุนเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอด โดยการปรับลดจำนวนพนักงานให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนิน
ธุรกิจ มาตรการปลดพนักงานนี้ส่งผลต่อแรงงานไทย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แรงงานในช่วงอายุ 45-50 ปี มีแนวโน้ม 
ที่จะถูกกดดันให้เข้าโครงการสมัครใจลาออก (early retire) มากขึ้น และแรงงานที่อายุงานน้อยกว่า 1 ปี กลายเป็น
เป้าหมายในการลดจำนวนคนของนายจ้าง เนื่องจากประสบการณ์ที่น้อยและการจ่ายเงินทดแทนต่ำ 2) แรงงาน 
ที ่ว ่างงานอยู ่แล้ว อาจเสี ่ยงต่อการว ่างงานอย่างถาวร หากร ัฐบาลไม่ม ีมาตรการใด ๆ เข้ามาดูแลเพิ ่มเติม  
และ 3) แรงงานใหม่ที่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานที่มีทักษะไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน (JOBBKK, 2564) ดังนั้น แรงงานเหล่านี้จึงต้องเร่งแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต ในขณะเดียวกัน หากรัฐบาล 
มีการผลักดันให้สิทธิประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความรู้ และการจัดหางานที่เหมาะสมให้กับแรงงาน จะเป็น
กระบวนการที่สำคัญในการช่วยลดอัตราการว่างงานได้ โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาสิทธิประโยชน์สำหรับ 
การพัฒนาฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์ในการจัดหางานในบริบทประเทศไทยและต่างประเทศ เพื ่อนำมาสู่  
แนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ประเทศไทย 

สำนักงานประกันสังคมในประเทศไทย อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล
ผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกำหนด ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีการคลอดบุตร 
กรณีสงเคราะห์บุตรกรณีทุพพลภาพ กรณีชราภาพ และกรณีเสียชีวิต นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์  
กรณีว่างงานท่ีให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนท่ีกำลังว่างงาน และสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย 
กรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพ กรณีตายหรือสูญหาย (สำนักงานประกันสังคม, 2564)  

หน่วยงานภายใต้ส ังก ัดกระทรวงแรงงาน นอกจากสำนักงานประกันสังคม ยังประกอบไปด้วย  
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนการพัฒนาสิทธิประโยชน์
การจ้างงาน จะเน้นไปท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาสิทธิประโยชน์การจ้างงานท่ีเน้นการพัฒนาทักษะโดยนายจ้างและการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกันตน
เมื่อว่างงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู ่การจ้างงานเร็วขึ้นผ่านการทำให้
นายจ้างและผู้ว่างงานมาเจอกัน ดำเนินหน้าที่ในการลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ 
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ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่ทันสมัยและรวดเร็ว โดยให้บริการ
จัดหางานในประเทศ เช่น งานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพท่ีดำเนินงานด้วยระบบ IT เพื่ออำนวยความสะดวก 
และรวดเร็วแก่ท้ังนายจ้างและผู้สมัครงาน โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครงาน และเลือก
ตำแหน่งงานท่ีว่างตามความต้องการได้ และสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างได้ทันที เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
และเวลาในการเดินทาง  

นอกจากนี ้ นายจ้างยังสามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที ่ต้องการ ค้นหาประวัติของผู ้สมัครงาน  
และจัดเก็บประวัติของผู้สมัครงานกลับไปพิจารณาได้อีกด้วย การจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่และแรงงานย่อย  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ และผู้สมัครงานได้พบกัน เพื่อให้นายจ้างสามารถคัดเลือก
ผู้สมัครงานท่ีตรงกับความต้องการจำนวนมากในคราวเดียว การให้บริการจัดหางานเชิงรุกโดยรถเคล่ือนท่ี Mobile Unit 
เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง แนะแนวและอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในระดับตำบล ชุมชน หมู่บ้าน 
ครัวเรือน ทั้งนี ้ เพื่อให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานที่ต้องเดินทางเข้ามาหางานทำในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ทางสำนักงานมีจุดให้บริการบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งหมอชิต 2 และสถานี
รถไฟหัวลำโพงตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น มีการให้บริการจัดหางานผ่านทางเว็บไซต์ Smartjob เพื่อเคลื่อนย้าย
แรงงานจากจ ังหว ัดท่ีมีผ ู ้สม ัครงานมากไปย ังจ ังหว ัดท่ีผ ู ้สม ัครงานน ้อย รวมถ ึงการเคล่ือนย ้ายนายจ ้าง 
หรือสถานประกอบการให้ไปรับสมัครงานเองในจังหวัดท่ีมีผู้สมัครงานจำนวนมาก การจัดหางานนี้ครอบคลุมถึงกลุ่มคน
พิเศษ ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และนักศึกษาด้วย การให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน  
จัดหาตำแหน่งงานว่าง ณ กรมการจัดหางานที่มีอยู ่ทั ่วประเทศ และการให้บริการการจัดหางานแก่ผู ้ประกันตน 
กรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รวมทั้งให้ผู้ประกันตนได้รับการฝึกอบรมทักษะในหลักสูตร 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการอีกด้วย 

ทั้งนี ้ เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที ่กำลังจะเข้าสู ่ตลาดแรงงานให้ได้มีความรู้และทราบความถนัด  
ของการประกอบอาชีพของตนเอง ทางกรมการจัดหางานมีบริการแนะแนวทางอาชีพ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
มีการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพตามความถนัด ประสานงานเรื่องแหล่ง
ฝึกอาชีพ แนะนำเงินทุน รวมถึงจัดสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระและให้ความรู้ด้านการประกอบการ การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลอาชีพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อตัดสินใจเข้าสู ่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
นอกจากนี ้ยังให้การสนับสนุนการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ท่ีรับงานไปทำ
ที่บ้าน และส่งเสริมในส่วนของกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อนำไปสู่การมีงานทำ 
อย่างยั่งยืนและการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระ  

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำนั้น ยังครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนที่กำลังหา
งานและลูกจ้างที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ทางกรมการจัดหางานมีการดำเนินงานการบริหารจัดการ
แรงงานไทยไปยังต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความพร้อมของคนหางาน
ก่อนไปทำงานยังต่างประเทศ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ  รวมท้ัง
กำหนดแนวทางและส่งเสริมตลาดแรงงานต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
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ยิ่งไปกว่านั้น กรมการจัดหางานดำเนินหน้าท่ี เพื่อคุ้มครองป้องกันไม่ให้คนหางานถูกหลอกลวง เอารัด 
เอาเปรียบจากบริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางาน หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงผู้ที่กำลังหางาน เช่น  
การพิจารณาตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดงาน บริษัท/สำนักงานจัดหางาน รวมถึงการตรวจสอบ
หลักประกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด การรับเรื ่องและวินิจฉัยคำร้องของคนหางาน และดำเนินคดี 
ทางอาญากับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนงาน รวมถึงการสืบเบาะแส ติดตาม
ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการหลอกหลวงคนหางานของนายหน้าจัดหางานเถื่อน  ตรวจสอบและระงับ 
การเดินทางของบุคคลต้องสงสัยที ่มีพฤติกรรมลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย  
ตรวจสอบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น (กรมการจัดหางาน, 2564) 

2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงาน   
ให้มีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยมีมาตรการจูงใจ
ทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางด้านต่าง  ๆ  ให้กับลูกจ้างและนายจ้าง เช่น ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า  
1 คนขึ้นไป หากมีการจัดฝึกอบรมแรงงานจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่ม 100% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และหากผู้ประกอบการมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีนำเข้ามาเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และยังได้รับส่วนลด
ค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นจำนวน 2 เท่าท่ีเสียไปในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย โดยการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

2.1) การฝึกเตรียมเข้าทำงาน คือ การฝึกอบรมให้แก่บุคคลท่ัวไปโดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีจบการศึกษาใหม่ เพื่อให้
มีมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงาน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้เบี้ย
เล้ียงในการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายตามจำนวนวันฝึกอบรมจริง 

2.2) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือ การฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีความสามารถและทักษะ 
ในการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบการ/นายจ้างต้องการ โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้สิทธิประโยชน์ในการฝึกอบรม 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับใบรับรองการฝึกอบรมเมื่อฝึกครบตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

2.3) การฝึกเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพ คือ การฝึกอบรมให้กับลูกจ้างหรือบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มเติมความรู้  
ในสาขาอาชีพอื่น ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในสาขาอาชีพนั้น ๆ ได้ ซึ่งผู้เข้ารับ
การฝึกจะได้สิทธิประโยชน์ในการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สำหรับหลักสูตรท่ีรองรับการฝึกอบรมนั้นมีความหลากหลาย อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับคนพิการ 
หลักสูตรการฝึกอาชีพ หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรเทคโนโลยีต่าง ๆ  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น 
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2.2 ประเทศอินเดีย 

 ประเทศอินเดียจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะของแรงงานภายในประเทศ  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน
ของกองทุน รัฐบาลเชื่อว่าการที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าฝึกอบรมได้ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมทักษะ 
ที่ได้รับการรับรองอย่างมีมาตรฐาน ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนการมอบทุนการศึกษา รางวัล และบัตรกำนัลทักษะ  
เพื่อระดมทุนในการฝึกอบรมสำหรับผู้สมัครท่ีต้องการจะพัฒนาทักษะความสามารถ โดยสมาชิกกองทุนสามารถสมัครได้
ทุกกิจกรรมฝึกอบรม ที่ NSQF (National Qualifications Framework) รับรอง โดยการอบรมทักษะจะเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูลประจำตัวบุคคล (Aadhaar) และบัญชีธนาคาร ที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจะเรียก
เก็บจากรายได้ในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถแลกบัตรกำนัลทักษะคืนได้เมื่อผ่านการฝึกอบรม โดยร้อยละ 30 
ของทุนสนับสนุนท่ีได้รับจากการจัดต้ังกองทุน จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของประกันการจ้างงานอย่างน้อย 1 ปี อีกด้วย  

ม ีการจ ัดต ั ้ ง National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) เพ ื ่อเป ็นแหล่งการก ู ้ย ืมเพื่อ 
การพัฒนาทักษะสำหรับแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีการวางแผนที่จะขยายแหล่งกู้ยืมต่อไปเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการให้มากขึ้น (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย, 2561) 

การจัดต้ังสถาบัน “Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. (MUDRA)” เพื่อให้เงินทุน
ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแก่กิจกรรมสร้างรายได้ที่ไม่ใช่องค์กรและนอกภาคเกษตรของวิสาหกิจขนาดเล็ก
และธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการสินเชื่อในการลงทุน ประกอบด้วยบริษัทเจ้าของหรือบริษัทหุ้นส่วนที่ทำงาน
เป็นหน่วยการผลิตขนาดเล็ก หน่วยภาคบริการ เจ้าของร้าน ผู ้ขายผลไม้ /ผัก ผู ้ประกอบการรถบรรทุก  
หน่วยบริการอาหาร ร้านซ่อม ผู้ควบคุมเครื่องจักร อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผู้แปรรูปอาหารและอื่น ๆ ในพื้นท่ี
ชนบทและในเมือง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนเป็นสำคัญ  

โครงการ “Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)” ซึ ่งเป็นโครงการหลักของกระทรวง
พัฒนาฝีมือแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เยาวชนชาวอินเดียจำนวนมากเข้ารับ 
การฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยพวกเขาในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น บุคคลที่มีประสบการณ์
หรือทักษะในการเรียนรู้มาก่อนจะได้รับการประเมินและรับรองภายใต้ Recognition of Prior Learning (RPL)  
เพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานในชุมชนอย่างยั ่งยืน โดยค่าใช้จ่ายทั ้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
(Employment News, 2017) 

การจัดตั้งโครงการ “Make in India” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ  
โดยการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน และยกเว้นมาตรการทางด้านภาษีในบางกรณี เพื่อเสริมสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน และสร้างรายได้ให้ไหลเข้าประเทศ อีกท้ังยังส่งเสริมการจ้างงานให้กับคนวัยหนุ่มสาวในประเทศอินเดียอีก
ด้วย 

อีกหนึ ่งโครงการที ่น ่าสนใจคือโครงการ “Startup India” ซึ ่งมีเป้าหมายเพื ่อสร้างบ่มเพาะนวัตกรรม 
และธุรกิจ Startup ให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เติบโตและส่งเสริมโอกาสการจ้างงาน  
โดยมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อให้การสนับสนุนความต้องการทางด้านเงินลงทุนของ startup ซึ่งเรียกว่า “Fund of Funds 
for Startups (FFS)” และเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีโครงการให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมฟรี
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ถึง 4 สัปดาห์กับผู้ก่อตั้งธุรกิจ Startup ชั้นนำของประเทศกว่า 40 กิจการ ผ่านการฝึกอบรมจะมีใบรับรองให้ตอบรับ
เพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะท่ีสนใจอีกด้วย (Government of India Ministry of Commerce & Industry, 2021) 

2.3 ประเทศมาเลเซีย 

 ประเทศมาเลเซียมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development 
Fund หรือ HRDF) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ภายใต้พระราชบัญญัติ 
The Pembangunan Sumber Manusia Bhd Act 2001 (PSMB Act 2001) HRDF ได ้ร ับมอบอำนาจจากร ัฐบาล
มาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะ และมีทักษะทันสมัย 
ซึ่งการฝึกอบรมและการยกระดับทักษะถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้มีทักษะ 
ที่หลากหลาย และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยยกระดับให้ประเทศ
มาเลเซียกลายเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง โครงการของ HRDF ประกอบด้วย  

1) Recognition Prior Learning Scheme (RPL) เป็นโครงการท่ีให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืม เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การทดสอบมาตรฐานฝ ีม ือแรงงานตามระด ับท ี ่ กำหนดโดย Department of Skills Development (DSD)  
และ สนับสนุนให้แรงงานได้เข้ารับการฝึกอบรม Malaysia Skills Certification (SKM), Malaysia Diploma Skills 
(DKM) หรือ Malaysia Advanced Diploma Skills (DLKM) ตามระดับความสามารถของตน  

2) Industrial Training Scheme เป็นโครงการท่ีช ่วยให ้ผ ู ้ประกอบกิจการได้ร ับความช่วยเหลือ 
ทางการเงินร้อยละ 100 หากผู้ประกอบการสนับสนุนการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสถาบัน
ฝึกอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของตน  ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน  
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดรวมทั้งหมดในขณะท่ียื่นคำขอ  

3) Apprenticeship เป็นโครงการท่ีต้องการเพิ่มความต้องการของแรงงานท่ีมีทักษะให้กับผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดโดย PSMB (Pembangunan Sumber Manusia Berhad: บริษัทเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) โครงการนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการท่ีลงทะเบียนกับ PSMB ท่ีมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยเลี้ยงอย่างเต็มรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเข้ารับการฝึกงานของผู้ต้องการฝึกงาน หากผู้เข้ารับการฝึกงานมีจำนวน
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินค่าเบ้ียเล้ียงเต็มจำนวนเป็นจำนวนเงิน 500 เหรียญสหรัฐฯ แต่หาก
มีผู ้เข้ารับการฝึกงานน้อยกว่าร้อยละ 80 เงินเบี้ยเลี ้ยงดังกล่าวจะถูกหารด้วยจำนวนวันที่เข้ารับการฝึกงาน   
โดยระยะเวลาการฝึกอบรมมี ต้ังแต่ 9 ถึง 27 เดือน ขึ้นอยู่กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  

4) SME Training Partners (SMETAP) Scheme เป็นโครงการฝึกอบรมพิเศษด้วยความช่วยเหลือทาง
การเงินจาก PSMB ร้อยละ 100 โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ PSMB กับผู้ดำเนินการฝึกอบรม เช่น สถาบัน
ฝึกอบรม อุตสาหกรรม (ILP) ศูนย์ฝึกผู้สอนและการฝึกอบรมทักษะขั้นสูง (CIAST) ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
(ADTEC) และสถาบันความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพแห่งชาติ  (NIOSH) โครงการเหล่านี ้ส่วนใหญ่ 
เป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับทักษะของแรงงานไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของบริ ษัท 
ในเวลาเดียวกัน (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย, 2562) 
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ปัจจุบัน ประเทศมาเลเซียมีระบบประกันการจ้างงานท่ีเรียกว่า Employment Insurance system (EIS) 
ภายใต้สำนักงานประกันสังคมประเทศมาเลเซีย (SOSCO) ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดหารายได้ทดแทนสำหรับผู้ประกันตนที่ตกงาน นอกจากนั้น ยังได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการ
จัดหางานในการจ้างงานใหม่อีกด้วยและยังสามารถเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในช่วงระยะเวลาที่ว่างงาน 
หรือหลังจากที่ได้รับการว่าจ้างใหม่ นอกเหนือจากนี้ ภายในเว็บไซต์ Eiscentre ยังมีการอำนวยความสะดวก 
ในการหางานจากแพลตฟอร์มที ่ช ื ่อว ่า MyFutureJobs การร ับสมัครผู ้ฝ ึกอบรมทักษะใหม่ ๆ อยู ่ เสมอ  
การสนับสนุนให้ผู้หางานเข้ารับการฝึกอบรมโดยการจูงใจด้วยเงินพิเศษ ผู้ประกันตนยังสามารถทราบถึงแนวโน้ม
ทักษะทางอาชีพท่ีตลาดกำลังต้องการ และสามารถวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสำหรับการทำงานของตนเอง
ได้อีกด้วย ยังรวมไปถึงการจัดตั ้งโครงการ The Return to Work Coordination (RTWC) ซึ ่งเป็นโครงการ
ฝึกอบรมสำหรับนายจ้างที่ต้องการจัดทำโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับพนักงานที่ป่วยและทุพพลภาพ  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคคลเหล่านี้โดยให้การสนับสนุนทางร่างกายและจิตใจ
ในท่ีทำงานโดยดำเนินการผ่านเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคลของบริษัทเอกชนต่าง ๆ (eiscentre, 2021) 

นอกจากนี้ในประเทศมาเลเซียเองเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงาน จึงมีการจัดทำเว็บไซต์
ประกาศรับสมัครงานท่ีมีช่ือว่า Jobsmalaysia โดยนายจ้างในประเทศมาเลเซียสามารถเข้าไปประกาศรับสมัครได้
โดยไม่เส ียค่าใช้จ ่าย ซ ึ ่งจ ัดขึ ้นโดยกระทรวงทรัพยากรบุคคล  (Ministry of Human Resources: MoHR)  
นอกจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว ภาคส่วนเอกชนเองก็ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงจัดตั้งเว็บไซต์  
ในการจัดหางาน ซึ่งเป็นระบบจับคู่งานโดยอัตโนมัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหลากหลายเว็บไซต์ โดยสามารถ 
ใช้งานได้ฟรี เช่น Indeed, Job Majestic, Bestjobs Malaysia เป็นต้น (jobmajestic, 2020) 
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2.4 ประเทศไต้หวัน 

 ประเทศไต้หวันการสนับสนุนฝึกอบรมทักษะความรู้ให้แก่แรงงานโดยมีการให้เงินเบี้ยเลี้ยง (Vocational 
Training Living Allowances) ผู้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ประกันตนท่ีว่างงานโดยไม่สมัคร
ใจ และทำการลงทะเบียนที่สำนักงานบริการจัดหางานเพื่อหางานทำและเข้าร่วมการฝึกอาชีพเต็มเวลาที่จัด 
โดยสำนักงานบริการจัดหางานโดยค่าเบ้ียเล้ียงสำหรับการฝึกอาชีพในขณะท่ีผู้ประกันตนได้รับการฝึกอาชีพจะเป็น
ร้อยละ 60 ของเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนในระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะถูกยกเลิก 
การจ้างงานและถอดถอนจากโครงการประกันภัยและจะได้รับสิทธิ์ จำกัดไม่เกิน 6 เดือน และอาจจะได้รับ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มอีกร้อยละ 10 ขึ้นอยู่กับความอุปการะของบุคคลแต่จำกัดไม่เกินร้อยละ 20 (Department of 
Labour Insurance, 2015) 

 เพื่อจัดการความท้าทายของประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นในประเทศไต้หวันและความเส่ียงของการขาดแคลน
แรงงานในอนาคต ได้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการจ้างงานวัยกลางคนและวัยทำงาน เพื่อปกป้อง สิทธิ 
การทำงานของคนวัยกลางคน (อายุ 45 ปีขึ้นไปถึง 65 ปี) และผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) โดยการส่งเสริมให้คนวัย
กลางคนเข้าสู ่ตลาดแรงงาน และอนุญาตให้ผู ้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการทำงาน  
ในความเช่ียวชาญของตน กฎหมายดังกล่าวได้ส่งเสริมความร่วมมือและการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างรุ่นต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ นายจ้างต้องให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในแง่ของการจัดหางาน  
การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และการเกษียณอายุ โดยรัฐบาล  
อาจให้เงินอุดหนุนหรือให้รางวัลแก่นายจ้างที่จัดการฝึกอบรมในที่ทำงานด้วย นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือ  
เงินอุดหนุนและรางวัลจูงใจแล้ว รัฐบาลยังให้การฝึกอบรมก่อนการจ้างงานแก่คนงานวัยกลางคนและวัยชรา 
ท่ีว่างงานเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานและความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีบริการจับคู่งาน คำแนะนำ
สำหรับผู้ประกอบการ และเงินอุดหนุนดอกเบ้ียเงินกู้ธุรกิจ เพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้กลับไปทำงานหรือเริ่มต้นธุรกิจ
ของตนเองได้ (Executive Yuan, 2019) 

2.5 ประเทศบราซิล 

 ประเทศบราซิลได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพงาน (Vocational /Job Training Skills) ซึ ่งเป็นหนึ่ง 
ในนโยบายมาตรการคุ้มครองแรงงาน และการจ้างงานภายใต้โครงการประกันการว่างงาน มีจุดประสงค์เพื่อท่ี 
จะส่งเสริมการเข้าถึงการฝึกทักษะอาชีพแบบสากลสำหรับแรงงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน 
และการทำงานท่ีดีขึ้น ส่งเสริมให้แรงงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการจ้างงาน มีการสร้างรายได้ เพื่อลดปัญหา 
การความเหลื่อมล้ำทางสังคม และแก้ไขปัญหาความยากจนจากการต่อต้านหรือเลือกปฏิบัติรวมถึงส่งเสริม 
ความเท่าเทียมกันในสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีการจำแนกประเภทการฝึกอาชีพไว้ 3 ประเภท ประกอบด้วย  
การฝึกอาชีพเบื้องต้น (Initial Vocational Training) การฝึกวิชาชีพชั้นนำ (Insertion-Oriented Professional 
Training) การฝึกอาชีพขั้นสูง (Professional Training) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1) การฝึกอาชีพเบื้องต้น (Initial Vocational Training) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา ซึ ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตั ้งแต่อายุ 15 ถึง 30 ปี ได้มีส่วนร่วมและมีความพร้อม 
ในตลาดแรงงานต้ังแต่แรกเริ่ม โดยมีการให้การศึกษาด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
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 2) การฝึกวิชาชีพช้ันนำ (Insertion- Oriented Professional Training) การฝึกอาชีพประเภทนี ้เป็นโปรแกรม
เฉพาะหมวดหมู่ เพื่อสนับสนุนเยาวชนหรือคนว่างงานท่ีเผชิญกับปัญหาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 3) การฝึกอาชีพขั้นสูง (Professional Training) การฝึกอาชีพประเภทนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะหมวดหมู่ เพื่อให้
การสนับสนุนแรงงานทุกภาคส่วนท้ังภายในหรือภายนอกบริษัท ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะความสามารถในสายอาชีพให้แก่
แรงงาน  

 อีกหนึ่งโครงการท่ีรัฐบาลบราซิลได้จัดทำขึ้น คือ โครงการทุนสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational 
Training Grant) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกันการว่างงานท่ีมุ่งเน้นไปท่ีแรงงานในระบบกรณีว่างงานจากการ
โดนเลิกจ้าง โดยแรงงานจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ หรือโปรแกรมท่ีนายจ้างเสนอตามเงื่อนไข
ของอนุสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี ้โครงการนี้ยังมีจุดประสงค์ที ่จะชะลอการเลิกจ้างของบริษัทที่มีกำลัง 
การผลิตสำรองในระดับสูง และจัดหาช่องทางความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านทักษะอาชีพ  
ของแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรูปแบบนโยบายการจ้างงานนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มี
สหภาพแรงงานท่ีเข้มแข็งและส่งผลในทางท่ีดีขึ้น รวมถึงยังช่วยลดอัตราการว่างงานอีกด้วย (CS Dedecca, 2014)  

2.6 ประเทศอาร์เจนตินา 

 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของประเทศ 
อาร์เจนตินา ยกตัวอย่างเช่น 1) โครงการที ่ เร ียกว ่า “Seguro de Capacitacaion y Empleo” (ประกัน 
การฝึกอบรมและการจ้างงาน) ซึ่งได้ถูกนำมาใช้เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในอัตราท่ีคงท่ี สำหรับผู้ท่ีหมดสิทธิ์ 
ในการรับสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน พร้อมท้ังยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่กลุ่มคน
เหล่านี้ได้หางานที่เหมาะสม แต่โครงการนี้ได้ถูกจำกัดถึงเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่านั้น 2) โครงการ  
“The programme Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” (Youth with More and Better Work) ซึ่ ง เ ป็ น
โครงการที่ก่อตั้งสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง  18-24 ปี เพื่อสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายเดือน เพื่อการสำเร็จ
การศึกษาฝึกอบรม และ/หรือพัฒนาปรับปรุงความสามารถในการจ้างงานของเยาวชนอีกด้วย  3) โครงการ 
“Jovenes con Futuro” (เยาวชนที่มีอนาคต) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของภาครัฐและเอกชน ในการให้เงินช่วยเหลือ
รายเดือนพร้อมกับการฝึกอบรมในบ้านและการศึกษาท่ีจัดทำโดยภาคเอกชน (Carter et al., 2013; p.41-42) 

 วิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศอาร์เจนตินาในปี ค.ศ.2001 ได้เกิดโครงการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้าง
งาน (The AREA Programme in Argentina) ซึ ่งเป็นการร ่วมมือกับกระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และ
ประกันสังคมของอาร์เจนตินาเพื่อส่งเสริมนโยบายการสร้างการจ้างงาน  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ 
คือการต่อสู้กับการว่างงานโดยการปรับโครงสร้างและเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการปรับปรุงนโยบายการจ้างงานของรัฐบาล 
โดยครอบคลุม 7 ภูมิภาค รวมถึงพื้นที่ชนบทและเขตเมืองของอาร์เจนตินา โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ  
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะท่ีสนใจ หลังจากนั้นจะสามารถเข้ารับการฝึกงานจริงในสถานประกอบการ รวมไปถึง
ได้รับทุนในการจัดต้ังธุรกิจของตนเองอีกด้วย (ILO, 2014) 
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2.7 ประเทศแคนาดา 

 สำนักงานการหางานและการพัฒนาสังคมประเทศแคนาดามีการปร ับเปลี ่ยนการพัฒนาการ ให้ 
สิทธิประโยชน์แก่แรงงานในเชิงรุก เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ทำงานได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยได้มีการกำหนดงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 ให้มีการฝึกอบรมทักษะการทำงาน ซึ่งจะเป็นตัวเลือก 
ที่ยืดหยุ่นในการหาเวลางานและรายได้ที่จำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ  สร้างอาชีพที่แข็งแกร่งและยั ่งยืน  
โดยสิทธิประโยชน์ด้านการฝึกอบรมของแคนาดานั้นสามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีแก่แรงงานได้  เพื่อช่วยเหลือค่า
อบรมพัฒนาทักษะ ให้รายได้ช่วยเหลือระหว่างอบรม และเสนอการคุ้มครองงานเพื่อให้แรงงานสามารถใช้เวลา
อย่างเต็มความสามารถในการเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งผลประโยชน์
เหล่านี้จะรวมถึงการให้เครดิตการฝึกอบรมซึ่งเป็นเครดิตภาษีแบบใหม่ที่สามารถขอคืนได้ โดยที่แรงงานจะมีสิทธิ์
ได้รับ 250 ดอลลาร์แคนาดาต่อปี สำหรับจำนวนเงินการฝึกอบรมท่ีจำกัดซึ่งจะได้รับสูงสุดไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์
แคนาดา ตลอดช่วงชีวิตเพื่อช่วยเป็นทุนค่าเล่าเรียนในอนาคต อีกทั้งยังให้สวัสดิการสนับสนุนการฝึกอบรม 
การประกันการจ้างงาน (EI) ซึ่งจะช่วยให้แรงงานมีคุณสมบัติที ่เหมาะสมและจะได้รับเงินสนับสนุนรายได้นาน  
ถึง 4 สัปดาห์ โดยจ่ายร้อยละ 55 ของรายได้ท่ีประกันเฉล่ียต่อสัปดาห์ โดยจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี 
หากมีความประสงค์ที ่จะหยุดงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ข้อกำหนดการลางานภายใต้ประมวลกฎหมาย
แรงงานของแคนาดายังสามารถอนุญาตให้แรงงานท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางให้สละเวลาออกจากงาน
เพื่อติดตามการฝึกอบรมและรับผลประโยชน์การสนับสนุนการฝึกอบรมของ EI โดยท่ีไม่มีความเส่ียงต่อความมั่นคง
ในงานปัจจุบันอีกด้วย (Employment and Social Development Canada, 2019) 

ในปี ค.ศ.2021 รัฐบาลแคนาดาได้ลงทุนในภาคส่วนสำคัญเพื ่อช่วยกระตุ ้นการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจ 
และสร้างงาน ซึ่งจะสร้างงานและโอกาสใหม่ ๆ สำหรับคนงานและธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะ 
ในปัจจุบันและอนาคตด้วยการลงทุนตามเป้าหมายในภาคส่วนต่าง ๆ โดยการส่งเสริมให้ชาวแคนาดาท่ีหางาน นักศึกษา 
และนักการศึกษา รวมไปถึงนายจ้าง ได้รับการฝึกทักษะ และการเลือกอาชีพ การพัฒนาทักษะสำหรับพนักงาน 
ท่ีต้องการยกระดับทักษะ หรือเริ่มต้นอาชีพใหม่ และการช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางตอบสนองความต้องการ
ในการจ้างงาน ผ่านการลงทุนไปยังหน่วยงานภาคเอกชน รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหากำไรท่ีสนใจจะเข้าร่วมโครงการ 
สำหรับโครงการที่ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู ่ตลาดแรงงานสำหรับคนพิการ ผู้หญิง เยาวชน ชนพื้นเมือง ผู้มาใหม่  
หรือชนกลุ่มน้อยที่มองเห็นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีเป้าหมายในการสร้างงาน 1,000,000 ตำแหน่ง 
ท่ัวประเทศ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ท่ีกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ (Government of Canada, 2021) 
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2.8 ประเทศนอร์เวย์ 

 ประเทศนอร์เวย์นั้นให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านการพัฒนาตลาดแรงงานเชิงรุก ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกอบรม
ทักษะแรงงานผ่านมาตรการเรื่องการพัฒนาทักษะแรงงานกรณีว่างงาน เพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจและให้ความช่วยเหลือ 
แก่แรงงานในการหางานในอนาคต ไม่ว ่าจะเป็นการเพิ ่มทักษะดิจิทัล การพัฒนาระดับการศึกษาของแรงงาน 
แบบเร่งด่วน การเปิดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะงานให้แก่แรงงานท่ีมีประสบการณ์การทำงานน้อย จนถึงการพัฒนา
ทักษะพื ้นฐานแก่แรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตที ่ได้ร ับผลกระทบ ซึ ่งโครงการท่ีอยู ่ภายใต้สำนักงานแรงงาน 
และสวัสดิการแห่งนอร์เวย์นั ้น คือ โครงการคุณวุฒิ (The Qualification Program) เป็นหนึ ่งในโครงการภายใต้
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Labour and Welfare Administration: NAV) เป็นโครงการ
ฝึกอบรมและฝึกอาชีพแบบเต็มเวลาให้กับผู ้ ท่ีได้ร ับความช่วยเหลือทางการเง ินจากระบบประกันการจ้างงาน  
โดยเป้าหมายของโครงการคือ เพื่อจัดหาและติดตามงานและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนการว่างงาน  
ในการเข้าร่วมโครงการนั้นผู้ประกันตนสามารถติดต่อได้ท่ีสำนักงานแรงงานและสวัสดิการแห่งนอร์เวย์ในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ  
เพื่อท่ีจะปรึกษาวางแผนเนื้อหาของโครงการร่วมกันตามความต้องการและความสามารถของผู้ประกันตน เช่น บุคคลนั้น
จะได้รับคำแนะนำทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งโครงการนี้
มีระยะเวลา 37.5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และสูงสุดนานถึง 1 ปี โดยโครงการจะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงรุกต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม
เชิงการทำงาน กิจกรรมการให้การศึกษาและฝึกทักษะ การติดตามผลและการให้คำแนะนำของแต่ละบุคคล  
และอาจจะรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปล่ียนการทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีความรับผิดชอบในการติดตามโครงการด้วยตัวเองซึ่งต้องให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาของสำนักงานแรงงาน 
และสวัสดิการสังคมภายในเขต  

เหตุผลท่ีทำให้ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีอัตราแรงงานที่มีทักษะสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ  
ในกลุ่ม OECD เนื ่องจากมาตรการทางด้านภาษี นายจ้างจะได้รับการหักค่าฝึกอบรมสำหรับพนักงานทันที  
แต่จะได้รับการยกเว้นภาษีบางส่วนเมื่อมีการจ่ายค่าฝึกอบรมให้แก่พนักงาน แรงงานมีสิทธิ์ลาเพื่อไปศึกษาต่อ หรือ
เข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่มีผลกระทบการทำงานในปัจจุบัน และยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงต้ังแต่หลักสูตรการสัมมนาระยะส้ันไปจนถึงหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรเสริมอื่น ๆ  
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีและแนวโน้มของตลาดแรงงาน (Norwayhumancap, 2019) 
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2.9 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดตั้งศูนย์อาชีพแบบครบวงจร ซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดหางานและบริการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทักษะการทำงาน ให้แก่ แรงงาน เยาวชน และนักธุรกิจ อีกท้ังยังมีโครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจ้างงานภายใต้ พระราชบัญญัติการลงทุนด้านแรงงานปี 1998 (WIOA) อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น  

 1) โครงการ “WIOA Dislocation Worker/ Rapid Response” (DWRR) ท่ีได้รับการออกแบบมาเพื่อให้
แรงงานท่ีว่างงาน สามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็วท่ีสุด โดยเป็นโครงการท่ีให้การปรึกษาและความช่วย
ด้านอาชีพและการหางาน การฝึกอบรมทักษะการเตรียมตัวสัมภาษณ์ และบริการอื่น ๆ สำหรับ ผู้ที ่ว่างงาน  
และจะได้รับเบี้ยเล้ียงสำหรับการฝึกอบรม เบ้ียเล้ียงสำหรับการย้ายถ่ินฐานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย 

 2) โครงการ “The WIOA AduIt program” ซึ ่งเป็นโครงการที ่ให้ทุนการฝึกอบรมใหม่แก่แรงงาน  
โดยพิจารณาสำหรับคนที่มีทักษะอาชีพต่ำ และมีรายได้น้อยเป็นหลัก รวมถึงทหารผ่านศึก เพื่อรับสิทธิประโยชน์ 
ในการว่างงาน 

 3) โครงการ “The Registered Apprenticeship Programmes” ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยให้บุคคลท่ีกำลัง
มองหางานได้ติดต่อกับนายจ้างท่ีกำลังมองหาทักษะเฉพาะได้อย่างง่ายข้ึน  

 4) โครงการ The Trade Adjustment Assistance (TAA) เป็นโครงการที่ช่วยเหลือแรงงานที่ว่างงาน 
จากการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกา  จัดตั ้งขึ ้นภายใต้กฎหมาย Trade 
Adjustment Assistance Reauthorization Act ปี ค.ศ.2015 ซึ ่งให้ความช่วยเหลือแก่คนงานที่ตกงานหรือ 
มีช่ัวโมงการทำงานและค่าจ้างลดลงอันเป็นผลมาจากการนำเข้าท่ีเพิ่มขึ้น โดยจะได้รับเบี้ยเล้ียงสำหรับการฝึกอบรม 
เบ้ียเล้ียงสำหรับการย้ายถิ่นที่อยู่ และการสนับสนุนรายได้ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย (Carter et al., 2013; p.85) 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้หลายประเทศทั่วโลกในด้าน
เศรษฐกิจจนส่งผลสู่การจ้างงานด้วย รัฐบาลสหรัฐฯได้มีการปรับตัวเพื่อเร่งให้ระดับอัตราการจ้างงานกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ ด้วยการให้เงินจูงใจในการกลับเข้าสู่การจ้างงานของลูกจ้าง และเงินจูงใจสำหรับผู้ประกอบการหรือ
บริษัทที่มีการจ้างงานคนที่กำลังว่างงาน รวมถึงให้โบนัสสำหรับผู้ที่ทำงานครบตามกำหนดระยะเวลาที่ร ัฐบาล
กำหนดอีกด้วย (REUTERS, 2021) 
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2.10 ประเทศชิลี 

 ประเทศชิลีได้ก่อตั้งกองทุนฝึกอบรม Bolsa Nacional de Empleo ที่ได้รับการจัดการโดย The Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo: SENCE) (National Service for Training and Employment)  
ที่ดำเนินการในระดับเทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรและประกัน 
การว่างงานในการให้โอกาสเข้าฝึกอบรมวิชาชีพ 2) เพื่อมอบทุนการฝึกอบรมแก่ผู ้ที ่ได้รับสิทธิประโยชน์ประกัน 
การว่างงาน โดย(Programa de Becas Fondo de Cesantía Solidario) เป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการฝึกอบรมเพียง
หนึ่งเดียว ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนในปัจจุบันสำหรับคนกลุ่มนี้ นอกไปจากนั้น (SENCE: National Service 
for Training and Employment) ยังได้มีมาตรการเงินช่วยเหลือการจ้างงาน โดยการสร้างแรงจูงใจต่อนายจ้างในการ
จ้างแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุด หรือกลุ่มที่มีความยากลำบากต่อการหางาน (Carter John, Bedard, 
Michel, and Celine 2013; p.51-52) 

 นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นในการสร้างอาชีพผ่านโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน “Construction Projects” 
ผ่านการลงทุนของกระทรวงคมนาคม การเคหะและการวางผังเมืองและกระทรวงโยธาธิการ เพื่อเป็นการสร้างงาน 
โดยสามารถสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว และจะสามารถสร้างงานในระยะยาวได้ในอนาคต (Gobierno de Chile, 2021) 

2.11 ประเทศฝร่ังเศส 

 ประเทศฝรั่งเศสมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงานทุกภาคส่วนรวมถึงแรงงานที่กำลังเผชิญปัญหา
การว่างงานอีกด้วย โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดหางาน ซึ่งมุ่งเน้นที่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อแรงงานให้สามารถ
ค้นหางาน การให้คำปรึกษา การหางานออกร้าน การให้ความช่วยเหลือในการเขียนประวัติส่วนตัว (CV) การให้ข้อมูล
ของตลาดแรงงานธนาคารระดับประเทศ และอื่น ๆ อีกท้ังยังมีโครงการ “Projet Personnalisé d’accès à l’emploi” 
(แผนส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงการจ้างงาน) ซึ่งเป็นการให้ชี้แนะแนวทางในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดแรงงานและบริการ
ตลอดจนติดตามสถานการณ์คนว่างงาน โดยรวม กล่าวได้ว่า ระบบประกันการจ้างงานประเทศฝรั่งเศสได้มีการให้ 
สิทธิประโยชน์การว่างงานต่อผู้ประกันตนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือระหว่างการเข้าร่วม
ดำเนินการโครงการฝึกอบรม (เงินเบี้ยเลี้ยง) หรือการมีโครงการการฝึกอาชีพเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานต่าง ๆ 
(Carter et al., 2013; p.62) 

 นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงาน ประเทศฝรั่งเศสยังมีการให้ความช่วยเหลือ 
ในเรื่องของเงินให้กลับเข้าสู่การทำงาน (Return-to-Work Allowance (ARE) Rate) เป็นการรับประกันรายได้
ทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ถูกกีดกันให้ออกจากงานโดยไม่สมัครใจ ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ด้วยว่าตัวผู้ประกนัตนเอง 
กำลังเข้าสู่กระบวนการหางาน(CLIESS, 2021)  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื ่องของแนวทางการให้สิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 
สิทธิประโยชน์การจัดหางานที่เหมาะสมกับรูปแบบการจ้างงานและสภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันจากกรณีศึกษา
ในประเทศต่าง ๆ พบว่า ในทุก ๆ ประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเป็นหลัก โดยในประเทศ
อินเดีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศชิลี ได้มีการจัดตั้งกองทุน
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งกู้ยืมสำหรับนายจ้างและลูกจ้างเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ รวมถึงการสนับสนุนให้จัดตั้งธุรกิจเป็นของตนเองเพื่อส่งเสริมการมีงานการทำและการจ้าง ในประเทศ 
อีกด้วย นอกเหนือจากการจัดต้ังกองทุนฯ บางประเทศยังมีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะโดยการให้เงินช่วยเหลือ
ระหว่างการฝึกอบรมหรือเบี้ยเลี้ยง ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไต้หวัน ประเทศอาร์เจนตินา และประเทศ
ฝรั่งเศส ในส่วนของประเทศนอร์เวย์และประเทศแคนาดานั้น นอกเหนือจากการให้เบี้ยเล้ียงสำหรับการเข้าพัฒนา
ทักษะ ยังมีมาตรการทางด้านภาษีให้แก่บุคคลท่ีเข้ารับการพัฒนาทักษะอีกด้วย 

 จากที่ได้กล่าวมาถึงสิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหางานทั้งในบริบทของประเทศไทย
และต่างประเทศ นำมาสู่แนวทางการออกแบบสิทธิประโยชน์ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือและการให้ เงิน
สนับสนุน เพื่อสร้างความมั่นคงในการจ้างงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การให้กองทุนกู้ยืมแก่นายจ้างในการจัดฝึกอบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน  

2) การให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน   
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าฝึกหรือทำงาน 

3) การให้เบี้ยเล้ียงช่วยเหลือในระหว่างเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะและหางาน 

4) การให้ความช่วยเหลือทรัพยากรและบุคลากรในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

5) การกระตุ้นการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ 

6) การลดหย่อนภาษี ให้แก่บุคคลท่ีเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ 

7) ศูนย์บริการแบบครบวงจรในการจัดหางานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

8) การให้ความช่วยเหลือในการหางาน เช่น ทักษะการสัมภาษณ์ การค้นหางาน การทำประวัติส่วนตัว 
(CV) เป็นต้น 
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3. แนวทางการจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบเงินทดแทน ภายใต้บริบทการจ้างงานและปัจจัยที่เก่ียวข้อง  

 สำหรับสิทธิประโยชน์การว่างงานของสำนักงานประกันสังคมประเทศไทยสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ได้แบ่งประเภทการรับสิทธิประโยชน์ออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กรณีถูกเลิกจ้าง/ลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจ้าง 

 กรณีถูกเลิกจ้าง ผู ้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานไม่เกิน 180 วัน ร้อยละ 50  
ของค่าจ้างเฉล่ีย โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 
ตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉล่ีย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท 

 กรณีลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน
ไม่เกิน 90 วัน ร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉล่ีย โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานค่าจ้าง
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับประโยชน์ทดแทนซึ่ง
เป็นเงินทดแทนเดือนละ 3,000 บาท 

 ในกรณียื ่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือลาออกและสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน  
ให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน (พระราชบัญญัติประกันสังคม, 2558) 

เนื ่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานประกันสังคมจึงมีการกำหนดการจ่ายประโยชน์ทดแทน  
กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างจากเหตุโควิด-19 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2565) ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยแบ่งออกเป็นรายกรณี ดังนี้ 

 1) กรณีถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไมเ่กิน 
200 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน 

2) กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน  
โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน 

 กรณีท่ีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ 1) หรือเหตุตามข้อ 1) และ 2) เกินหนึ่งครั้ง
ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 200 วัน  
แต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุตามข้อ 2) เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิ์
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน 

 3) กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  พ.ศ. 2563  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เหตุสุดวิสัย หมายความรวมถึง ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่ าด้วย
โรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ ดังนี้ 

 3.1) ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน 
ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค ให้ลูกจ้างดังกล่าว 
ซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลา 
ท่ีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน  

 3.2) ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าท้ังหมดหรือ
บางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  และลูกจ้างไม่ได้ร ับค่าจ้าง 
ในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับ
ตลอดระยะเวลาท่ีมีคำส่ังปิดสถานท่ีดังกล่าว แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน  

 การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยตามข้อ 3.1) และ 3.2) ให้จ่ายเป็นรายเดือน
สำหรับเศษของเดือนให้คำนวณจ่ายเป็นรายวัน และให้นำบทบัญญัติมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 มาใช้บังคับ 
กับการคำนวณค่าจ้างรายวันเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563) 

 จากรูปแบบการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ช้ีให้เห็นว่า การจ่ายเงินทดแทน
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการว่างงาน หรือ สาเหตุของการว่างงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงิน
สมทบ หากเทียบเคียงการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในต่างประเทศ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงไปในบทก่อนหน้า เห็นได้
ว่า การพิจารณาการจ่ายเงินสมทบนั้น ควรคำนึงถึงกลุ่มอาชีพ ช่วงอายุของแรงงาน ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 
และระยะเวลาการทำงานกับนายจ้างล่าสุด จากการทบทวนกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่า การจ่ายเงินทดแทน
หรือเงินทดแทนของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีความน่าสนใจและอาจสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของ
ประเทศไทยได้ กล่าวคือ ทั้ง 2 ประเทศมีการคำนวณการจ่ายเงินทดแทนจากรายได้ อายุของผู้ประกันตน และ 
อายุการทำงานในสถานประกอบการปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าเฉล่ียเงินเดือน 6 เดือนก่อนหน้า โดยระยะเวลาของการได้รับเงินทดแทนจะสัมพันธ์กับอายุของผู้ประกันตน 
ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้ หากอายุน้อยกว่า 30 ปี ได้ 90-180 วัน อายุ 31-50 ปี ได้ 90-210 วัน หากอายุ
มากกว่า 51 ปี ได้ 90-240 วัน เป็นต้น ท้ังนี้ ระยะเวลาการรอคอย คือ 30 วัน  

ด้วยเหตุนี ้ จึงนำมาสู่แนวทางการออกแบบการจ่ายเงินทดแทน ทั้งในด้านระดับเงินทดแทน ระยะเวลา 
การได้รับเงินทดแทน และระยะเวลาการรอคอย จำเป็นต้องจำแนกตามรายได้ อายุของแรงงาน อายุงานในการจ้างงาน
ล่าสุด และระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับเงินทดแทนที่ผู้ประกันตนได้รับควรแบ่งออกตามช่วงของอายุ รายได้ และระยะเวลาการทำงาน
ในที่ทำงานปัจจุบัน กล่าวคือ การให้เงินทดแทนจะต้องมีการกำหนดเพดานและกำหนดช่วงรายได้และช่วงอายุ  
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ของผู้ประกันตนว่าในแต่ละช่วงจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเท่าไหร่ โดยจำนวนเงินทดแทนที่ผู ้ประกันตน 
จะได้รับอาจพิจารณาจากรายได้ของผู้ประกันตนเป็นหลัก  

2) ระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนของผู้ประกันตนควรพิจารณาตามสาเหตุของการว่างงาน และอายุ 
กล่าวคือ การกำหนดช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนตามสาเหตุของการว่างงาน โดยการลาออกโดยสมัครใจ
และโดยมิได้สมัครใจ จะมีช่วงระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างกัน ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ลาออกโดยมิได้สมัครใจ  
อาจได้ระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนนานกว่ากลุ่มท่ีลาออกโดยสมัครใจ และผู้ท่ีมีอายุมากจะมีระยะเวลาการได้รับ
เงินทดแทนนานกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อย เนื่องจาก เป็นกลุ่มคนท่ีหางานได้ยาก ท้ังนี้ ช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทน
อาจอ้างอิงจากประเทศเกาหลีใต้ ท่ีมีการกำหนดช่วงอายุและระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนอย่างชัดเจน  

3) ระยะเวลาการรอคอยเพื่อรับเงินทดแทนนั้น ควรมีระยะเวลากำหนดท่ีแน่นอนสำหรับผู้ว่างงานทุกกลุ่ม 
คือ 30 วัน  

ท้ังนี้ การจ่ายเงินทดแทนนี้จำเป็นจะต้องคำนึงถึงอัตราการว่างงานเป็นสำคัญ เพื่อให้กองทุนประกันสังคม
สามารถบริหารจัดการงบประมาณในการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม   
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4. แนวทางการจัดเก็บเงินสมทบสำหรับนายจ้างที่มีการดำเนินการสนับสนุนเก่ียวกับประกันการจ้างงาน  

 ประกันการจ้างงาน เป็นรูปแบบประกันเพิ่มเติมจากประกันการว่างงานของประเทศไทย  เพื่อสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนในด้านการพัฒนาทักษะและการจัดหางาน เพื่อสร้างความมั่นคงในการจ้างงาน
ให้แก่ผู้ประกันตน โดยความช่วยเหลือที่ผู้ประกันตนจะได้รับนั้น เกิดขึ้นจากการจัดเก็บเงินสมทบระหว่างลูกจ้าง 
นายจ้าง และรัฐ ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การจ้างงานจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบการจ่ายเงิน
สมทบ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนแนวทางการจ่ายเงินสมทบ โดยอาศัยการศึกษากรณีการจ่ายเงิน
สมทบประกันการจ้างงานในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการจ่ายเงินสมทบสำหรับ
นายจ้างท่ีสนับสนุนประกันการจ้างงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ประเทศไทย 

 ในประเทศไทยนายจ้างมีหน้าท่ีการนำส่งเงินสมทบเกี่ยวกับประกันการว่างงานท่ีร้อยละ 0.5 หักเงินสมทบ
ของผู้ประกันตนที่ร้อยละ 0.5 และรัฐบาลสมทบอีกร้อยละ 0.25 โดยชำระให้แก่สำนักงานประกันสังคมไม่เกิน 
วันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยคำนวณจากค่าจ้างของลูกจ้าง  ซึ ่งต้องไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท และไม่สูงกว่า  
15,000 บาท สำหรับเศษของเงินสมทบท่ีมีจำนวนต้ังแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้นไปให้ปัดเป็นหนึ่งบาท ถ้าน้อยกว่าให้ปัดท้ิง 
(เงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 750 บาท) สำหรับผู้ประกันตนในการรับสิทธิประโยชน์
เนื่องจากกรณีการว่างงาน (สำนักงานประกันสังคม, 2563)  

4.2 ประเทศมาเลเซีย 

 การจัดเก็บภาษีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development levy) ตามมาตรา 14 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติ PSMB พ.ศ. 2544 กำหนดว่าผู้ประกอบการทุกรายจะต้องจ่ายภาษีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สำหรับพนักงานแต่ละคนร้อยละ 1 ของค่าจ้างรายเดือนของพนักงาน มาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติ PSMB  
พ.ศ. 2544 กำหนดให้ผู ้ประกอบการจ่ายภาษีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้แก่พนักงานแต่ละคนร้อยละ 0.5  
ของค่าจ้างรายเดือนของพนักงาน (สำหรับพนักงานที่ลงทะเบียน) ผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายภาษีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวสำหรับค่าจ้างเดือนแรกและเดือนถัดไปนับแต่วันที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ในกฎหมายการจดทะเบียนผู้ประกอบการและการชำระค่าประกาศของ Pembangunan 
Sumber Manusia Berhad และข้อบังคับ พ.ศ. 2544 ระบุว่า การจ่ายเงินภาษีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการทุกราย โดยผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาตให้หักค่าจ้างของพนักงานภายใต้สถานการณ์ 
ใด ๆ (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย, 2562) 
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4.3 ประเทศแคนาดา 

 รัฐบาลแคนาดามีการจัดเก็บเง ินสมทบสำหรับประกันการจ้างงาน (EI: Employment Insurance)  
ร้อยละ 1.58 ของค่าจ้าง สำหรับลูกจ้าง และอัตราร้อยละ 2.21 ของค่าจ้าง สำหรับนายจ้าง โดยอัตราการจ่ายเงิน
สมทบของพนักงานจะอยู ่ที ่ไม่เกิน 856.36 ดอลลาร์แคนาดาต่อปี และสำหรับนายจ้างจะไม่เกิน 1,198.90 
ดอลลาร์แคนาดาต่อลูกจ้าง 1 คน ยกเว้นรัฐควิเบก ซึ่งมีการจัดเก็บอัตราเงินสมทบที่ร้อยละ 1.20 ของค่าจ้าง  
และ 1.68 ของค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างและนายจ้างตามลำดับ โดยลูกจ้างจ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 650.40 ดอลลาร์
แคนาดาต่อปี และนายจ้างจ่ายเงินสมทบสูงสุดที่ 910.56 ดอลลาร์แคนาดาต่อลูกจ้าง 1 คน (Orbitax, 2020)  
เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และสิทธิประโยชน์ในการจัดหางาน 

4.4 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ในระบบประกันสังคมของประเทศจึงแบ่งย่อย
ตามแต่ละรัฐตามระบบเศรษฐกิจและระบบการบริหารจัดการในรัฐนั้น ๆ เช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนียใช้ระบบ The UI 
Program ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่ง UI (Unemployment Insurance) จะทำการจ่ายเงินช่ัวคราวสำหรับผู้ว่างงานช่ัวคราวในสถานการณ์ท่ีลูกจ้าง
ไม่ได้กระทำผิดใด ๆ แต่ถูกเลิกจ้าง โดยค่าจ้างสูงสุดที่จะต้องเสียภาษีสำหรับลูกจ้างคือ 7,000 ดอลลาร์ นายจ้าง
จะต้องจ่ายเงินสมทบทุก ๆ ปีร้อยละ 3.4 (ในแต่ละปีนายจ้างอาจจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มหรือลดตามนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลโดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านทางระบบที่มีประสิทธิภาพ ) ในอัตราเงินสมทบสูงสุดที่ 434 
ดอลลาร ์ต ่อปี ซ ึ ่งรายได้จาก UI จะนำไปเป็นส่วนในโครงการการจัดหาเง ินทุนเพื ่อฝึกอบรมพนักงาน 
(Employment Training Tax) อ ี ก ด ้ ว ย  (Employment Development Department State of California, 
2021) สำหรับนครนิวยอร์ก นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 4.1 สำหรับประกันการว่างงานสำหรับนายจ้างราย
ใหม่ที ่เข้าสู่ระบบ สำหรับนายจ้างที่อยู ่ในระบบอยู่แล้วจะถูกเรียกเก็บอัตราเงินสมทบโดยพิจารณาตามอัตรา  
การจ้างงาน อัตราการว่างงาน และอัตราการจ้างงานซ้ำ ตั้งแต่ร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 9.9 ซึ่งนายจ้างจะได้รับ 
การแจ้งเตือนให้จ่ายเงินสมทบเป็นอัตราเท่าใดจากกรมแรงงาน (Department of Labor New York State, 
2021) ในรัฐฟลอริดา ใช้ระบบการจัดเก็บอัตราภาษีการว่างงาน (Reemployment Tax) โดยนายจ้างรายใหม่ต้อง
รับผิดชอบในการจ่ายอัตราเงินสมทบที่ร้อยละ 2.7 ในระยะเวลา 10 ไตรมาส หลังจากนั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบ 
ไม่เกินร้อยละ 5.4 แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 โดยพิจารณาจากอัตราการจ้างงานภายในองค์กรจากค่าจ้างรายปี
สูงสุดของพนักงานท่ี 7,000 ดอลลาร์ (Florida Department of Revenue, 2021)  
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4.5 ประเทศเกาหลีใต้ 

 ประเทศเกาหลีใต้มีระบบประกันการจ้างงาน (Employment Insurance) ซึ่งปัจจุบันอัตราการมีส่วนร่วม
ในการจ่ายเง ินสมทบของนายจ้างจะอยู ่ที ่ร ้อยละ  1.05 ถึง 1.65 ขึ ้นอยู ่ก ับจำนวนพนักงานและประเภท 
ของอุตสาหกรรม และลูกจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 0.8 โดยเงินสมทบจากนายจ้างท่ีเข้าสู่ประกันการจ้างงานจะถูก
หักไปสำหรับประกันเสถียรภาพการจ้างงาน (employment stabilization insurance) และประกันการพัฒนา
ความสามารถในการประกอบอาชีพ (occupational competency development insurance) (Worldwide 
Tax Summaries, 2021) เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนรวมไปถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ซึ่งมีการให้เงินสนับสนุนในการหางานในรูปแบบของเบี้ยเลี ้ยงสำหรับการหางาน เพื่อทดแทนการขาดรายได้
ระหว่างการว่างงานอีกด้วย (Carter et al., 2013; p.73) 

4.6 ประเทศญ่ีปุ่น 

 สำหรับประกันการว่างงานของประเทศญี ่ปุ ่น นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ  0.3 ต่อเดือน  
โดยลูกจ้างจ่ายเงินสมทบเริ่มต้นท่ีร้อยละ 0.6 ของค่าจ้าง ซึ่งประกันการว่างงานนี้จะให้ความช่วยเหลือในกรณีท่ี
ลูกจ้างว่างงาน โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะขึ้นกับ อายุ เหตุผลในการว่างงาน และระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 
และยังรวมไปถึงสิทธิประโยชน์สำหรับการจัดหางาน โดยที่ผู ้ประกันตนต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ากำลังหางานอยู่  
อย่างเคร่งครัด (Worldwide Tax Summaries, 2021)  นอกเหนือจากการประกันการว่างงานแล้ว ผู้ประกันตนยัง
ได้รับการประกันอุบัติเหตุการทำงาน การประกันสุขภาพ และการประกันบำนาญเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณสำหรับ
บุคคลที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ ้นไปอีกด้วย (Japan External Trade Organization, n.d.; Masayoshi Hayashi, 
2010) 
4.7 ประเทศเยอรมนี  

 ในประเทศเยอรมนี ประกันการว่างงานเป็นประกันภาคบังคับกับสำนักงานแรงงานกลาง  ผู้ประกันตน 
ต้องลงนามกับสำนักงานแรงงานในประเทศเยอรมนีเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการกลับเข้าสู่การจ้างงาน  อัตราเงิน
สมทบระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจะอยู่ที ่ครึ ่งต่อครึ่ง  คือร้อยละ 2.5 โดยสิทธิประโยชน์ที ่ได้รับจากประกัน 
การว่างงานระหว่างการว่างงานได้แก่ การคุ้มครองสำหรับการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุบางประเภท 
ประกันบำเหน็จบำนาญ และประกันการพยาบาล รวมถึงผู้ว่างงานอาจยื่นขอสวัสดิการเพื่อการยังชีพขึ้นพื้นฐาน
สำหรับผู้หางานได้อีกด้วย อาทิ ท่ีพักท่ีเหมาะสม โภชนาการ เส้ือผ้า ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น สำหรับเด็ก วัยรุ่น 
และคนหนุ่มสาว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา การสนับสนุนการเรียนรู้ และท่ีสำคัญคือ ผู้ว่างงานต้องเข้า
ร่วมกับศูนย์จัดหางานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนการจ้างงานให้แก่ ผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่
การจ้างงานโดยเร็ว (EUROPEAN COMMISSION, 2021) 
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4.8 ประเทศฝร่ังเศส 

 ระบบประกันการว่างงานเกิดจากข้อตกลงการเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หลังจากนั้นรัฐบาล 
จะอนุมัติข้อตกลงหากเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนั้นการจ่ายเงินสมทบจึงอยู่ในอัตราที่นายจ้างและลูกจ้าง
พอใจท่ีจะจ่ายภายใต้กฎหมาย ระบบประกันการจ้างงานใช้ได้กับเมืองใหญ่ในฝรั่งเศส เช่น มีเกอลง เซนต์ บาร์เธเล
มี เซนต์ มาร์ติน และโมนาโก แต่ใช้ไม่ได้กับมายอตซึ่งมีระบบของตัวเอง โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินช่วยเหลือ
สำหรับการหางานเพื่อกลับเข้าสู่การจ้างงาน ไม่เกิน 13,712 ยูโรต่อปี (CLIESS, 2021) เงินทดแทนระหว่างว่างงาน
จะถูกจ่ายเป็นรายวัน ตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนออกจากงานของผู้ประกันตนรวม 1 ปี หารด้วย 365 (SJR) 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 75% (Property in France, 2021) 

 จากแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบสำหรับนายจ้างท่ีมีการดำเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับประกันการจ้างงาน
ในแต่ละประเทศที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรม จะพบว่า การจัดเก็บเงินสมทบในแต่ละประเทศจะมีอัตรา  
ที่แตกต่างกัน แต่เงินสมทบที่นายจ้างถูกจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ในกรณีที่ลูกจ้างนั้นอยู่ในกรณีว่างงานไม่ว่าจะเป็น 
เงินทดแทนระหว่างว่างงาน สิทธิประโยชน์ในการจัดหางานที่ลูกจ้างจะได้รับในกรณีที่ว่างงานหรือยังทำงาน  
อยู่ นอกเหนือจากนั้นยังมีการคุ้มครองสำหรับการประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการยังชีพพื้นฐาน
ในบางประเทศอีกด้วย  

 จากข้อมูลการจ่ายเงินสมทบประกันการว่างงานเพื่อสร้างความมั่นคงในการจ้างงานและว่างงาน ให้แก่
ผู้ประกันตน จะเห็นได้ว่า การพัฒนาทักษะเป็นส่ิงท่ีหลากหลายประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจาก ทักษะท่ีแรงงานมี 
เป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างโอกาสในการจ้างงานและเพิ่มความมั่นคงในการจ้างงานให้แก่แรงงานได้ ดังนั้น 
กองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกองทุนสำคัญท่ีควรได้รับการสะสมให้พอกพูน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะ
แรงงาน โดยการพัฒนาทักษะแรงงานนี้อาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จากการทบทวนกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย นายจ้างจำเป็นจะต้อง
จ่ายเงินสมทบประกันการจ้างงานที่เท่ากับหรืออาจมากกว่าลูกจ้าง รวมถึงอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้  
ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอีกด้วย 

 ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่ยินดี ท่ี จะจ่ายเง ินสมทบเพิ ่มขึ ้น เพื ่อให้ได ้มา 
ซึ่งสิทธิประโยชน์การว่างงานท่ีครอบคลุมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหางานท่ีมีประสิทธิภาพ สิทธิประโยชน์
การพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหางานนี้ทำให้นายจ้างได้แรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
และพร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการได้ทันที อีกทั้ง ยังทำให้นายจ้างได้แรงงานเข้ามาทดแทนแรงงาน  
ที่ลาออกไปรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนายจ้าง คิดเห็นว่า หากนายจ้างรับสมัครผู้ว่างงาน  
เข้ามาทำงาน นายจ้างควรได้รับการลดหย่อนภาษีเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการจ้างผู้ว่างงาน 

ข้อมูลจากการทบทวนกรณีศึกษาและแบบสอบถามในส่วนของนายจ้างนำมาสู ่ข้อเสนอแนวทาง  
การจัดเก็บเงินสมทบสำหรับนายจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้ประกอบการควรจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มมากกว่าร้อยละ 1 ของค่าจ้าง 
ที ่ผู ้ประกอบการจ่ายในปีสุดท้าย เพื่อให้มีเงินกู้ยืมสำหรับการพัฒนาทักษะเพิ ่มมากยิ ่งขึ ้นและครอบคลุม 
สิทธิประโยชน์การจัดหางาน 
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2) ผู้ประกอบการท่ีมีการจัดฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงานของตนเองสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

3) ผู้ประกอบการท่ีรับสมัครผู้ว่างงานสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

4) ผู้ประกอบการสามารถขอกู้ยืมเงินในการจัดอบรมทักษะให้แก่แรงงานได้ 

5. ความเป็นไปได้ การจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ (Incentive) ให้แก่ลูกจ้าง ในกรณี 
ที่การพัฒนาทักษะฝีมือที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานและสามารถกลับเข้าสู่การทำงานใหม่ (Re-employment)  
ในระยะเวลาที่กำหนด 

5.1 ความเป็นไปได้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ (incentive) ให้แก่ลูกจ้าง กรณี 
ที่การพัฒนาทักษะฝีมือที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานเพื่อลดสาเหตุการว่างงานในอนาคต 

ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจเปลี ่ยนแปลงไป เช่น บริษัทเอกชนหลายแห่งปิดกิจการ 
ทั้งชั่วคราวและถาวร ทำให้เกิดการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมาก เป็นต้น ภาครัฐจึงแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งโครงการ 
ต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะแรงงานของประเทศไทย เพื่อลดสาเหตุของการว่างงาน เช่น 
โครงการจ้างงานในระดับชุมชนของกรมชลประทานจำนวน 80,000 อัตรา โครงการสร้างงานชั่วคราวพร้อมกับการฝึก
ปฏิบัติงานจริงของกระทรวงอุดมศึกษาธิการจำนวน 10,000 อัตรา เป็นต้น ในปัจจุบันกระบวนการฝึกอบรมแรงงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยมีการดำเนินการผ่านสถาบันอบรมเอกชนและการอบรมจากหน่วยงานรัฐ
ต่าง ๆ แต่ไม่มีความสอดคล้องกัน เนื่องจากการจัดอบรมโดยสถาบันอบรมเอกชนที่เกิดขึ้นตามกลไกตลาด (market-
driven) ขาดความเช่ือมโยงกับการจัดอบรมของภาครัฐท่ีถูกจำกัดด้วยงบประมาณส่งผลให้อบรมได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น 
จึงไม่มีหลักสูตรที่ครบถ้วนและทันสมัยต่อความต้องการของเศรษฐกิจ และแรงงานมีคุณสมบัติและทักษะไม่ตรงกับ
ความต้องการของตำแหน่งงานว่าง ดังนั้น ภาครัฐ และภาคเอกชนควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้หลักสูตรของ 
การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพของแรงงานได้ ดังเช่น ระบบไตรภาคีของประเทศเดนมาร์ก 
ที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานผ่านหลักสูตรการอบรมมากกว่า 258 หลักสูตร 
เพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มคนว่างงานได้พัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง และภาครัฐของประเทศสิงคโปร์เป็นแกนนำ 
ความร ่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และแรงงาน เพื ่อระบุทักษะแรงงานท่ี จำเป็นต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการ Future Economic Council และ
มาตรการสร้างแรงจูงใจ นอกจากนี้ การอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอีกแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้มี
หลักสูตรที่พัฒนาทักษะแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบแพลตฟอร์มด้านการฝึกอบรม (training platform) 
ช่วยให้พนักงานเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ และช่วยแนะนำ
หลักสูตรที่แรงงานและนายจ้างต้องการเพิ่มทักษะในการทำงาน ระบบแพลตฟอร์มด้านการฝึกอบรมยังมีการเชื่อมโยง
ระหว่างนายจ้าง แรงงาน และสถาบันการฝึกอบรม โดยการอาศัยฐานข้อมูลด้านแรงงานเชิงลึกที่ป้อนเข้ามาในระบบ 
ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายมีข้อมูลในการนำมาออกแบบมาตรการสร้างแรงจูงใจทั้งในรูปของเงินและไม่ใช่เงิน เพื่อให้ 
การช่วยเหลือท่ีตรงจุดและตรงต่อความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยและต่างประเทศมีแนวทาง 
ในการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีจำเป็นต่อตลาดแรงงานเพื่อลดสาเหตุการว่างงานในอนาคต ดังนี้  
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ประเทศไทยมีการจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการสู้โควิด-19 โดยกระทรวงแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ออกมาตรการจูงใจให้สถานประกอบกิจการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของตนเอง  
โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 34 ล้านบาทให้แก่สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง 
ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถ ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วจำนวนท้ังส้ิน 276 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 6,332,194.95 บาท โดยจำนวนเงินท่ีจ่าย
ไปเป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเกินกว่าร้อยละ 70 มากที่สุด 
รองลงมาเป็นการจ่ายเงินให้แก่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง และผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ตามลำดับ นอกจากนี้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาทให้แก่สถานประกอบการ สำหรับการกู้ยืม
แบบไม่มีอัตราดอกเบี้ยในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะฝีมือของลูกจ้างและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ปัจจุบันได้อนุมัติให้เงินกู้ยืม
ไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานท้ัง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้บริการรับคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเทศอังกฤษดำเนินการจัดทำระบบ UnionLearn โดยอาศัยกลไกของสหภาพแรงงานในการให้ข้อมูล 
และตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงาน และทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในการให้ข้อมูล
ความต้องการฝึกอบรมของแรงงาน นอกจากนี ้ระบบ UnionLearn ช่วยสนับสนุนให้แรงงานได้เร ียนรู ้ท ักษะ 
และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการทำงาน เช่น ทักษะเฉพาะอาชีพ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน และทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั ้นพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการจ้างงาน 
ให้มากขึ้น  

ประเทศสิงคโปร์มีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เช่น การแจกเครดิตเป็นเงิน
ให้กับประชาชนทุกคนในโครงการ SkillsFuture ซึ ่งเป็นโครงการที ่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศ ึกษา  
และการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพท่ีภาครัฐอำนวยความสะดวก และรับรองคุณภาพของเนื้อหาหลักสูตรการอบรม 
ท่ีจัดทำโดยภาคเอกชน เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรบัญชี เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ความเช่ียวชาญทางทฤษฎี การปฏิบัติ และสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้มากขึ้น  

ประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับภาคเอกชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมแก่พนักงานทุกสาขาธุรกิจและครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึง
ผู ้ประกอบการที่มีแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจ้างงาน เช่น ผู ้ที ่ทำงาน part-time หรืองานพิเศษ  
โดยการช่วยเหลือเง ินสนับสนุนบริษัทขนาดกลางและเล็ก  2,400 เยน (ประมาณ 720 บาท) ต่อคนต่อวัน  
และบริษัทขนาดใหญ่ 1,800 เยน (ประมาณ 540 บาท) ต่อคนต่อวัน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน และศักยภาพ 
การทำงาน 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยของปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์ จิรวัฒน์ ภู่งาม อวิกา พุทธานุภาพ และ วริทธิ์นันท์ ชุมประเสริฐ 
(2021) มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์การพัฒนาทักษะกับค่าจ้าง  ข้อจำกัดของการพัฒนาทักษะแรงงาน ทักษะ 
การทำงานที ่ผ ู ้ประกอบการต้องการ  และการพัฒนาแรงงานทักษะต่ำ โดยการศึกษาจากงานวิจ ัยทั ้งใน 
และต่างประเทศ เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยระหว่างพัฒนาทักษะกับค่าจ้าง ข้อจำกัด
ของการพัฒนาทักษะแรงงาน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ประกอบการเกี่ยวกับทักษะและคุณสมบัติ  
ของแรงงานที่พึงมี และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงานทักษะต่ำ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่เข้ารับ 
การพัฒนาทักษะต่อเนื่องจะมีแนวโน้มได้รับรายได้สูงขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันตามอาชีพ ระดับการศึกษา  
และเชิงพื้นท่ี ดังนี้ การพิจารณาตามอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพท่ีต้องอาศัยทักษะเฉพาะทางและมีพื้นฐานการศึกษาสูง
กว่าขั้นพื้นฐาน (การศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) จะมีรายได้สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้มีการพัฒนาทักษะ และกลุ่มผู้ท่ีมี
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี) แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมายังขาดหลักสูตรอบรมพัฒนา
ทักษะที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน การพิจารณาตามหลักสูตรพัฒนาทางด้านทักษะ 
การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการและภาษา และด้านวิศวกรรมทักษะสูงพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาที่มี
การศึกษาสูงกว่าขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มได้รับเงินเดือนมากกว่าผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
แสดงให้เห็นถึงความเหล่ือมล้ำของรายได้ท่ีมากขึ้น การพิจารณาในมิติเชิงพื้นท่ี พบว่า ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ทักษะแรงงานแตกต่างกันตามพื้นท่ี เนื ่องจากมีเพียงกลุ่มแรงงานในกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีรายได้สูงขึ้น 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติส่วนแรงงานในภูมิภาคขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะ นอกจากนี้
ข้อจำกัดของการพัฒนาทักษะแรงงานมีสาเหตุสำคัญ คือ ไม่มีเวลาว่างเพียงพอ เนื่องจากแรงงานประกอบอาชีพ
อิสระต่าง ๆ เพิ่มเติมจากงานประจำ หรือมีภาระหน้าท่ีนอกเวลาทำงาน และจากการพิจารณาแยกตามหน่วยงาน 
ที่จัดฝึกอบรม พบว่า กรุงเทพมหานครและภาคกลางมีสัดส่วนการพัฒนาทักษะผ่านเอกชนมากกว่าภูมิภาคอื่น   
และมีรายได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการจัดฝึกอบรมของภาคเอกชนมากกว่า
หน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ทักษะการทำงานท่ีผู้ประกอบการต้องการลำดับต้น ๆ คือ ทักษะความสามารถด้านสังคม 
(Soft Skills) ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว/ความสามารถในการทำงานเป็นทีม  การมีมนุษยสัมพันธ์/ 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้การพัฒนาทักษะแรงงานมีเพียงแรงงาน
กลุ่มอาชีพทักษะเฉพาะทาง กลุ่มผู ้อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานคร  และกลุ่มผู ้มีการศึกษาสูงกว่าระดับ 
ขั้นพื้นฐานท่ีได้รับประโยชน์ ขณะท่ีอีกกลุ่มไม่ได้รับผลประโยชน์จากข้อจำกัดหลายด้าน (ปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์  
และคณะ , 2021) จากงานว ิจ ัยของ OECD (2019), World bank (2019) และ ILO (2017) แสดงให ้ เห็น 
แนวทางการพัฒนากลุ่มแรงงานที่มีทักษะต่ำ ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้ หลักสูตรอบรม โดยการร่วมมือกัน 
ของธุรกิจและวิทยาลัยการอาชีพออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่มีทักษะการทำงานและความรู้ และหน่วยงานรัฐ
สร้างตัวแทนกลุ่มที่มีศักยภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้ในชุมชน ศูนย์ให้คำแนะนำและฝึกอบรมกระจายครอบคลุม  
ทั่วประเทศเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะ และกฎเกณฑ์และแรงจูงใจจากภาครัฐ โดยการสร้าง
แรงจูงใจผ่านมาตรการด้านภาษีและเงินสมทบประกันสังคม การมีข้อกำหนดให้นายจ้างให้สิทธิลูกจ้างลา 
เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (OECD, 2019; World bank, 2019; ILO, 2017) 
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จากท่ีได้กล่าวมา การพัฒนาทักษะเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจในฐานะกลไกสำคัญในการสร้างโอกาส
ในการกลับเข้าสู ่การจ้างงาน โดยรูปแบบการพัฒนาทักษะนอกจากจำเป็นจะต้องมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
และทันสมัย เพื ่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้ว  รูปแบบการฝึกอบรมอาจจำเป็นจะต้อง 
มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้คนจำเป็นจะต้องควบคุม
การเดินทางและรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตของผู้คน 
พื้นที่ออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่สำคัญ ดังนั้น หลักสูตรการอบรมอาจอยู่ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการอบรมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ โอกาสในการเข้าถึงหลักสูตรเป็นเพียง
ตัวกระตุ้นอย่างหนึ่ง การกระตุ้นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ คือ การจ่ายเงินเบี้ยเลี ้ยง  
ในระหว่างการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเบี้ยเลี้ยงนี้อาจเป็นเงินที่มาจากการจ่ายเงินสมทบ
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ท้ังนี้ สิทธิประโยชน์นี้เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ จึงจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ
การเงินของกองทุนต่าง ๆ ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันการจ้างงานของลูกจ้าง นายจ้าง  
และภาครัฐ และการจ่ายเงินสมทบกองทุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของผู้ประกอบการ  

จากการศึกษาในเรื ่องของการจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ ( incentive) ให้แก่ลูกจ้าง  
กรณีที่การพัฒนาทักษะฝีมือที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานเพื่อลดสาเหตุการว่างงานในอนาคต ในกรณีงานศึกษา  
ของต่างประเทศ พบว่า ควรมีการจ่ายเงินจูงใจรูปแบบของเบี้ยเลี ้ยงให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาทักษะ  
รวมไปถึงนายจ้างเพื่อให้เกิดการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ นอกเหนือจากเงิน  
จูงใจ ผู้พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมควรพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริ บทการจ้างงานภายในประเทศ  
โดยอาศัยเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญท่ีจะทำให้การเข้าถึงการอบรมพัฒนาทักษะท่ีง่ายข้ึนอีกด้วย 

5.2 ความเป็นไปได้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ (incentive) ให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีที่รับ
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและสามารถกลับเข้าสู่การทำงานใหม่ (Re-employment) ในระยะเวลาที่กำหนด 

สำนักงานประกันสังคมในปี พ.ศ. 2533 เริ่มดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนในกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต 
ทุพพลภาพไม่เนื่องจากการทำงาน และคลอดบุตร สำหรับลูกจ้างนอกภาคเกษตรที่ทำงานในสถานประกอบการ  
ที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรและเบี้ยประกันชราภาพ 
สำหรับโครงการประกันการว่างงานเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งลูกจ้างที่เข้าข่ายการได้รับสิทธิประโยชน์ 
ได้แก่ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 

โครงการประกันการว่างงานมีการจ่ายเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกันตนจ่ายร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง 
นายจ้างจ่ายร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง และรัฐบาลจ่ายร้อยละ 0.25 ของค่าจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องมีฐานเงินสมทบ 
(รายได้) ขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้เงินทดแทน 
การว่างงานจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน และว่างงาน 8 วันขึ้นไป  
ผู้ว่างงานสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ โดยขึ้นทะเบียนหางานกับกรมการจัดหางานและมารายงานตัวตามกำหนด  
ทุกเดือน ไม่ปฏิเสธการฝึกอบรมหรืองานท่ีเหมาะสม ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ของปีนั้นครบ และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
กรณีชราภาพ กรณีที่ออกจากงานโดยสมัครใจ (ลาออกหรือหมดสัญญาจ้าง) จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30  
ของค่าจ้าง และขอรับสิทธิ์ได้ไม่เกิน 90 วัน ส่วนกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ (ยกเว้นกระทำความผิด 
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และก่อความเสียหายแก่นายจ้าง) จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และขอรับสิทธิ์ได้ไม่เกิน 180 วัน 
ปัจจุบันประเทศไทยและต่างประเทศมีแนวทางในการจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ  (Incentive) 
ให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีที่รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและสามารถกลับเข้าสู่การทำงานใหม่  (Re-employment) 
ในระยะเวลาท่ีกำหนด ดังนี้ 

ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโคว ิด -19 ระลอกท่ี 3 จึงม ีมาตรการประกาศสั ่งป ิดสถาน ท่ี   
และสถานประกอบกิจการชั่วคราวหลายแห่ง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสถานประกอบกิจการ  และลูกจ้างหรือผู ้ประกันตนไม่ได้ร ับค่าจ้าง  สำนักงานประกันสังคม 
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู ้ประกันตน  และให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู ้ประกันตน ตามประกาศ “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย  ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563”  
ให้ได้รับสิทธิ์เต็มท่ี ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินครบ 6 เดือนใน 15 เดือน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาท่ีมีการกักตัว เฝ้าระวังการระบาด และมีคำส่ัง
ปิดสถานท่ี และสถานประกอบกิจการช่ัวคราว 

ประเทศสโลวีเนีย มีการจัดต้ังโครงการ Zaposli.me โดยสำนักงานจัดหางานประเทศสโลวีเนีย (Employment 
Service of Slovenia: ESS) เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาคนว่างงานหลังวิกฤติซับไพรม์ โดยเว็บไซต์ Zaposli.me ทำหน้าท่ี
เป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ต้องการหางานทำและบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้รัฐบาล
จ่ายเงินสนับสนุนประมาณ 5,000 ยูโร (ประมาณ 175,000 บาท) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการต่อการจ้างงาน 1 ตำแหน่ง 
โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจ้างแรงงานเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐฟลอริดา มีโครงการประกันการว่างงานที่ชื ่อว่า Reemployment Assistance 
ซึ่งหากผู้ประกันตนตกงาน ถูกพักงาน หรือถูกลดเวลา หรือลดช่ัวโมงการทำงานโดยท่ีไม่มีความผิด ผู้ประกันตนสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือในการหางาน เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถ
กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกันตนท่ีสามารถหางานได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด จะได้รับเงินทุนพิเศษ
จากประกันการว่างงาน 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยของนฎา วะสี จิรายุ จันทรสาขา และปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์ (2018) ศึกษาข้อมูลของลูกจ้าง 
ที่ยื ่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในช่วงมกราคม พ.ศ. 2557-ตุลาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 1.6 ล้านคน  
จากสำนักงานประกันสังคม สามารถวิเคราะห์ได้ 3 มิติ ดังนี้ มิติแรกการเปรียบเทียบผู้ท่ีมาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงานและผู้ประกันตนภาคบังคับทั้งระบบ มิติที่สองศึกษาเรื่องระยะเวลาว่างงานและปัจจัยที่มีผลต่อโอกาส 
ในการกลับเข้ามาทำงาน และมิติสุดท้ายศึกษาภาพรวมการเคล่ือนย้ายแรงงานสำหรับผู้ท่ีว่างงานท่ีสามารถกลับเข้ามา
ทำงานในระบบ สำหรับมิติแรกการเปรียบเทียบผู้ที่มาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและผู้ประกันตนภาค
บังคับท้ังระบบพบว่า ผู้มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในป ีพ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่อายุ 25-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 63 
และเป็นผู้ที่ได้รับค่าจ้างระดับกลางคือ ในช่วง 7,000–11,000 บาท เนื่องจากกลุ่มที่มีทักษะระดับกลางมักจะทำงาน
ลักษณะซ้ำ (routine) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการน้อยลงเพราะหุ่นยนต์สามารถเข้ามาทดแทนได้ และบริษัทได้รับ
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ผลกระทบจากนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำอาจจะมีการลดการจ้างงานของคนกลุ่มนี้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น ส่วนแรงงาน
กลุ่มค่าจ้างสูงมากและต่ำมากมักจะไม่มาขอรับสิทธิ์ เนื่องจากกลุ่มทักษะระดับต่ำ เช่น งานบริการ หรือดูแลคนป่วย  
ยังมีความต้องการอยู่ และกลุ่มทักษะระดับสูง เช่น แพทย์ หรือ Data Science ไม่ได้ยากจนมากนัก การท่ีต้องเสียเวลา
มารายงานตัวกับกรมการจัดหางานทุก ๆ เดือนอาจไม่คุ้มกับเงินทำแทนท่ีจะได้รับ นอกจากนี้ผู้ท่ีมาขอรับสิทธิประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานมีการออกจากงานโดยสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 89 โดยแบ่งเป็นลาออกร้อยละ 85 และออก 
เพราะหมดสัญญาจ้างร้อยละ 4 ส่วนกลุ่มที่ออกจากงานโดยไม่สมัครใจคิดเป็นร้อยละ 11 สำหรับมิติที ่สองศึกษา 
เรื่องระยะเวลาว่างงานและปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการกลับเข้ามาทำงานพบว่า ผู้ที่มาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน มีเพียงร้อยละ 50 ที่กลับเข้ามาทำงานภายในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มที่ออกจากงานโดยไม่สมัครใจสามารถ
กลับเข้ามาทำงานร้อยละ 65 ส่วนกลุ่มท่ีถูกเลิกจ้าง และลาออกโดยสมัครใจกลับเข้ามาทำงานเพียงร้อยละ 49 และ 47 
ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ออกจากงานเพราะหมดสัญญาจ้างมีระยะเวลาว่างงานสั้นที่สุด เนื่องจากผู้ที่โดน 
ให้ออกจากงานโดยไม่คาดคิดนั้นมีความเดือดร้อนทางการเงิน และต้องการทำงานมากกว่าผู้ที่ออกจากงานอย่างตั้งใจ 
แม้ว่าจะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้นานกว่า นอกจากนี้เมื่อควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้คงที่จะพบว่า แรงงาน 
ท่ีมีอายุมาก แรงงานท่ีเป็นผู้หญิง และแรงงานท่ีว่างงานเกิน 1 ปี จะมีโอกาสท่ีจะกลับเข้ามาทำงานน้อยกว่าแรงงานกลุ่ม
อื่น ๆ และมิติสุดท้ายศึกษาภาพรวมการเคลื่อนย้ายแรงงานสำหรับผู้ที่ว่างงานที่สามารถกลับเข้ามาทำงานในระบบ
พบว่า สัดส่วนที่ลูกจ้างกลับเข้ามาทำงานในทุกภาคธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 50-52 โดยลูกจ้างส่วนมากออกมาจากงาน 
ภาคการผลิต การค้า และบริการ ซึ่งลูกจ้างในภาคการผลิตและบริการกลับเข้าทำงานในภาคธุรกิจเดิมมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 63 และ 54 ตามลำดับ ขณะที่ลูกจ้างในภาคเกษตรและเหมืองแร่ มีแนวโน้มจะเคลื่อนย้ายไปภาคธุรกิจอื่น 
มากท่ีสุด นอกจากนี้มีลูกจ้างร้อยละ 12 ของจำนวนคนท่ีกลับเข้ามาทำงาน กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิม โดยส่วนใหญ่ 
เป็นลูกจ้างท่ีหมดสัญญาจ้าง และกลุ่มท่ีออกจากงานโดยไม่สมัครใจมักจะกลับเข้ามาทำงานท่ีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เดิม (นฎา วะสี จิรายุ จันทรสาขา และปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์, 2018) 

 จากการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของเงินจูงใจ ( incentive) 
ให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีที่รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและสามารถกลับเข้าสู่การทำงานใหม่ (Re-employment) 
ในระยะเวลาที่กำหนด พบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐฟลอริด้า ได้มีการให้ เงินจูงใจสำหรับผู้ที ่สามารถ 
กลับเข้าสู่การจ้างงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ซึ่งอาจ
สามารถนำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ เนื่องจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ประกันตนส่วนมากที่ว่างงานนั้น  
มักขาดความกระตือรือร้นในการหางาน จนกว่าจะครบกำหนดการจ่ายสิทธิประโยชน์การว่างงาน ซึ่งอาจทำให้  
เกิดปัญหาในการขาดแคลนแรงงานได้ในอนาคต 

 จากการทบทวนกรณีศึกษาในต่างประเทศ ช้ีให้เห็นว่า การพัฒนาทักษะท้ังในขณะท่ีอยู่ในการจ้างงานและ
ระหว่างว่างงานนั้น เป็นเงื่อนไขสำคัญของการจ้างงานท่ีมั่นคงและโอกาสในการกลับเข้าสู่การจ้างงาน การกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาทักษะในสถานประกอบการและการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะของผู้ประกันตนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ 
ด้วยเหตุนี้ ในต่างประเทศจึงมีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในการจ้างงานและว่างงานเข้าร่วมการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านการบันทึกการฝึกอบรมทักษะในรูปแบบเครดิตท่ีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคล
ได้ตามแบบประเทศแคนาดา การให้เบี้ยเลี้ยงระหว่างเข้าร่วมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแบบประเทศไต้หวัน 
นอร์เวย์ ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ อีกทั้ง ยังมีการกระตุ้นให้ผู้ว่างงานกลับสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว โดยการยังคง
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จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน การให้เงินพิเศษกรณีกลับสู่การจ้างงานได้ก่อนกำหนดตามแบบ
ประเทศเกาหลีใต้  

 หากพิจารณาจากข้อมูลในแบบสอบถาม พบว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ต้องการเงินสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ในระหว่างการเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะและการจัดหางาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ระหว่าง 
ท่ีว่างงาน รวมถึงการให้เงินสนับสนุนเพื่อจูงใจให้กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ หากทางกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีหลักสูตรหรือศูนย์ที ่ให้บริการไม่เพียงพอ ผู้ประกันตนประสงค์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

 ข้อมูลจากกรณีศึกษาและแบบสอบถามที่ได้กล่าวไปนั้น นำมาสู่ข้อเสนอแนวทางการจ่ายสิทธิประโยชน์
เป็นเงินจูงใจให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้ 

 1) การให้เงินสนับสนุนในการเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะในกรณีที่ยังอยู่ภายใต้การจ้างงาน เพื่อให้
ผู้ประกันตนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยอาจมีการกำหนดจำนวนเงินช่วยเหลือและหน่วยงานพัฒนาทักษะที่ไดร้ับ
การรับรอง 

 2) การให้เงินช่วยเหลือในระหว่างการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะกรณีว่างงาน อาจอยู่ในรูปแบบของค่าเบี้ยเล้ียง 
ค่าเดินทาง เป็นต้น เพื่อกระตุ้นในผู้ว่างงานพัฒนาทักษะท่ีตรงต่อความต้องการของนายจ้าง 

 3) การให้จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู ้ประกันตนตามระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะกลับเข้าสู่  
การจ้างงานแล้ว หรือการให้เงินพิเศษกรณีกลับเข้าสู่การจ้างงานได้เร็วอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ว่างงาน
กลับเข้าสู่การจ้างงานโดยเร็ว 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินจูงใจให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้เข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการจ้างงาน
นั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึง อัตราการว่างงาน ทักษะที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง โอกาสในการ ได้งาน และ
งบประมาณของกองทุนประกันสังคม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง  
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6. รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบที่เหมาะสมกับการให้สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยง 
ในการจัดเก็บเงินสมทบ 

 รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบท่ีเหมาะสมกับการใช้สิทธิประโยชน์การจ้างงาน จากการทบทวนวรรณกรรม
และการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ชี ้ให้เห็นว่า รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศมีรูปแบบเป็นการจ่ายร่วมกันระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และรั ฐบาล ทั้งนี้  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์การจ้างงานภายในประกันการว่างงานจึงควรมีการปรับเปลี่ยนอัตรา  
การจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยสิทธิประโยชน์การจ้างงาน  
ท่ีเพิ่มเติมมานั้นมุ่งเน้นไปท่ีการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงต่อความต้องการของนายจ้าง
และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกันตนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางาน เพื่อให้ผู้ประกันตนท่ีว่างงานกลับสู่การจ้างงานได้อย่างรวดเร็ว  

 ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามทั้งในฝั่งของผู้ประกันตนและนายจ้างในด้านการจัดเก็บเงินสมทบ
ประกันสังคม พบว่า ผู้ประกันตนและนายจ้างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการสัดส่วน  
การเก็บเงินสมทบแบบร่วมจ่ายระหว่างผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลให้มีสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบที่เท่ากัน  
ในปัจจุบันร้อยละการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ท่ี 5: 5: 2.75 โดยอัตราการจ่ายเงินสมทบในแต่ละ
เดือนของผู้ประกันตนและนายจ้าง พบว่า มีผู้ประกันตนและนายจ้างจำนวนน้อยที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ ่มเติม  
จากในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 18.09 ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในฐานะผู้ประกันตน และร้อยละ 36.45 ของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในฐานะนายจ้าง สำหรับกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายที่ยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ 
ที่เพิ ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยของอัตราการจ่ายเงินสมทบอยู่ที ่ 287-288 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.33  
ของอัตราเพดานการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้าง ในขณะที่ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า อัตราการจ่ายเงินสมทบ ในปัจจุบัน 
ไม่สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนได้รับควรมีการปรับเพดานการจ่ายเงินสมทบให้เหมาะสมโดยผันแปร
ตามรายได้ของผู้ประกันตนในปัจจุบัน กล่าวคือ รายได้มากจ่ายมาก รายได้น้อยจ่ายน้อย หรือ กำหนดอัตรา  
การจ่ายเงินสมทบแบบขั้นบันไดตามระดับของรายได้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินสมทบที่เพิ่มมากขึ้นควรตามมาด้วย
สิทธิประโยชน์ที่เพิ ่มมากขึ้นเช่นกัน หรือมีลักษณะการจ่ายเงินสมทบแบบยืดหยุ่น ในกรณีของสิทธิประโยชน์  
การจ้างงานอาจเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหรือทางเลือก หากผู้ประกันตนประสงค์รับสิทธิประโยชน์นี ้จำเป็น  
ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามความต้องการ 

 สำหรับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ข้อมูลจากฝั่งผู ้ประกันตน  
และนายจ้าง พบว่า สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมนี้ควรครอบคลุมประเด็นการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหางาน 
เพื่อให้นายจ้างได้ลูกจ้างที ่มีศักยภาพพร้อมทำงานและมีทักษะที่ตรงความต้องการของนายจ้าง ในขณะท่ี
ผู้ประกันตนที่มีทักษะในการทำงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นการการันตีความมั่นคง ในการจ้างงาน 
และโอกาสในการเข้าถึงงาน สำหรับการจัดหางานควรมีความช่วยเหลือและระบบที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน สำหรับ  
การออกแบบสิทธิประโยชน์การจ้างงาน จากการทบทวนกรณีศึกษาในประเด็นประกันการจ้างงาน ชี้ให้เห็นว่า  
สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมการจ้างงานของประเทศส่วนใหญ่นอกจากการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานแล้ว ยังมี
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การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ การลดหย่อนหรือให้เครดิตภาษีสำหรับผู้ประกันตน ที่เข้าร่วม 
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การให้เงินสนับสนุนระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะ การให้คำปรึกษา 
ด้านอาชีพและการจัดหางาน การให้เงินอุดหนุนแก่นายจ้างที่ผู ้ประกันตนที่ลงทะเบียนว่างงาน เป็นต้น ทั้งนี้  
ยังต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ อัตราเงินสมทบกรณีว่างงาน ที่อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 (วรรคสอง วรรคส่ี และวรรคห้า) โดยมีการกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้าง
ขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมถึงประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงาน ท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 78 และมาตรา 79 และมาตรา 
79/1 โดยหลักเกณฑ์และอัตราสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานนั้นเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และใน
เรื่องของมาตรการทางด้านภาษี ตามประมวลรัษฎากร โดยอาจต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

 ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์นำมาสู่ข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบ 
การจัดเก็บเงินสมทบท่ีเหมาะสมกับการใช้สิทธิประโยชน์การจ้างงานในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) รูปแบบการจัดเก็บสมทบมีลักษณะร่วมจ่าย 3 ฝ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างผู้ประกันตน นายจ้าง 
และรัฐบาล 

 2) รูปแบบการจัดเก็บเง ินสมทบในลักษณะร่วมนี ้ควรมีความยืดหยุ ่นสามารถปรับเพิ ่มหรือลดได้  
ตามศักยภาพของผู้จ่ายเงินสมทบแต่ต้องไม่น้อยกว่าท่ีสำนักงานประกันสังคมกำหนดเกณฑ์เอาไว้ในแต่ละเดือน 

 3) อัตราการจ่ายเงินสมทบควรมีการปรับเพดานการจ่ายเงินสมทบให้สูงขึ้นและอัตราการจ่ายเงินสมทบ
เป็นแบบข้ันบันได เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบัน 

 4) สิทธิประโยชน์การจ้างงานเป็นทางเลือกหรือสิทธิเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกันตน  
และเป็นการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยจากการสำรวจ พบว่า อัตราการจ่าย  
เงินสมทบเพิ่มเติม ในระดับที่เหมาะสมกับความเต็มใจจะจ่ายของทั้งฝั่งนายจ้าง และฝั่งผู้ประกันตนส่วนใหญ่  
อยู่ที ่ร้อยละ 0.50-0.99 ของค่าจ้าง (ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง) หากรวมกับอัตราเดิมที่ร้อยละ 5.00  
ของค่าจ้าง จะได้อัตราใหม่ท่ีร้อยละ 5.50-5.99 ของค่าจ้าง ท้ังนี้ สำหรับ ฝ่ังนายจ้าง มีความยินดีจะจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มเติมร้อยละ 3.09 ของค่าจ้าง ในขณะที่ฝั ่งผู ้ประกันตนมีความยินดีที ่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมโดยเฉล่ีย 
ร้อยละ 1.75 ของค่าจ้าง 
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ตาราง 17 แสดงร้อยละของอัตราเงินสมทบท่ีนายจ้าง และผู้ประกันตนเต็มใจจะจ่ายเพิ่ม 

 
ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจโดยคณะผู้วิจัย 

 5) สิทธิประโยชน์การจ้างงานครอบคลุมการพัฒนาทักษะแก่ผู ้ประกันตน คือ การสนับสนุนการเข้าร่วม 
การพัฒนาทักษะทั ้งในระหว่างที ่ม ีงานทำและว่างงาน ในกรณีม ีงานทำ การพัฒนาทักษะระหว่างทำงาน  
นอกสถานที่ทำงานของผู้ประกันตนให้นับเป็นเครดิตที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือการให้เงินกู้ยืมสำหรับ 
การพัฒนาทักษะ และในกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมไปจากเงินทดแทน
กรณีว่างงาน เพื่อใช้ในการสมัครและการเดินทางสำหรับการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ ทั้งนี้หน่วยงานที่ผู้ประกันตน 
เข้าร่วมการพัฒนาทักษะนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 6) สิทธิประโยชน์การจ้างงานครอบคลุมการจัดหางานแก่ผู้ประกันตน คือ การให้ความช่วยเหลือในการหางาน 
การสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผู้ประกันตนกลับสู่การจ้างงานโดยเร็ว เช่น การช่วยค้นหางาน การจับคู่
ทักษะและตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร การเขียน CV และเทคนิคในการสัมภาษณ์ เป็นต้น อีกทั้ง เมื่อผู้ประกันตน
สามารถกลับเข้าสู ่การจ้างงานแล้ว แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการได้เงินทดแทนกรณีว่างงาน ผู้ประกันตนควร 
ยังได้รับเงินทดแทนดังกล่าวจนกว่าจะครบกำหนด 

 7) สิทธิประโยชน์การจ้างงานครอบคลุมการพัฒนาทักษะแก่นายจ้าง คือ การสนับสนุนให้นายจ้าง  
จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแก่ลูกจ้าง โดยมีการกำหนดให้สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างจำเป็นจะต้องฝึกอบรมทักษะ
ให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ และกรณีที่นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คนขึ้นไป  
หากไม่จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเป็น ร้อยละ  1.5  

อัตราเงินสมทบท่ีเต็มใจจะจ่ายเพ่ิม นายจ้าง ผู้ประกันตน
0.01% - 0.49% 8.89% 17.20%
0.50% - 0.99% 31.11% 29.94%
1.00% - 1.49% 13.33% 14.65%
1.50% - 1.99% 11.11% 10.83%
2.00% - 2.49% 6.67% 7.01%
2.50% - 2.99% 4.44% 6.37%
3.00% - 3.49% 4.44% 3.18%
3.50% - 3.99% 0.00% 4.46%
4.00% - 4.49% 6.67% 2.55%
5.00% - 5.49% 2.22% 1.27%
5.50% - 5.99% 2.22% 1.27%
6.00% ข้ึนไป 8.89% 1.27%

รวม 100.0% 100.0%
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ของฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ ทั้งนี้ นายจ้างสามารถกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการจัดอบรมพัฒนาทักษะ 
แก่ลูกจ้างได้  

 8) สิทธิประโยชน์การจ้างงานครอบคลุมการจัดหางานแก่นายจ้าง คือ การอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง
ในการจับคู่แรงงานท่ีมีทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการ หากนายจ้างตกลงจ้างผู้ประกันตนท่ีว่างงานนัน้จะได้รบัเงินสนับสนุน
ในการจ้างงาน 

9) การจัดเก็บเงินสมทบต้องคำนึงถึงความเสี่ยง และความมั่นคงของกองทุนฯ ในระยะยาว ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน อาทิ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและการมีงานทำของแรงงานในระบบ ซึ่งกองทุนฯ จะต้องพิจารณาถึงโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว และวางแผนจัดเก็บเงินสมทบในสัดส่วนที่เพียงพอต่อการรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตได้  
โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการประมาณการรายจ่ายของกองทุนฯ ในสถานการณ์การระบาดของโรคขั ้นรุนแรงไว้  
ใน ส่วนท่ี 7 กรอบการจัดการ การกำกับควบคุม การตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการประกันการจ้างงาน พร้อมเสนอทางเลือกในการกำหนดอัตราเงินสมทบสำหรับพิจารณามือกับสถานการณ์
ดังกล่าวไว้พร้อมกันด้วย  
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7. กรอบการจัดการ การกำกับควบคุม การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการประกันการจ้างงาน 

 การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานจำเป็นจะต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการ การควบคุม  
และตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยการดำเนินโครงการนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ระหว่าง
สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน นายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อให้ครอบคลุม
ต้ังแต่การจ่ายเงินสมทบ การจัดเก็บเงินสมทบ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ ในการดำเนินงานนั้นอาจจำเป็นจะต้อง
ใช้ระบบหรือแพลตฟอร์มในการดำเนินงานที่มีการแบ่งปันข้อมูลแก่แต่ละภาคส่วนให้สามารถตรวจสอบได้  
โดยการบริหารจัดการในปัจจุบันเพื่อรองรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการรายงานตัวเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน 

 จากภาพประกอบ 4 การดำเนินงานเริ่มต้นต้ังแต่เมื่อผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือส้ินสุดสัญญา
จ้างสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือเดิน 
เข้าไปท่ีกรมการจัดหางานเพื่อรายงานตัวได้เลย เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จส้ินแล้วให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบ
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คำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเง ินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีช่ื อและเลขท่ีบัญชี 
ของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง  
ทั่วประเทศที่ท่านสะดวก ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องรายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้ง (สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน, 2019) การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน คือ การให้บริการในการจัดหางานให้แก่นายจ้าง
และลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างได้รับความสะดวกรวดเร็วในการหางาน เช่น การจัดงานนัดพบตลาดงาน  
เชิงคุณภาพ การจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่และย่อยการให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน  
จัดหาตำแหน่งงานว่างการให้บริการจัดหางานเชิงรุกโดยรถ Mobile Unit เคล่ือนท่ีเข้าไปให้บริการในระดับตำบล 
หมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพและอบรมอาชีพ
เสริมให้กับประชาชนพื้นที ่ เป็นต้น (กรมการจัดหางาน , ม.ป.ป.) ทั ้งนี ้ การเข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นความสมัครใจของผู้ว่างงานในการตัดสินใจเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ   

 สำหรับการควบคุมและตรวจสอบของประเทศไทยในปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม ภายใต้กระทรวง
แรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีการตรวจสอบการโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการควบคุมดูแล
การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน 
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุภาครัฐ การดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และการเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร
โดยประสานงานกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั ้งดำเนินการเกี่ ยวกับ 
การประเมินผลการคลังภาครัฐ การกำกับดูแลนโยบายและมาตรฐานค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
ของบุคลากรภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง, 2562)  

 นอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานประกันสังคมในเรื ่องของนโยบายที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีขั้นตอนในการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ มีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีมากกว่าเรื่องของการเงิน/บัญชี มีการเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย (ประกาศสำนักงานประกันสังคม , 2562) 
 ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา  มีหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานผู้ตรวจ
ราชการ (Office of the Inspector General (SSA)) ที่สำนักงานประกันสังคมก่อตั้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติ  
การประกันสังคมและการปรับปรุงโครงการ พ.ศ. 2537 (The Social Security Independence and Program 
Improvements Act of 1994) เพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง และการจัดการที่ผิดพลาดของการดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานอิสระท่ีไม่ได้ขึ้นตรงต่อองค์กรใด เพื่อความ
โปร่งใสในการตรวจสอบ โดยประชาชนทั่วไประบบประกันสังคมสามารถส่งรายงานเพื่ อตรวจสอบพฤติกรรม 
อันน่าสงสัยได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการตรวจสอบต่าง ๆ จากสำนักงานผู้ตรวจราชการได้
อีกด้วย (Office of the Inspector General (SSA), n.d.) ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีความคิดริเริ่มท่ีจะทำ
ร ัฐบาลแบบเปิด (Open Government Initiative) ท่ีสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานได้  
โดยมีการจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ และสาธารณชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ 
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ผ่านการอำนวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในทุกภาคส่วน 
(ssa.gov, n.d.) เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ ในระบบประกันสังคมมีระบบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ อสังคม 
(The Social-Service Electronic Voucher Programs) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบงบประมาณ โดยการ 
ใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านโครงการต่าง ๆ (IDB, 2015) 

 นอกจากนี้ ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า การบริหารจัดการและการดำเนินงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน รวมถึงสิทธิประกันการจ้างงานที่จะเพิ่มเติมขึ้นนั้น 
ควรมีระบบการจัดการแบบออนไลน์ที ่ผู ้ประกันตนและนายจ้างสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เพื่ออำนวย  
ความสะดวกในการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ ควรมีแพลตฟอร์มแบ่งปัน
ข้อมูลร่วมกันทั ้งในฝั ่งของสำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน นายจ้าง  
และผู ้ประกันตน เพื ่อให้ทุกฝ่ายสามารถเชื ่อมต่อข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการได้  
เช่น เมื่อผู้ประกันตนกรอกข้อมูลการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะเข้าไปในแฟลตฟอร์ม ข้อมูลนี้จะไปปรากฏในส่วน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการขึ้นเครดิตสำหรับการลดหย่อนภาษี หรือ เมื่อผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนว่างงาน  
ผ่านแพลตฟอร์มจะเช่ือมโยงไปท่ีการขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน และส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะ หากผู้ประกันตนตัดสินใจเข้าร่วมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้หน่วยงาน
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถย่ืนขอรับเงินสนับสนุนการพัฒนาทักษะได้ นายจ้าง
สามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผู้ว่างงานที่มีทักษะที่ตรงต่อความต้องการได้ เป็นต้น ข้อดีของการดำเนินงานเช่นนี้ 
ไม่เพียงแค่สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั ้น แต่ยัง  
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานท่ีทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลได้ 

 ในประเด็นการประเมินสถานะของกองทุนฯ และการบริหารความเสี ่ยงของกองทุนฯ คณะผู้วิจัย ฯ  
ได้อาศัยกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต หรือ Scenario Analysis โดยมีสมมุติฐาน (Hypothesis)  
ในการประมาณการโดยอิงกับข้อมูลทางสถิติจากแหล่งที ่มีความน่าเชื ่อถือ อาทิ รายงานสถานะกองทุน
ประกันสังคมรายไตรมาส โดยสำนักงานประกันสังคม และฐานข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบาย
เศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพยากรณ์
สถานการณ์ของกองทุนในอนาคต โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งสถานการณ์ออกเป็น 15 สถานการณ์ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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สถานการณ์ฝั่งรายรับ แบ่งเป็น 5 สถานการณ์ประกอบด้วย 

สถานการณ์ท่ี 1  (กรณีฐาน)  

อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง : นายจ้าง : รัฐบาล คงเดิมท่ีระดับ 0.50 : 0.50 : 0.25  

สถานการณ์ท่ี 2 ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบของรัฐบาลจากเดิมอีก 0.25 ในขณะท่ีลูกจ้างและนายจ้างยังคงอัตราเงิน
สมทบเท่าเดิม หรือมีสัดส่วนอัตราเงินสมทบของลูกจ้าง : นายจ้าง : รัฐบาล ท่ี 0.50 : 0.50 : 0.50 

สถานการณ์ท่ี 3 ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 1 เท่าตัว หรือมีสัดส่วนอัตราเงินสมทบ
ของลูกจ้าง : นายจ้าง : รัฐบาล ท่ี 1.00 : 1.00 : 0.50 

สถานการณ์ที่ 4 ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลให้เท่ากันที่ระดับ 1.00 หรือมีสัดส่วน
อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง : นายจ้าง : รัฐบาล ท่ี 1.00 : 1.00 : 1.00 

สถานการณ์ท่ี 5 ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 2 เท่าตัว หรือมีสัดส่วนอัตราเงินสมทบ
ของลูกจ้าง : นายจ้าง : รัฐบาล ท่ี 1.5 : 1.5 : 1.00 

 

สถานการณ์ฝั่งรายจ่าย แบ่งเป็น 3 สถานการณ์ประกอบด้วย 

สถานการณ์ท่ี 1 (กรณีฐาน) 

รายจ่ายของกองทุนฯ คงเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงาน
ของแรงงาน รายรับและรายจ่ายของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับในช่วง 3 ปี  
ท่ีผ่านมา (ปี 2561–2563) ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 และเศรษฐกิจได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคแล้ว โดยในสถานการณ์นี้ต้ังอยู่บนสมมุติฐานว่าการระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19 จะจบลงในปี 2565 จากการที่ประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมทุกกลุ่ม และ 
มีการเปิดพรมแดนให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าประเทศได้ตามปกติ ทำให้เศรษฐกิจค่อย ๆ ฟื้นตัว
จนการจ้างงานกลับมาอยู่ในภาวะปกติก่อนเกิดสถานการณ์โควิด  

สถานการณ์ท่ี 2 รายจ่ายของกองทุนฯ เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงาน
ของแรงงาน โดยเพิ่ม 3 นโยบายหลัก ได้แก่ 1) สวัสดิการค่าอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ในช่วงท่ีแรงงานตกงาน ในอัตรา 3,000 บาท/คน 2) เงินจูงใจในการหางานใหม่ โดยจัดสรรให้แก่
แรงงานท่ีสามารถหางานใหม่ทำได้ในช่วงเวลาสามเดือนภายหลังจากตกงาน รายละ 13,500 บาท 
และ 3) โครงการจัดหางาน เช่น ตลาดนัดแรงงาน ในอัตรา 1 ,200,000 บาท/ปี/สำนักงาน  
ท้ังสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ โดยในสถานการณ์นี้ ต้ังอยู่บน
สมมุติฐานว่าสิทธิประโยชน์กรณีการว่างงานยังคงเดิม ส่วนการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19  
จะจบลงในปี 2565 และการจ้างงานกลับมาอยู่ในภาวะปกติก่อนเกิดสถานการณ์โควิดเช่นกัน 

  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564  207 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถานการณ์ท่ี 3 รายจ่ายของกองทุนฯ เพิ่มสูงขึ้นจากกรณีท่ีมีสถานการณ์เชิงลบ เช่น การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม่จากการกลายพันธุ ์ของไวรัส ซึ ่งส่งผลให้มีแรงงานตกงานเพิ ่มสูงขึ้น  
โดยคณะผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่าจำนวนคนตกงานจะมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของคนตกงานในปี 2564 
เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดีขึ้น และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในสถานการณ์นี้ต้ังอยู่บนสมมุติฐานว่าไม่มีการปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์กรณี
ว่างงาน รวมถึงไม่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงานของแรงงานแต่อย่างใด  

ตาราง 18 แสดงสถานการณ์ของกองทุนในอนาคต 

สถานการณ์ฝั่งรายรับ  

(1-5) 

สถานการณ์ฝั่งรายจ่าย (1-3) 

สถานการณ์ที่ 1 
(กรณีฐาน) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิประโยชน์  

เพิ่มสวัสดิการการจ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์เลวร้าย : 

โรคระบาด) 

สถานการณ์ที่ 1  

(กรณีฐาน) 
0.5: 0.5: 0.25 (+0%) 

① ② ③ 

สถานการณ์ที่ 2 
0.5: 0.5: 0.5 (+20%) ④ ⑤ ⑥ 

สถานการณ์ที่ 3 
1.0: 1.0: 0.5 (+100%) ⑦ ⑧ ⑨ 

สถานการณ์ที่ 4 
1.0: 1.0: 1.0 (+140%) ⑩ ⑪ ⑫ 

สถานการณ์ที่ 5 
1.5: 1.5: 0.75 (+200%) ⑬ ⑭ ⑮ 

 

 ทั ้งนี ้ คณะผู ้ว ิจัยจะมีการประเมินสถานการณ์ทั ้ง 15 สถานการณ์ข้างต้น ใน 3 ห้วงระยะเวลา 
ประกอบด้วย สถานการณ์ระยะส้ัน หรือใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2569) สถานการณ์ระยะกลาง หรือใน 10 ปีข้างหน้า 
(ปี 2574) และสถานการณ์ระยะยาว หรือใน 20 ปีข้างหน้า (ปี 2584) เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะของกองทุนในมิติ
เวลาต่าง ๆ อันจะนำมาสู่การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนฯ ในลำดับต่อไป  

 สำหรับการประมาณการสถานะของกองทุน คณะผู้วิจัยได้อาศัยสถิติย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2561 -2564)  
ในการพยากรณ์ หรือคาดการณ์สถานะของกองทุนในอนาคต (ปี 2565 -2584) ทั ้งในส่วนของ [1] จำนวน
ผู้ประกันตน [2] รายรับกองทุน [3] รายจ่ายกองทุน และ [4] เงินสะสมกองทุน โดยอาศัยแบบจําลองอนุกรมเวลา 
(Time Series Model) โดยมีระดับความเช่ือมั่นในการพยากรณ์ท่ี 90% (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)   
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 19 แสดงสถิติจำนวนผู้ประกันตน รายรับกองทุน รายจ่ายกองทุน และเงินสะสมกองทุน ในช่วงปี 2561–2564 
และผลการพยากรณ์ในอนาคต ช่วงปี 2565–2584 

ปี 
จำนวนผู้ประกันตน 

(คน) 
รายรับกองทุน 

(ล้านบาท) 
รายจ่ายกองทุน 

(ล้านบาท) 
เงินสะสมกองทุน 

(ล้านบาท) 

2561       11,599,338                   19,138                     6,962                165,809  

2562       11,686,393                   20,031                     7,774                185,356  

2563       11,124,209                   21,788                   39,470                164,714  

2564       11,291,072                   10,805                   27,180                213,476  

2565       11,460,438                   19,584                     7,368                225,693  

2566       11,632,345                   19,682                     7,478                237,897  

2567       11,806,830                   19,781                     7,589                250,089  

2568       11,983,932                   19,880                     7,702                262,266  

2569       12,163,691                   19,979                     7,817                274,428  

2570       12,346,147                   20,079                     7,933                286,574  

2571       12,531,339                   20,179                     8,052                298,701  

2572       12,719,309                   20,280                     8,172                310,810  

2573       12,910,099                   20,382                     8,293                322,898  

2574       13,103,750                   20,483                     8,417                334,965  

2575       13,300,306                   20,586                     8,542                347,008  

2576       13,499,811                   20,689                     8,670                359,028  

2577       13,702,308                   20,792                     8,799                371,021  

2578       13,907,843                   20,896                     8,930                382,987  

2579       14,116,460                   21,001                     9,063                394,925  

2580       14,328,207                   21,106                     9,198                406,833  

2581       14,543,130                   21,211                     9,335                418,709  

2582       14,761,277                   21,317                     9,474                430,552  

2583       14,982,697                   21,424                     9,615                442,361  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 19 แสดงสถิติจำนวนผู้ประกันตน รายรับกองทุน รายจ่ายกองทุน และเงินสะสมกองทุน ในช่วงปี 2561–
2564 และผลการพยากรณ์ในอนาคต ช่วงปี 2565–2584) (ต่อ)  

ปี 
จำนวนผู้ประกันตน 

(คน) 
รายรับกองทุน 

(ล้านบาท) 
รายจ่ายกองทุน 

(ล้านบาท) 
เงินสะสมกองทุน 

(ล้านบาท) 

2584       15,207,437                   21,531                     9,759                454,133  

ที่มาของข้อมูลปี 2561 – 2563: รายงานสถานะกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม  

ที่มาของข้อมูลปี 2564: ประมาณการโดยอาศัยสถิติจากรายงานสถานะกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม  

ที่มาของข้อมูลปี 2565–2584: ประมาณการโดยแบบจำลองอนุกรมเวลา (Time Series Model) 

 จากผลการพยากรณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ประกันตน รายรับกองทุน รายจ่ายกองทุน และเงิน
สะสมกองทุนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ประกันตนมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5  ต่อปี 
รายรับกองทุนมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี รายจ่ายกองทุนมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.49 
ต่อปี และสุดท้ายเงินสะสมกองทุนเป็นผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายในแต่ละปี โดยมีข้อมูลเงินสะสมกองทุน 
ปี 2563 ท่ีระดับ 164,714 ล้านบาท เป็นปีฐานในการพยากรณ์ 

สำหรับจำนวนผู้ประกันตน และผู้ใช้สิทธิ์การว่างงานในกรณีถูกเลิกจ้าง และกรณีลาออกหรือส้ินสุดสัญญา
จ้าง คณะผู้วิจัยได้อาศัยสถิติย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2561 - 2564) จากรายงานเศรษฐกิจแรงงาน กลุ่มงานนโยบาย
เศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาใช้ในการพยากรณ์สถานการณ์ในปี 
2565–2587 โดยอาศัยแบบจําลองอนุกรมเวลา (Time Series Model) โดยมีระดับความเช่ือมั่นในการพยากรณ์ 
ท่ี 90% (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)  

ตาราง 20 แสดงสถิติจำนวนผู้ประกันตน ผู้ใช้สิทธิ์การว่างงานในกรณีถูกเลิกจ้าง และกรณีลาออกหรือสิ ้นสุด
สัญญาจ้าง ในช่วงปี 2561–2564 และผลการพยากรณ์ในอนาคต ช่วงปี 2565–2584 

ปี 
จำนวนผู้ประกันตน 

(คน) 
ผู้ใช้สิทธิ์การว่างงาน 

(คน) 
[กรณีถูกเลิกจ้าง] 

(คน) 

[กรณีลาออกหรอื
สิ้นสุดสัญญาจ้าง] 

(คน) 

2561       11,599,338                  641,829   -   -  

2562       11,686,393                  714,988   -   -  

2563       11,124,209               2,157,894   -   -  

 2564*       11,291,072               1,247,816   -   -  

2565       11,460,438                  916,835                  302,556                614,279  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 20 แสดงสถิติจำนวนผู้ประกันตน ผู้ใช้สิทธิ์การว่างงานในกรณีถูกเลิกจ้าง และกรณีลาออกหรือส้ินสุด
สัญญาจ้าง ในช่วงปี 2561–2564 และผลการพยากรณ์ในอนาคต ช่วงปี 2565–2584 (ต่อ) 

ปี 
จำนวนผู้ประกันตน 

(คน) 
ผู้ใช้สิทธิ์การว่างงาน 

(คน) 
[กรณีถูกเลิกจ้าง] 

(คน) 

[กรณีลาออกหรอื
สิ้นสุดสัญญาจ้าง] 

(คน) 

2566       11,632,345                  930,588                  307,094                623,494  

2567       11,806,830                  944,546                  311,700                632,846  

2568       11,983,932                  958,715                  316,376                642,339  

2569       12,163,691                  973,095                  321,121                651,974  

2570       12,346,147                  987,692                  325,938                661,753  

2571       12,531,339               1,002,507                  330,827                671,680  

2572       12,719,309               1,017,545                  335,790                681,755  

2573       12,910,099               1,032,808                  340,827                691,981  

2574       13,103,750               1,048,300                  345,939                702,361  

2575       13,300,306               1,064,025                  351,128                712,896  

2576       13,499,811               1,079,985                  356,395                723,590  

2577       13,702,308               1,096,185                  361,741                734,444  

2578       13,907,843               1,112,627                  367,167                745,460  

2579       14,116,460               1,129,317                  372,675                756,642  

2580       14,328,207               1,146,257                  378,265                767,992  

2581       14,543,130               1,163,450                  383,939                779,512  

2582       14,761,277               1,180,902                  389,698                791,204  

2583       14,982,697               1,198,616                  395,543                803,073  

2584       15,207,437               1,216,595                  401,476                815,119  

ที่มาของข้อมูลปี 2561–2564: ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน (2564) กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ที่มาของข้อมูลปี 2565–2584: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย 

* สถิติ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และประมาณการ 1 กรกฎาคม–31 ธันวาคม 2564 โดยคณะผู้วิจัย 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 จากผลการพยากรณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์การว่างงานในกรณีถูกเลิกจ้าง และกรณีลาออก 
หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการที่กองทุนฯ มีจำนวนผู้ประกันตน 
ในระบบเพิ่มสูงขึ ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ได้มีการเติบโตที่โดดเด่นไปจากอดีตท่ีผ่านมา และมี
สัญญาณชะลอตัวอย่างเด่นชัดของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) โดยอัตราการเพิ่ม
เฉล่ียของผู้ใช้สิทธิ์การว่างงานในกรณีถูกเลิกจ้าง และกรณีลาออก จะอยู่ท่ีร้อยละ 8.0 ต่อป ี

การวิเคราะห์สถานการณ์ฝั่งรายรับ                

จากการวิเคราะห์ข้อมูลฝั ่งรายรับ ตามสถานการณ์ทั ้ง 5 สถานการณ์ดังที ่ได้กล่าวถึงข้างต้น พบว่า  
ในห้วงระยะเวลา 5 ปีจากนี้ (ปี 2569) หากกองทุนกรณีว่างงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
(สถานการณ์ที่ 1: กรณีฐาน) กองทุนฯ จะมีรายรับเท่ากับ 19,979 ล้านบาทต่อปี และมีเงินสะสม 274,428 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ ของท้ังลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลอีก 1 เท่าตัว (สถานการณ์
ที่ 3) กองทุนฯ จะมีรายรับเท่ากับ 39,958 ล้านบาทต่อปี และมีเงินสะสม 373,334 ล้านบาท และถ้าหาก กองทุนฯ  
มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ ของท้ังลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลอีก 2 เท่าตัว (สถานการณ์ท่ี 5) กองทุน ฯ จะมีรายรับ
เท่ากับ 59,937 ล้านบาทต่อปี และมีเงินสะสม 472,240 ล้านบาท   

ในห้วงระยะเวลา 20 ปีจากนี้ (ปี 2584) หากกองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
(สถานการณ์ที่ 1: กรณีฐาน) กองทุนฯ จะมีรายรับเท่ากับ 21,531 ล้านบาทต่อปี และมีเงินสะสม 454,133 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ ของท้ังลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลอีก 1 เท่าตัว (สถานการณ์
ที่ 3) กองทุน ฯ จะมีรายรับเท่ากับ  43,062 ล้านบาทต่อปี และมีเงินสะสม 864,995 ล้านบาท และถ้าหาก กองทุนฯ  
มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ ของท้ังลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลอีก 2 เท่าตัว (สถานการณ์ท่ี 5) กองทุนฯ จะมีรายรับ
เท่ากับ 64,593 ล้านบาทต่อปี และมีเงินสะสม 1,275,857 ล้านบาท   

การวิเคราะห์สถานการณ์ฝั่งรายจ่าย    

จากการวิเคราะห์ข้อมูลฝ่ังรายจ่าย ตามสถานการณ์ท้ัง 3 สถานการณ์ดังท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น พบว่า ในห้วง
ระยะเวลา 5 ปีจากนี้ (ปี 2569) หากกองทุนกรณีว่างงานไม่มีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการ  
ด้านการจ้างงานของแรงงาน (สถานการณ์ที่ 1: กรณีฐาน)  รายจ่ายของกองทุนฯ อยู่ที ่ 7 ,773 ล้านบาทต่อปี  
อย่างไรก็ตามหากกองทุนฯ เพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงานของแรงงาน ใน 3 นโยบายหลัก 
ได้แก่เพิ ่มสวัสดิการค่าอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในช่วงที่แรงงานตกงาน ในอัตรา 3 ,000 บาท/คน  
เพิ่มเงินจูงใจในการหางานใหม่ โดยจัดสรรให้แก่แรงงานที่สามารถหางานใหม่ทำได้ในช่วงเวลาสามเดือนภายหลัง
จากตกงานรายละ 13,500 บาท และจัดให้มีโครงการจัดหางาน เช่น ตลาดนัดแรงงานในอัตรา 1,200,000 บาท/
ปี/สำนักงาน ทั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู ่จำนวน  
86 สำนักงาน (สถานการณ์ท่ี 2) รายจ่ายของกองทุนฯ จะมีส่วนเพิ่มมาอีก 23,932 ล้านบาท และในกรณีท่ีประเทศ
ไทยเจอวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่หรือระลอกใหม่ (สถานการณ์ท่ี 3) กองทุนฯ จะมีรายจ่าย
เพิ่มขึ้นอีก 10,789 ล้านบาท  

ในห้วงระยะเวลา 20 ปีจากนี้ (ปี 2584) หากกองทุนฯ ไม่มีการปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการ
ด้านการจ้างงานของแรงงาน (สถานการณ์ที่ 1 : กรณีฐาน) รายจ่ายของกองทุนฯ อยู่ที ่ 9 ,718 ล้านบาทต่อปี  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ในกรณีที่กองทุนฯ เพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงานของแรงงาน (สถานการณ์ท่ี 2) รายจ่าย 
ของกองทุนฯ จะมีส่วนเพิ่มมาอีก 29,895 ล้านบาท และในกรณีที่ประเทศไทยเจอวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19  
สายพันธุ์ใหม่หรือระลอกใหม่ (สถานการณ์ท่ี 3) กองทุนฯ จะมีรายจ่ายเพิ่มข้ึนอีก 13,093 ล้านบาท
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 21 ผลการประมาณการข้อมูล ฝ่ังรายรับของกองทุนกรณีว่างงาน จำแนกตามสถานการณ์ท่ี 1–5 ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย 

ปี 

สถานการณ์ที่ 1 (กรณีฐาน) 
0.50 : 0.50 : 0.25  

(+0%) 

สถานการณ์ที่ 2 
0.50 : 0.50 : 0.50 

(+20%) 

สถานการณ์ที่ 3 
1.00 : 1.00 : 0.50 

(+100%) 

สถานการณ์ที่ 4 
1.00 : 1.00 : 1.00 

(+140%) 

สถานการณ์ที่ 5 
1.50 : 1.50 : 0.75 

(+200%) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

2565   19,584   225,693    23,501   229,610    39,169    245,277    47,002      253,111    58,753      264,861  

2566   19,682   237,897    23,619  245,751    39,365    277,164    47,237      292,870     59,047      316,430  

2567   19,781  250,089   23,737  261,898     39,561     309,136     47,474     332,755    59,342      368,183  

2568   19,880   262,266    23,856  278,052     39,759     341,193     47,711     372,764     59,639      420,120 

2569   19,979  274,428    23,975  294,210    39,958    373,334    47,950     412,896     59,937      472,240 

2570   20,079  286,574    24,0945  310,371    40,158    405,558     48,189      453,152     60,237      524,543 

2571   20,180  298,701    24,215   326,534     40,359    437,865     48,430      493,531    60,538      577,029 

2572   20,280   310,810    24,336  342,699    40,560     470,254    48,672      534,031     60,840       629,698 

2573   20,386  322,898    24,458   358,863     40,763     502,724    48,916     574,654    61,145      682,549  

2574   20,483   334,965   24,580   375,027    40,967    535,274    49,160      615,397     61,450       735,583 

2575   20,586  347,008    24,703   391,187     41,172    567,903     49,406      656,261     61,758      788,798 

2576   20,689  359,028   24,827   407,344     41,378    600,611     49,653      697,245    62,066       842,195 

2577   20,792   371,021    24,951   423,496     41,585    633,397    49,901      738,347     62,377      895,773 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 21 ผลการประมาณการข้อมูล ฝ่ังรายรับของกองทุนกรณีว่างงาน จำแนกตามสถานการณ์ท่ี 1–5 ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย (ต่อ) 

ปี 

สถานการณ์ที่ 1 (กรณีฐาน) 
0.50 : 0.50 : 0.25  

(+0%) 

สถานการณ์ที่ 2 
0.50 : 0.50 : 0.50 

(+20%) 

สถานการณ์ที่ 3 
1.00 : 1.00 : 0.50 

(+100%) 

สถานการณ์ที่ 4 
1.00 : 1.00 : 1.00 

(+140%) 

สถานการณ์ที่ 5 
1.50 : 1.50 : 0.75 

(+200%) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

รายรับ
กองทุน 

(ล้านบาท) 

เงินสะสม
กองทุน 

(ล้านบาท) 

2578   20,896   382,987    25,075   439,642     41,792     666,259     50,151     779,568     62,689      949,531  

2579   21,001  394,925    25,201  455,780    42,001     699,198    50,402     820,907    63,002     1,003,470  

2580   21,106  406,833   25,327  471,909    42,211     732,211     50,654     862,363    63,317     1,057,590  

2581   21,211   418,709    25,453   488,027     42,422     765,299    50,907     903,934     63,634    1,111,888  

2582   21,317   430,552    25,581  504,134    42,635    798,459     51,161      945,622    63,952    1,166,366 

2583   21,424  442,361   25,709  520,227     42,848     831,692     51,417      987,424    64,272    1,221,022  

2584   21,531   454,133    25,837   536,3056    43,062    864,995    51,674    1,029,340    64,593    1,275,857 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 22 ผลการประมาณการข้อมูล ฝั่งรายจ่ายของกองทุนกรณีว่างงาน จำแนกตามสถานการณ์ท่ี 1–3 ประมาณการโดยผู้วิจัย 

ปี 

สถานการณ์ที่ 1 
(สถานการณ์ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/สวัสดิการการจ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์เลวร้าย : โรคระบาด) 

กรณีกรณี
ถูกเลิกจ้าง  
(ล้านบาท) 

กรณี
ลาออก

หรือสิ้นสุด
สัญญาจ้าง 
(ล้านบาท) 

รายจ่าย 
(ล้าน
บาท) 

[1] 

สวัสดิการค่า
อบรมฯ 
(รายละ 

3,000 บาท) 

[2]  

เงินจูงใจในการ
หางาน  

(รายละ 13,500 
บาท) 

[3]  

ตลาดนัด
แรงงาน (เขต

พื้นที่ละ  
1,200,000 

บาท)* 

รายจ่าย 

(ล้านบาท) 

กรณี
กรณีถูก
เลิกจ้าง 
(ล้าน
บาท) 

กรณีลาออก
หรือสิ้นสุด
สัญญาจ้าง 
(ล้านบาท) 

รายจ่าย 

(ล้านบาท) 

2565  3,177  4,146   7,323   2,751  12,377   103   22,554   7,942   2,223  10,165 

2566  3,225   4,209  7,433   2,792  12,563  103   22,891   8,061   2,256   10,317  

2567  3,273  4,272  7,545  2,834  12,751   103   23,233  8,182   2,290   10,472  

2568  3,322  4,336  7,658  2,876   12,943  103   23,580  8,305  2,324   10,629  

2569  3,372  4,401  7,773  2,919   13,137  103   23,932  8,429   2,359   10,789 

2570  3,422   4,467  7,889   2,963   13,334   103   24,290  8,556  2,395  10,951 

2571  3,474  4,534  8,008  3,008  13,534  103   24,652   8,684   2,431  11,115 

2572  3,526  4,602  8,128  3,053  13,737   103   25,020   8,815  2,467  11,281  

2573  3,579  4,671  8,250  3,098   13,943  103   25,394   8,947  2,504   11,451  

2574  3,632   4,741  8,373   3,145   14,152   103   25,773   9,081  2,542  11,622  

2575  3,687  4,812   8,499  3,192   14,364   103   26,159   9,217   2,580  11,797 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 22 ผลการประมาณการข้อมูล ฝ่ังรายจ่ายของกองทุนกรณีว่างงาน จำแนกตามสถานการณ์ท่ี 1–3 ประมาณการโดยผู้วิจัย (ต่อ) 

ปี 

สถานการณ์ที่ 1 
(สถานการณ์ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/สวัสดิการการจ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์เลวร้าย : โรคระบาด) 

กรณีกรณี
ถูกเลิกจ้าง  
(ล้านบาท) 

กรณี
ลาออก

หรือสิ้นสุด
สัญญาจ้าง 
(ล้านบาท) 

รายจ่าย 
(ล้าน
บาท) 

[1] 

สวัสดิการค่า
อบรมฯ 
(รายละ 

3,000 บาท) 

[2]  

เงินจูงใจในการ
หางาน  

(รายละ 13,500 
บาท) 

[3]  

ตลาดนัด
แรงงาน (เขต

พื้นที่ละ  
1,200,000 

บาท)* 

รายจ่าย 

(ล้านบาท) 

กรณี
กรณีถูก
เลิกจ้าง 
(ล้าน
บาท) 

กรณีลาออก
หรือสิ้นสุด
สัญญาจ้าง 
(ล้านบาท) 

รายจ่าย 

(ล้านบาท) 

2576  3,742   4,884   8,626   3,240   14,580  103   26,549   9,355   2,618   11,974 

2577  3,798   4,958  8,756  3,289  14,799  103   26,946   9,496  2,658  12,153  

2578  3,855   5,032  8,887   3,338  15,021  103   27,349  9,638   2,698  12,336 

2579  3,913   5,107   9,020   3,388   15,246  103   27,757   9,783  2,738  12,521  

2580  3,972  5,184  9,156  3,439  15,475  103   28,172   9,929   2,779   12,708  

2581  4,031   5,262  9,293   3,490   15,707  103   28,593  10,079  2,821  12,899  

2582  4,092  5,341  9,433  3,543  15,942   103   29,021 10,230  2,863   13,093 

2583  4,153   5,421  9,574  3,596  16,181   103   29,454  10,383   2,906  13,289 

2584  4,216  5,502   9,718  3,650  16,424   103   29,895 10,539  2,950  13,488 

*หมายเหตุ  ในปัจจุบันมีสำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ รวม 86 สำนักงาน 

ที่มาของข้อมูลปี 2565–2584: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนฯ 

คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลการพยากรณ์รายรับและรายจ่ายของกองทุนในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้ง 15 สถานการณ์
ตามผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาคำนวณสถานะเงินสะสมของกองทุนจำแนกตามสถานการณ์ และห้วงระยะเวลา 
การวิเคราะห์ ตามตารางด้านล่าง เพื่อช้ีให้เห็นว่ากองทุนฯ จะมีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างไร หากมีการเลือก
ดำเนินการตามสถานการณ์ที่ต่างกัน โดยจากข้อมูลพบว่า ในกรอบระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี2569) หากกองทุนมี
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงานของแรงงานใน 3 นโยบายหลัก โดยไม่มีการปรับเปล่ียนอัตราเงิน
สมทบ จะส่งผลให้กองทุนฯ (สถานการณ์ ②) มีสถานะเงินสะสมอยู่ที ่ 258,313 ล้านบาท แต่ถ้าหากกองทุนฯ  
มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 1 เท่าตัว (สถานการณ์ ⑧) จะทำให้กองทุนฯ มีเงินสมทบเพิ่มขึ ้นเป็น 357,219  
ล้านบาท และถ้าหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 2 เท่าตัว (สถานการณ์ ⑭) จะทำให้กองทุนฯ มีเงิน
สมทบเพิ่มขึ้นเป็น 456,125 ล้านบาท  

ในกรอบระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า (ปี 2584) หากกองทุนมีการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้าง
งานของแรงงานโดยไม่มีการปรับเปล่ียนอัตราเงินสมทบ (สถานการณ์ ②)  จะส่งผลให้กองทุนฯ มีสถานะเงินสะสมอยู่
ที่  433,997 ล้านบาท แต่ถ้าหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 1 เท่าตัว (สถานการณ์ ⑧) จะทำให้
กองทุนฯ มีเงินสมทบเพิ่มขึ้นเป็น 844,859 ล้านบาท และถ้าหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 2 เท่าตัว 
(สถานการณ์ ⑭) จะทำให้กองทุนฯ มีเงินสมทบเพิ่มขึ้นเป็น 1,255,720 ล้านบาท  

เม ื ่อนำสถานะเง ินสะสมของกองทุนมาคำนวณสัดส่วนเง ินสะสมต่อรายจ่ายต่อปี ( funding ratio)13  
จะพบว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี2569) หากกองทุนมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงานของแรงงาน
โดยไม่มีการปรับเปล่ียนอัตราเงินสมทบ (สถานการณ์ ②) จะส่งผลให้กองทุนฯ มีสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีอยู่
ท่ี 10.8 แต่ถ้าหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 1 เท่าตัว (สถานการณ์ ⑧) จะทำให้กองทุนฯ มีสัดส่วน
เงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ 14.9 และถ้าหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 2 เท่าตัว (สถานการณ์ 
⑭) จะทำให้กองทุนฯ มีสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีอยู่ที ่ 19.1 และในห้วงเวลา 20 ปีข้างหน้า (ปี 2584)  
หากกองทุนมีการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการด้านการจ้างงานของแรงงานโดยไม่มีการปรับเปล่ียนอัตราเงินสมทบ 
(สถานการณ์ ②)  จะส่งผลให้กองทุนฯ มีสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีอยู่ท่ี 14.5 แต่ถ้าหากกองทุนฯ มีการปรับ
เพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 1 เท่าตัว (สถานการณ์ ⑧) จะทำให้กองทุนฯ มีสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีอยู่ที่ 28.3 
และถ้าหากกองทุนฯ มีการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบอีก 2 เท่าตัว (สถานการณ์ ⑭)  จะทำให้กองทุนฯ มีสัดส่วนเงิน
สะสมต่อรายจ่ายต่อปีอยู่ท่ี 42.0  

ทั้งนี้ ค่าสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของ
กองทุนฯ ได้ในทางหนึ่ง โดยหากค่าสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีมีค่ามากขึ้น ย่อมแสดงให้เห็นว่ากองทุนฯ  
มีศักยภาพในการรับความเสี ่ยงจากการขาดรายได้ หรือการเพิ ่มขึ้ นของรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งนี้ 
หากพิจารณาถึงสถานะของกองทุนในระยะยาว (20 ปีข้างหน้า) จะเห็นได้ว่า กองทุนฯ มีค่าสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่าย

 
13 เงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปี (funding ratio)  =  (เงินสะสมของกองทุน ณ ปีทีท่ำการคำนวณ) / (รายจ่ายของกองทุน ณ ปีที่ทำการคำนวณ) 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต่อปีท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสรุปได้ว่ากองทุนฯ มีความยั่งยืนและมีความพร้อมในการรับมือกับความเส่ียง
ทางการเงินในอนาคต  

โดยจากรายงานผลสถานะกองทุนประกันสังคม ที่มีการประเมินสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปี ครั้ง
ล่าสุด ในปี 256214 พบว่า กองทุนฯ มีสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปีโดยอยู่ที่ร้อยละ 20.0 โดยประมาณทั้งนี้ 
หากจะพิจารณาว่ากองทุนฯ มีความเส่ียงมากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเทียบกับค่าร้อยละ
ดังกล่าว โดยมีเกณฑ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- หากสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปี น้อยกว่า ร้อยละ 20.0  หมายถึง กองทุนฯ มีความเส่ียงมากกว่า
ในปัจจุบัน  

- หากสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปี เท่ากับ ร้อยละ 20.0  หมายถึง กองทุนฯ มีความเส่ียงไม่ต่างจาก
ในปัจจุบัน 

- หากสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปี มากกว่า ร้อยละ 20.0  หมายถึง กองทุนฯ มีความเส่ียงน้อยกว่า
ในปัจจุบัน 

หน่วย: ล้านบาท 

ตาราง 23 แสดงสถานะเงินสะสมยกมา รายรับ รายจ่าย และเงินกองทุนสะสม ณ สิ้นปีของกองทุนจำแนกตาม
สถานการณ์ และห้วงระยะเวลาการวิเคราะห์ 

สถานการณ์ 
เงินกองทุน
สะสมยกมา 

รายรับ รายจ่าย 
รายรับ-รายจ่าย 
(เงินคงเหลือ) 

เงินกองทุนสะสม 

 ณ สิ้นปี 

5 ปีข้างหน้า (ปี 2569) 

สถานการณ์ ① 262,266 19,979 7,773 12,207 274,473 

สถานการณ์ ② 262,266 19,979 23,932 -3,953 258,313 

สถานการณ์ ③ 262,266 19,979 10,789 9,190 271,457 

สถานการณ์ ④ 278,052 23,975 7,773 16,202 294,254 

สถานการณ์ ⑤ 278,052 23,975 23,932 43 278,094 

สถานการณ์ ⑥ 278,052 23,975 10,789 13,186 291,238 

สถานการณ์ ⑦ 341,193 39,958 7,773 32,185 373,378 

สถานการณ์ ⑧ 341,193 39,958 23,932 16,026 357,219 

 
14 ท่ีมา: สำนักงานประกันสังคม, 2562 
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ตาราง 23 แสดงสถานะเงินสะสมยกมา รายรับ รายจ่าย และเงินกองทุนสะสม ณ ส้ินปีของกองทุนจำแนกตาม
สถานการณ์ และห้วงระยะเวลาการวิเคราะห์ (ต่อ) 

สถานการณ์ 
เงินกองทุน
สะสมยกมา รายรับ รายจ่าย รายรับ-รายจ่าย 

(เงินคงเหลือ) 
เงินกองทุนสะสม 

 ณ สิ้นปี 

สถานการณ์ ⑨ 341,193 39,958 10,789 29,169 370,362 

สถานการณ์ ⑩ 372,764 47,950 7,773 40,177 412,941 

สถานการณ์ ⑪ 372,764 47,950 23,932 24,018 396,781 

สถานการณ์ ⑫ 372,764 47,950 10,789 37,161 409,925 

สถานการณ์ ⑬ 420,120 59,937 7,773 52,164 472,284 

สถานการณ์ ⑭ 420,120 59,937 23,932 36,005 456,125 

สถานการณ์ ⑮ 420,120 59,937 10,789 49,148 469,268 

10 ปีข้างหน้า (ปี 2574) 

สถานการณ์ ① 322,898 20,483 8,373 12,110 335,009 

สถานการณ์ ② 322,898 20,483 25,773 -5,290 317,608 

สถานการณ์ ③ 322,898 20,483 11,622 8,861 331,759 

สถานการณ์ ④ 358,863 24,580 8,373 16,207 375,070 

สถานการณ์ ⑤ 358,863 24,580 25,773 -1,193 357,670 

สถานการณ์ ⑥ 358,863 24,580 11,622 12,958 371,821 

สถานการณ์ ⑦ 502,724 40,967 8,373 32,594 535,317 

สถานการณ์ ⑧ 502,724 40,967 25,773 15,194 517,917 

สถานการณ์ ⑨ 502,724 40,967 11,622 29,345 532,068 

สถานการณ์ ⑩ 574,654 49,160 8,373 40,787 615,441 

สถานการณ์ ⑪ 574,654 49,160 25,773 23,387 598,041 

สถานการณ์ ⑫ 574,654 49,160 11,622 37,538 612,192 

สถานการณ์ ⑬ 682,549 61,450 8,373 53,077 735,626 
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ตาราง 23 แสดงสถานะเงินสะสมยกมา รายรับ รายจ่าย และเงินกองทุนสะสม ณ ส้ินปีของกองทุนจำแนกตาม
สถานการณ์ และห้วงระยะเวลาการวิเคราะห์ (ต่อ) 

สถานการณ์ 
เงินกองทุน
สะสมยกมา รายรับ รายจ่าย รายรับ-รายจ่าย 

(เงินคงเหลือ) 
เงินกองทุนสะสม 

 ณ สิ้นปี 

สถานการณ์ ⑭ 682,549 61,450 25,773 35,677 718,226 

สถานการณ์ ⑮ 682,549 61,450 11,622 49,828 732,377 

20 ปีข้างหน้า (ปี 2584) 

สถานการณ์ ① 442,361 21,531 9,718 11,813 454,174 

สถานการณ์ ② 442,361 21,531 29,895 -8,364 433,997 

สถานการณ์ ③ 442,361 21,531 13,488 8,043 450,404 

สถานการณ์ ④ 520,227 25,837 9,718 16,120 536,347 

สถานการณ์ ⑤ 520,227 25,837 29,895 -4,057 516,170 

สถานการณ์ ⑥ 520,227 25,837 13,489 12,349 532,576 

สถานการณ์ ⑦ 831,692 43,062 9,718 33,344 865,036 

สถานการณ์ ⑧ 831,692 43,062 29,895 13,167 844,859 

สถานการณ์ ⑨ 831,692 43,062 13,488 29,574 861,265 

สถานการณ์ ⑩ 987,424 51,674 9,718 41,957 1,029,380 

สถานการณ์ ⑪ 987,424 51,674 29,895 21,780 1,009,203 

สถานการณ์ ⑫ 987,424 51,674 13,488 38,186 1,025,610 

สถานการณ์ ⑬ 1,221,022 64,593 9,718 54,875 1,275,897 

สถานการณ์ ⑭ 1,221,022 64,593 29,895 34,698 1,255,720 

สถานการณ์ ⑮ 1,221,022 64,593 13,488 51,105 1,272,127 

ที่มาของข้อมูล: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย 
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หน่วย: ล้านบาท 

ตาราง 24 แสดงสถานะเงินสะสมของกองทุนจำแนกตามสถานการณ์ และห้วงระยะเวลาการวิเคราะห์ 

รายได้ / รายจ่าย 

5 ปีข้างหน้า  
(ปี 2569) 

10 ปีข้างหน้า  
(ปี 2574) 

20 ปีข้างหน้า  
(ปี 2584) 

สถานการณ์ที่ 1 
(สถานการณ์

ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/

สวัสดิการการ
จ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์
เลวร้าย : โรค

ระบาด) 

สถานการณ์ที่ 1 
(สถานการณ์

ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/

สวัสดิการการ
จ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์
เลวร้าย : โรค

ระบาด) 

สถานการณ์ที่ 1 
(สถานการณ์

ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/

สวัสดิการการจ้าง
งาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์
เลวร้าย : โรค

ระบาด) 

สถานการณ์ที่ 1 
0.50 : 0.50 : 0.25  

(+0%) 
274,473 ① 258,313 ② 271,457 ③ 335,008 ① 317,608 ② 331,759 ③ 454,174 ① 433,997 ② 450,404 ③ 

สถานการณ์ที่ 2 
0.50 : 0.50 : 0.50 

(+20%) 
294,254 ④ 278,094 ⑤ 291,238 ⑥ 375,070 ④ 357,670 ⑤ 371,821 ⑥ 536,347 ④ 516,170 ⑤ 532,576 ⑥ 

สถานการณ์ที่ 3 
1.00 : 1.00 : 0.50 

(+100%) 
373,378 ⑦ 357,219 ⑧ 370,362 ⑨ 535,317 ⑦ 517,917 ⑧ 532,068 ⑨ 865,036 ⑦ 844,859 ⑧ 861,265 ⑨ 

สถานการณ์ที่ 4 
1.00 : 1.00 : 1.00 

(+140%) 
412,941 ⑩ 396,781 ⑪ 409,925 ⑫ 615,441 ⑩ 598,041 ⑪ 612,192 ⑫ 1,029,380 ⑩ 1,009,203 ⑪ 1,025,610 ⑫ 

สถานการณ์ที่ 5 
1.50 : 1.50 : 0.75 

(+200%) 
472,284 ⑬ 456,125 ⑭ 469,268 ⑮ 735,626 ⑬ 718,226 ⑭ 732,377 ⑮ 1,275,897 ⑬ 1,255,720 ⑭ 1,272,127 ⑮ 

ที่มาของข้อมูล: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย 
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หน่วย : ล้านบาท 

ตาราง 25 แสดงสัดส่วนเงินสะสมต่อรายจ่ายต่อปี (funding ratio) ของกองทุนจำแนกตามสถานการณ์ และห้วงระยะเวลาการวิเคราะห์ 

รายได้ / รายจ่าย 

5 ปีข้างหน้า  
(ปี 2569) 

10 ปีข้างหน้า  
(ปี 2574) 

20 ปีข้างหน้า  
(ปี 2584) 

สถานการณ์ที่ 
1 

(สถานการณ์
ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/

สวัสดิการการ
จ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์
เลวร้าย : โรค

ระบาด) 

สถานการณ์
ที่ 1 

(สถานการณ์
ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/

สวัสดิการการ
จ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์
เลวร้าย : โรค

ระบาด) 

สถานการณ์
ที่ 1 

(สถานการณ์
ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(เพิ่มสิทธิ/

สวัสดิการการ
จ้างงาน) 

สถานการณ์ที่ 3 
(สถานการณ์
เลวร้าย : โรค

ระบาด) 

สถานการณ์ที่ 1 
0.50 : 0.50 : 0.25  

(+0%) 
35.3 ① 10.8 ② 25.2 ③ 40.0 ① 12.3 ② 28.5 ③ 46.7 ① 14.5 ② 33.4 ③ 

สถานการณ์ที่ 2 
0.50 : 0.50 : 0.50 

(+20%) 
37.9 ④ 11.6 ⑤ 27.0 ⑥ 44.8 ④ 13.9 ⑤ 32.0 ⑥ 55.2 ④ 17.3 ⑤ 39.5 ⑥ 

สถานการณ์ที่ 3 
1.00 : 1.00 : 0.50 

(+100%) 
48.0 ⑦ 14.9 ⑧ 34.3 ⑨ 63.9 ⑦ 20.1 ⑧ 45.8 ⑨ 89.0 ⑦ 28.3 ⑧ 63.9 ⑨ 

สถานการณ์ที่ 4 
1.00 : 1.00 : 1.00 

(+140%) 
53.1 ⑩ 16.6 ⑪ 38.0 ⑫ 73.5 ⑩ 23.2 ⑪ 52.7 ⑫ 105.9 ⑩ 33.8 ⑪ 76.0 ⑫ 

สถานการณ์ที่ 5 
1.50 : 1.50 : 0.75 

(+200%) 
60.8 ⑬ 19.1 ⑭ 43.5 ⑮ 87.9 ⑬ 27.9 ⑭ 63.0 ⑮ 131.3 ⑬ 42.0 ⑭ 94.3 ⑭ 

ที่มาของข้อมูล: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) 

 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 องค์ประกอบการบริหาร 
ความเส่ียง มิติท่ี 2 โครงสร้างองค์กร (กองทุนฯ) และมิติท่ี 3 เครื่องมือนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแต่ละมิติ
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 มิติที ่ 1 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมในองค์กร ( Internal 
Environment) ในท่ีนี้หมายรวมถึง กลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินการ ตลอดจนการกำหนดผลตอบแทน หรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งสำหรับกองทุนประกันการว่างงานมีเป้าหมายหลัก
เพื่อสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกเป็นหลัก มิได้มีเป้าหมายเพื่อการแสวงหาผลตอบแทน
สูงสุดเช่นเดียวกับภาคธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก เพื่อให้
ผู้ประกันตนไม่ได้รับผลกระทบจากการส่งเงินเข้ากองทุนมากเกินไป ซึ่งประเด็นนี้นำมาซึ่งความเสี่ยงของกองทุน 
และจำเป็นต้องมีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ประกันตน นายจ้าง และ
รัฐบาล สำหรับผู้ประกันตน คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในส่วนที ่ 8 ทางเลือกในการพัฒนา สิทธิประโยชน์  
โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบแต่ละเดือนตามความสมัครใจได้ โดยสะสมเป็นบัญชีรายบุคคล 
(Personal Account) เพื่อให้ผู้ประกันตนท่ีมีกำลังในการจ่ายสามารถจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนได้มากขึ้น (แต่ท้ังนี้
จะต้องมีการกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ตามเดิม) ในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐ ก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณา
ปรับเปล่ียนสัดส่วนเงินสมทบให้มีความสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน โดยคณะผู้วิจัยได้
จัดทำทางเลือกของการกำหนดเงินสมทบไว้ในเนื้อหาส่วนที่ 7 กรอบการจัดการ การกำกับควบคุมฯ นอกจากนี้ 
กองทุนฯ ต้องมีการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) จากการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
(Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยงเก ิดขึ ้น ( Impact) โดยคณะผู้ว ิจ ัย ได้นำเสนอ
สถานการณ์ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของกองทุนใน 2 รูปแบบประกอบด้วย ความเสี่ยงของกองทุนจากการเพิ่ม
สิทธิประโยชน์การจ้างงานต่าง ๆ และความเสี่ยงของกองทุนจากการระบาดของโรค โควิด-19 ในระลอกใหม่ 
ไว้ในเนื้อหาส่วนท่ี 7 เช่นกัน 

มิติท่ี 2 โครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างกองทุนฯ สำหรับในมิตินี้ต้องคำนึงถึงการทำงานของส่วนงานหรือ
บุคลากรในกองทุนที่จะต้องคอยกำกับติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับความมั่นคงยั่งยืนของกองทุน ทั้งนี้ ส่วนงานดังกล่าวจะต้องมีกลไกในการติดตามผลและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงองค์กร ท้ังการติดตามตามกรอบระยะเวลา (Separate Evaluation) เช่น ทุกไตรมาส หรือทุกปี 
และการติดตามท่ีอยู่ในการดำเนินงานโดยปกติ (Ongoing Activities) เช่น การตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
กองทุน อีกทั้งต้องมีองค์ประกอบการควบคุมภายใน (COSO-Internal Control Integrated Framework) ที่ทำ
หน้าท่ีในการกำกับดูแลการทำงานอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งท้ังหมดนี้จะช่วยลดความเส่ียงของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 มิติที่ 3 เครื่องมือนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic)  
ด้านการดำเนินงาน (Operation)  ด้านการรายงาน (Reporting)  ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ 
(Compliance) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบความเส่ียงจากองค์ประกอบท้ัง 4 ด้าน อย่างไรก็ตามจำเป็นท่ีกองทุนจะต้อง
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มีกลไกในการกำกับติดตามต่อไปจากข้อมูลการบริหารจัดการ การควบคุม และตรวจสอบท่ีทางคณะผู้วิจัยเข้าถึงได้
และรวบรวมได้นำมาสู่ข้อเสนอเกี่ยวกับกรอบการบริหารจัดการ การควบคุม ตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียง
ในการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) การสร ้างแพลตฟอร์มในการดำเน ินงานที ่ม ีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสำนักงานประกันส ังคม  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน นายจ้าง และผู้ประกันตนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 2) การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต เพียงใช้เลขบัตรประกันสังคมหรือบัตรประชาชนเพื่อง่ายต่อการควบคุม
และตรวจสอบความโปร่งใส 

 3) พิจารณาปรับเพิ่มเงินสมทบจากทั้งฝั่งนายจ้าง และผู้ประกันตน เพื่อรองรับกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
เยียวยาผู้ว่างงานในอนาคต โดยอัตราที่นายจ้าง และผู้ประกันตนส่วนใหญ่มีความยินยอมพร้อมใจจะจ่าย คืออัตรา  
ร้อยละ 5.50–5.99 (จากเดิมที ่ร ้อยละ 5.00) ทั ้งนี ้ หากสามารถปรับเพิ ่มสัดส่วนเง ินสมทบตามอัตราดังกล่าว  
จะสามารถชดเชยภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนในยอนาคตได้ทางหนึ่ง 

 4) พิจารณาปรับลดระยะเวลาให้เงินทดแทนลงจากเดิม ซึ ่งนอกจากจะทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย 
ของกองทุนแล้ว ยังเพิ่มแรงจูงใจในการหางานทำของแรงงานอีกทางหนึ่งด้วย 

 กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบประกันการจ้างงานในบริบทสังคมไทย เป็นสิทธิประโยชน์ 
ที่เพิ่มเติมออกมาจากประกันการว่างงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นคงในการจ้างงานและการว่างงานให้แก่
ผ ู ้ประกันตนมากยิ ่งข ึ ้น สิทธ ิประโยชน์การจ้างงานนั ้นครอบคลุมความช่วยเหลือทั ้งในด้านเง ินสนับสนุน 
และความช่วยเหลือรูปแบบอื่น ๆ โดยอ้างอิงจากระบบประกันการจ้างงานในประเทศญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ แคนาดา  
และเดนมาร์กเป็นหลัก ควบคู ่ไปกับข้อมูลที ่งานวิจัยชิ ้นนี ้ได้ทำการรวบรวมมาทั ้งในส่วนของแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในสิทธิประโยชน์การจ้างงาน โดยสิทธิประโยชน์การจ้างงานท่ีผู้ประกันตน
จะได้รับนั้นครอบคลุมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งในขณะที่มีงานทำและระหว่างว่างงาน รวมถึงการกระตุ้นให้
นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงในการ
จ้างงานและเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะท่ีทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้น
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในกรณีว่างงานผู้ประกันตนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในระหว่างเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ สำหรับ
นายจ้างท่ีต้องการจัดฝึกอบรมทักษะให้แก่ลูกจ้างสามารถกู้ยืมเงินสำหรับการพัฒนาทักษะและทดสอบทักษะแรงงานได้ 
นอกจากการอบรมทักษะเพื่อนการทำงานแล้ว สิทธิประโยชน์ยังครอบคลุมการจัดหางานตั้งแต่การค้นหาสถาน
ประกอบการท่ีเปิดรับสมัครงาน การเขียน CV และทักษะการสัมภาษณ์งานอีกด้วย 

 นอกจากสิทธิประโยชน์ข้างต้น ในกรณีว่างงานผู้ประกันตนยังคงได้รับเงินทดแทนหรือเงินทดแทนกรณี
ว่างงาน โดยระดับเงินทดแทนนั้นสัมพันธ์กับอายุของผู้ประกันตน รายได้ และระยะเวลาการทำงานในที่ทำงาน
ปัจจุบัน โดยระดับเงินทดแทนนี้จะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ประกันตนเป็นหลัก ทั้งนี ้ การจ่ายเงินทดแทนนั้น
จำเป็นต้องมีการกำหนดเพดานของเงินทดแทนในแต่ละช่วงของรายได้และช่วงอายุของผู้ประกันตน สำหรับ
ระยะเวลาที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนนั้นสัมพันธ์กับสาเหตุของการว่างงานและอายุของผู้ประกันตนเป็น
หลัก กล่าวคือ กลุ่มคนที่ลาออกโดยสมัครใจจะได้รับเงินทดแทนน้อยกว่ากลุ่มคนที่ลาออกโดยมิได้สมัครใจแม้ว่า  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จะอยู่ในช่วงอายุเท่ากันก็ตาม และผู้ที่ลาออกโดยมิได้สมัครใจอายุมากจะได้รับเงินทดแทนมากกว่าผู้ท่ีลาออก 
โดยมิได้สมัครใจอายุน้อย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการรอคอยรับสิทธิ์ ของผู้ประกันตนที่ว่างงานในทุกกรณี 
และในทุกช่วงอายุอยู่ท่ี 30 วันเท่ากัน 

 การได้รับสิทธิประโยชน์การจ้างงานท้ังในรูปแบบความช่วยเหลือและเงินทดแทนนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึง
แหล่งท่ีมาของเง ินสมทบที ่ผ ู ้ประกันตน นายจ้าง และรัฐร่วมกันจ่ายสมทบเพื ่อนำมาให้สิทธิประโยชน์  
แก่ผู้ประกันตน เนื่องจากสิทธิประโยชน์การจ้างงานเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีเพิ่มเติมไปจากประกันการจ้างงาน เพื่อให้
ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมนี้จำเป็นจะต้องมีการจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มขึ้น ทั้งในฝั่งของผู้ประกันตนและ
นายจ้างโดยจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดเก็บเงินสมทบควรมีลักษณะยืดหยุ่น เพื่อให้
ผู้ประกันตนไม่แบกภาระมากจนเกินไป อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการกำหนดเพดานบนและล่างของการจ่ายเงิน
สมทบ เช่น ร้อยละ 5-6 เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วนของนายจ้างควรจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบการจ่ายในปีสุดท้าย ทั้งนี้ หากนายจ้างมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ
ให้แก่ลูกจ้างสามารถนำมาลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้ หรือนายจ้างสามารถกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการอบรมทักษะ  
แก่ลูกจ้าง นอกจากนี้ หากนายจ้างรับผู้ว่างงานเข้าทำงานสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน 

 อย่างไรก็ตาม การจ่ายสิทธิประโยชน์และการจัดเก็บเง ินสมทบควรตระหนักถึงการบริหารจัดการ  
การควบคุม ตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการประกันการจ้างงาน ปัจจัยสำคัญที่ทาง
สำนักงานประกันสังคมจะต้องคำนึงถึง คือ อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนในแต่ละปี เพื่อให้สามารถคำนวณเงิน
สมทบที่เข้าสู่กองทุนและค่าใช้จ่ายในการจ่ายสิทธิประโยชน์ออกไปให้แก่ผู ้ว่างงาน นอกจากนี้ การดำเนินการ
บริหารจัดการกองทุนและการจ่ายสิทธิประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ควรมีความโปร่งใสที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการดำเนินการและการจ่ายสิทธิประโยชน์ได้อย่างง่ายดายผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเช่ือมโยงข้อมูล
กันระหว่างสำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินการรับสิทธิประโยชน์การจ้างงานและว่างงาน การพัฒนาทักษะ และการจัดหางาน
ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8. ทางเลือกในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานในประเทศไทย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมรูปแบบประกันการว่างงานและประกันการจ้างงานในต่างประเทศ การสำรวจ
ข้อมูลของผู้ประกันตนและนายจ้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอไป
นั้น จึงนำมาสู่ทางเลือกในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน และประกันการจ้างงานในประเทศไทย  
โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบประกันการว่างงานและประกันการจ้างงานของประเทศ แคนาดา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
และเดนมาร์ก ซึ่งเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับบริบทการจ้างงานในประเทศไทย มาจัดทำเป็นทางเลือก  
ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน และประกันการจ้างงานในประเทศไทย รวมถึงอัตราเงินสมทบ 
เข้ากองทุนในสัดส่วนใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับสิทธิประโยชน์ท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 26 ทางเลือกสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน 
ประเทศ แหล่งที่มา รูปแบบ สิทธิประโยชน์ หมายเหตุ 

สิทธิประโยชน์การ “วา่งงาน” 

ไทย ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐ 

 

0.5+0.5+0.25 

 

เงินเดือนที่นำมาคิดเงินสมทบ 

ต่ำสุด: 1,650 บาท 

สูงสุด: 15,000 บาท 

กรณีลาออกหรือสิ ้นสุดสัญญา
จ้าง: 30% ของเง ินเด ือนที ่ ถูก
นำมาคิดเงินสมทบ นาน 90 วัน 

กร ณีถ ู ก เ ล ิ กจ ้ า ง :  50% ของ
เงินเดือนที่ถูกนำมาคิดเงินสมทบ 
นาน 180 วัน 

1) ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ภายในระยะเวลา  15 เด ือนก ่อนการ
ว่างงาน 

2) ต้องข้ึนทะเบียนกรมการจัดหางานและ
เข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด 

เกาหลีใต้ ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐ 

 

 

 

 

 

0.8+0.8 (+0.25 ถึง 0.85) 
(ข้ึนอยู่กับจำนวนของลูกจ้างใน

สถานประกอบการ) 

กรณีว่างงาน: จะได้รับเงินทดแทน
ร้อยละ 50 มาตรฐานรายได้รายวัน
โดยคำนวณจากรายได้เฉลี่ย 

กรณีที ่สามารถหางานได้เร็ว: จะ
ได้รับร้อยละ 50 ของสิทธิประโยชน์
ที่ผู้ประกันตนได้รับ 

ระยะ เ วลา ในกา ร ร ั บ ส ิ ท ธิ
ประโยชน์: ขึ้นอยู่กับอายุงาน หาก
อายุงานน้อยกว่า 30 ปี จะได้รับเงิน
ทดแทน 90-180 วัน, อายุงาน 31- 
50 ปี จะได้รับเงินทดแทน 90-210 
วัน และหากอายุงานมากกว่า 51 
หรือบกพร่องทางร่างกาย จะได้รับ
เงินทดแทน 90-240 วัน 

1) ทำงานอย่างน้อย 180 วันใน 18 เดือน
ที่ผ่านมาและทำงานอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
ต่อเดือน 

2) จำเป็นต้องลงทะเบียนหางานและ
พร้อมสำหรับการทำงาน 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ตาราง 26 ทางเลือกสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน (ต่อ) 
ประเทศ แหล่งที่มา รูปแบบ สิทธิประโยชน์ หมายเหตุ 

ญี่ปุ่น ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐ 

นายจ้างและลูกจ้างจำแนก
ออกเป็น 3 ประเภท  

1) กิจการทั่วไป 0.95 + 0.6  

2) กิจการเกษตร 1.05 + 0.7  

3) กิจการก่อสร้างนายจ้างเพียง
ฝ่ายเดียว  

 

รัฐบาล 

- 13.8 ของผลประโยชน์การ
ว่างงาน 

- 18.3 สำหรับผลประโยชน์การ
ว่างงานรายวัน  

- 6.9 สำหรับผู้สูงอายุ 

 

เงินทดแทนกรณีว่างงานจะชดเชย
ตามขั้นบันได หากมีรายได้ 2,330-
4,650 เยน  จะได ้ เง ิ นทดแทน 
ร ้อยละ 80 รายได้ 4,650-11,770 
เยน จะได้เงินทดแทนร้อยละ 80-50 
และรายได้11,770–15,780 เยน  
จะได้เงินทดแทนร้อยละ 50 ทั้งน้ี  
หากผู ้ประกันตนมีอายุ 60-64 ปี 
อัตราร้อยละ 50 ข้างต้นจะถูกลดลง
เหลือร้อยละ 45 

ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูก
ปลดออกจากตำแหน่ง จะได้รับ
เงินทดแทน 90–330 วัน 

กรณีสิ ้นสุดสัญญา จะได้รับเงิน
ทดแทน 90-150 วัน 

การลาออกโดยสมัครใจในทุก
ช่วงอายุ จะได้รับเงินทดแทน 90-
150 วัน 

การว่างงานด้วยเหตุผลอื่น ๆ จะ
ได้รับเงินทดแทน 90-150 วัน  

1) ทำงานอย่างน้อย 6 เดือน ใน 2 ปีที่
ผ่านมา 

2) ไม่ได้สมัครใจลาออก หรือ ว่างงาน
มากกว่า 3 เดือน 

3) อัตราเง ินทดแทนขึ ้นอยู ่ก ับค่าเฉลี่ย
เงินเดือน 6 เดือนสุดท้าย  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ตาราง 26 ทางเลือกสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน (ต่อ) 
ประเทศ แหล่งที่มา รูปแบบ สิทธิประโยชน์ หมายเหตุ 

แคนาดา ลูกจ้าง+นายจ้าง 1.83+2.56 

กรณีว่างงาน ได้รับเงินช่วยเหลือ
พื ้นฐานร ้อยละ 55 ของรายได้ 
ต่อสัปดาห์ 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ นก า ร ร ั บ ส ิ ท ธิ
ประโยชน์ 14-45 สัปดาห์ขึ ้นอยู่
กับชั ่วโมงการทำงานและอัตรา
การว ่างงานในภ ูม ิภาคโดยจะ
จ่ายเงินทดแทนทุก 2 สัปดาห์ 

1) ต้องได้รับการว่าจ้างอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในระบบประกันการจ้างงานไม่
น้อยว่า 52 สัปดาห์ 

2) ต้องเป็นการว่างงานในกรณีที ่ไม่ใช่
ความผิดของลูกจ้าง 

3) มีความกระตือรือร้นในการมองหางาน
และดำเนินการสมัครงานอย่างต่อเน่ือง 

เดนมาร์ก ลูกจ้าง+รัฐ 30+70 

กรณีว่างงาน จะได้รับเงินทดแทน
การว่างงานร้อยละ 90 ของค่าเฉลี่ย
เงินเดือน 3 สัปดาห์สุดท้าย ไม่เกิน 
16,000 โครนเดนมาร์ก ต่อเดือน 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สิทธิประโยชน์
ว ันหย ุด ค ่าเบ ี ้ ยเล ี ้ ยงการเข้า
ฝึกอบรม และ ค่าเกษียณอายุก่อน
กำหนดอย่างสมัครใจ ระยะเวลาใน
การรับสิทธิประโยชน์ ไม่เกิน 2-3 ปี 

1) ทำงานอย่างน้อย 52 สัปดาห์ ไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

2) ไม่ได้สมัครใจลาออก (มิเช่นนั้นจะต้อง
รอระยะเวลา 5 สัปดาห์ ถึงจะสามารถรับ
สิทธิประโยชน์ได้) 
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ทางเลือก (ไทย) ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐ 

"vary"+0.5+0.5 

เงินเดือนที่นำมาคิดเงินสมทบ 

ลูกจ้าง: เสนอให้ยืดหยุ่นตาม
ความสามารถและสมัครใจใน
การจ่ายเงินสมทบแต่ละเดือนไม่
จำเป็นต้องเท่ากัน สะสมเป็น
บัญชีรายบุคคล (Personal 
Account) 

กำหนดข้ันต่ำ: 0.5% ของ
เงินเดือนที่สมทบเข้ากองทุน 

กรณีลาออกหรือสิ ้นสุดสัญญา
จ้าง: 30-50% ของเงินเดือนที่ถูก
นำมาคิดเงินสมทบ นาน 90 วัน 

กรณีถูกเลิกจ้าง: 50-100% ของ
เงินเดือนที่ถูกนำมาคิดเงินสมทบ 
นาน 180 วัน 

ทั้งน้ีเงิน (และระยะเวลา) ชดเชย
จะได้รับมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่
กับ  

1) รายได้ (ย่ิงน้อยย่ิงได้มาก)  

2) อายุ (ย่ิงมากย่ิงได้มาก)  

3) ระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ (ย่ิง
มากย่ิงได้มาก)  

นอกจากน้ี หากกลับเข้าสู่ระบบ
การทำงานได้ยิ ่งเร็วเท่าไร เงิน
ทดแทนส่วนที่เหลือจะได้ร ับคืน 
50-100% ข ึ ้ น ก ั บ  3 ป ั จ จั ย
ข้างต้นเช่นกัน 

หมายเหตุ: การคำนวณเงินเดือน
ให ้ค ิดจากฐานเง ินเด ือนเฉลี่ ย
ตลอดช่วงการจ่ายเงินสมทบที่ได้
สะสมมาในแต่ละเดือน 

1) ต้องจ ่ายเง ินสมทบไม่น้อย 6 เด ือน 
ภายในระยะเวลา  15 เด ือนก ่อนการ
ว่างงาน 

2) ต้องข้ึนทะเบียนกรมการจัดหางานและ
เข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด 

3) อัตราการจ่ายเงินทดแทนกรณีถูกเลิก
จ้าง พิจารณาจาก 

เงินเดือน <15,000 บาท รับเพิ่ม +20%, 
15,001-30,000 บาท  ร ั บ เพ ิ ่ ม  +10%, 
>30,000 บาท รับอัตราเดิม 

อายุ <30 ปี รับอัตราเดิม, 30-39 ปี รับ
เพิ่ม +5%, 40-49 ปี รับเพิ่ม +10%, 50-
59 ร ับเพิ ่ม 15% และ ≥60 ปี ร ับเพ่ิม 
20% 

ระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ <120 เดือน รับ
อัตราเดิม, 120-239 เดือน รับเพิ ่ม 5%,  
≥ 240 เดือน รับเพ่ิม 10% 

* ทั้งน้ีให้ได้ไม่เกินเงินสมทบที่ได้มีการสะสม
มาตามบัญชีรายบุคคล กรณีลาออกเอง ให้
หารส่วนรับเพ่ิมด้วย 2.5 
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สิทธิประโยชน์การ “จ้างงาน” 

ไทย 

กรมการจัดหางาน 
จัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน 

1) ผู้ประกันตนสามารถรับคำปรึกษาและ
บร ิการแนะแนวทางอาช ีพหร ือช ่อง
ทางการจัดหางาน 

2) ผ ู ้ ป ร ะ ก ั น ต น ส า ม า ร ถ ท ดส อ บ
ความสามารถหรือทักษะ โดยสามารถขอ
ใบรับรองทักษะเพื ่อนำไปยื ่นในสถาน
ประกอบการได้  

3) ผู้ประกันตนจะได้รับการจัดหางานที่
เหมาะสมและได้รับความคุ ้มครองเมื่อ
ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  

 

กรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบฝีมือแรงงาน 

1) ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการอบรม
ทักษะฝีมือแรงงานตามที่กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานจัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ 

2) ผู้ประกันตนสามารถรับหนังสือรับรอง
ทักษะฝีมือแรงงานเมื่อเข้ารับการอบรม
ครบตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน  
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กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

การคุ้มครองแรงงานในเรื่องของ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

 

  

 

สำนักงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

1) ผู้ประกันสามารถเข้าไปร้องเรียนใน
เรื่องต่าง ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมได้ 

2) ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงิน
ช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ได้ เช่น สิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงาน 

 

เกาหลีใต้ 
Ministry of employment 

and labour 
ประกันการจ้างงาน 

1) ให้เงินช่วยเหลือกรณีว่างงานหรืออยู่
ในช่วงกำลังหางาน 

2) ให้เงินสนับสนุนแก่นายจ้างเพื่อจัดการ
อบรมทักษะแก่ลูกจ้าง 

3) ให้เงินสนับสนุนแก่นายจ้างแก่บริษัทที่
จ้างคนงานชายขอบ 

ลูกจ้างสามารถได้รับการ
ค ุ ้ มครองภายใต ้ระบบ
ประก ันการจ ้างงานไป
จนถึงอายุ 65 ปี ตามความ
สมัครใจ 
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ญี่ปุ่น 
Ministry of Health, Labour 

and Welfare 
ระบบประกันการว่างงาน 

1) เงินทดแทนกรณีว่างงาน 

2) การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 
การประก ันส ุขภาพ  และการประกัน
บำนาญเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณโดยบุคคล
น้ันต้องมีอายุ 65 ปีข้ึนไป 

3) สนับสนุนนายจ้างเพื่อป้องกันการเลิก
จ้างแรงงาน โดยมีการให้เงินอุดหนุนเพ่ือ
การพัฒนาการจ้างงาน  

4) การแนะนำและให ้คำปรึกษาเร ื ่อง
ตำแหน่งงานเป็นรายบุคคล 

 

แคนาดา 
สำนักงานการหางานและการ

พัฒนาสังคม 
การฝึกอบรมทักษะการทำงาน 

1) เป็นเครดิตภาษีให ้แก่แรงงาน เพ่ือ
ช่วยเหลือค่าอบรมพัฒนาทักษะ ให้รายได้
ช่วยเหลือระหว่างอบรม และเสนอการ
คุ ้มครองงานเพื ่อให้แรงงานสามารถใช้
เวลาอย ่าง เต ็มความสามารถในการ
เสริมสร้างทักษะที่เกี ่ยวข้องและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน  

2) แรงงานจะมีสิทธิ์ได้รับ 250 ดอลลาร์
แคนาดาต่อปี สำหรับจำนวนเง ินการ
ฝึกอบรมที่จำกัดซึ่งจะได้รับสูงสุดไม่เกิน 
5,000 ดอลลาร์แคนาดา ตลอดช่วงชีวิต
เพ่ือช่วยเป็นทุนค่าเล่าเรียนในอนาคต 
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3) สวัสดิการสนับสนุนการฝึกอบรมการ
ประกันการจ้างงาน (EI) ซึ ่งจะช่วยให้
แรงงานมีคุณสมบัติที ่เหมาะสมและจะ
ได้ร ับเง ินสนับสน ุนรายได้นานถึง 4 
สัปดาห์ โดยจ่ายร้อยละ 55 ของรายได้ที่
ประก ันเฉล ี ่ยต ่อส ัปดาห ์ โดยจะต้อง
ดำเนินการภายในระยะเวลา 4 ปี หากมี
ความประสงค์ที่จะหยุดงานเพ่ือเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 

Canada Employment 
Insurance Commission 

ประกันการจ้างงาน 

1) การให้เงินช่วยเหลือระหว่างว่างงาน 

2) ให้ความช่วยเหลือต่อครอบครัวของ
แรงงาน หากครอบครัวของผู้ประกันตนมี
รายได ้ส ุทธ ิ ไม ่ เก ิน  25,921 ดอลลาร์
แคนาดาต ่อปี  (รายได ้ต ่ ำกว ่า เกณฑ์
มาตรฐาน) 

3) มีการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพที่หลากหลาย 
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เดนมาร์ก 

Danish Agency for Labour 
Market and Recruitment 

ประกันการว่างงาน เงินทดแทนกรณีว่างงาน 
1) บุคคลที ่ม ีอายุต่ำกว่า 
18 ปี สามารถเข้าสู่ระบบ
ประกันการว่างงานได้หาก
ได้รับการฝึกอบรมมาอย่าง
น้อย 18 เดือน 

2) หากปฏ ิ บ ั ต ิ ตาม ข้ อ 
กำหนดอย่ าง เคร่ งครั ด  
ทำให้มีโอกาสได้ร ับสิทธิ-
ประโยชน์เพ่ิมเติม 

Jobcenter การจัดหางาน 
รับการลงทะเบียนเพ่ือการจ้างงาน โดย
การอัปโหลด CV ลงในระบบ 

ทางเลือก (ไทย) 

 

 

 

 

ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐ 

 

 

 

 

 

 

ทางเลือกที ่1 

 

0.5+0.5+0.5 

 

เงินเดือนที่นำมาคิดเงินสมทบ: 
ไม่กำหนดข้ันต่ำและข้ันสูง 

 

 

 

 

 

 

กรณีลูกจ้าง 

1) ได้รับสิทธิ ์การจัดหางานโดยกรมการ
จัดหางานเพ่ือให้มีงานทำ 

2) ได้รับสิทธิ ์การพัฒนาฝีมือตามที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานจัด 

3) ค ่ า อบรม ในหล ั กส ู ต รต ่ า ง  ๆ  ทั้ ง
หน่วยงานรัฐและเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เดินทาง (ในกรณีว่างงาน) โดยค่าอบรมที่
จัดโดยหน่วยงานภาครัฐสามารถเบิกได้
เต็มจำนวน ค่าเบี ้ยเลี ้ยงและค่าเดินทาง
เบิกตามจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 
ประมาณ 313-336 บาทข้ึนอยู่กับจังหวัด 

 

1) ตามที ่จ ่ายจริงและไม่
เกินเงินสะสมในบัญชีส่วน
บุคคล 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐ 

 

ทางเลือกที ่2 

1+1+1 

เงินเดือนที่นำมาคิดเงินสมทบ: 
ไม่กำหนดข้ันต่ำและข้ันสูง 

4) ผู้ประกันตนที่อยู่ในการจ้างงานได้รับ
การลดหย่อนภาษีบุคคล หากเข้าร่วมการ
พัฒนาทักษะที่จัดข้ึนภาครัฐและเอกชน 

5) เงินกู้ยืมเพ่ือดำรงชีพและเตรียมความ
พร้อมในการทำงานในระหว่างรอเงิน 
เดือนออก 

 

ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐ 

ทางเลือกที ่3 

“vary”+1+1 

เงินเดือนที่นำมาคิดเงินสมทบ: 
ไม ่ กำหนด ข้ันต่ำและ ข้ั นสู ง 
(สำหรับลูกจ้าง) 

ลูกจ้าง: เสนอให้ยืดหยุ ่นตาม
ความสามารถและสมัครใจใน
การจ่ายเงินสมทบแต่ละเดือนไม่
จำเป็นต้องเท่ากัน สะสมเป็น
บ ัญช ี ร ายบ ุ ค คล  (Personal 
Account) 

หมายเหตุ: จัดทำเป็นบัญชี
บุคคลเพ่ือใชส้ิทธิประโยชน์

ตามท่ีจ่ายได้จริง 

กรณีนายจ้าง 

1) ได้ร ับการลดหย่อนภาษีกรณีร ับคน
ว่างงาน/คนสูงอายุเข้าทำงานและอยู่อย่าง
น้อย 1 ปี 

2) ได้สิทธิการกู้ยืมเพื ่อการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานโดยไม่เสียดอกเบี้ย 

3) สามารถเข ้าอบรมหล ักส ูตรต่าง ๆ  
ท ี ่กรมพ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานและหรือ
หน่วยงานอื่น  ๆ  จัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ทั้งของลูกจ้างและตนเอง 

4) พิจารณาคนเข้าทำงานจากฐานข้อมูล
คนว่างงานของกรมการจัดหางานได้ 

 

กรณีที่จ้างคนพิการเข้า
ทำงาน 

1) กรณีที่จ้างคนพิการเข้า
ทำงานมีส ิทธ ิ ์ ได ้ร ับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้จากการ
จ้างคนพิการร้อยละหน่ึง 

2) นายจ ้างหรือเจ ้าของ
สถานประกอบการมีสิทธ์ิ
ได้รับการยกเว้นภาษีร้อย
ละหน่ึงของรายจ่ายในการ
จ ัดให ้ม ีอ ุปกรณ์  และสิ่ง
อำนวยความสะดวกแก่
ลูกจ้างที่เป็นผู้พิการ 

3) กรณีที ่ม ีล ูกจ้างพิการ
มากกว่าร ้อยละ 60 ของ
ล ูกจ ้างท ั ้ งหมด  และมี
ระยะเวลาในการจ้าง 
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  มากกว่า 180 วัน มีส ิทธ์ิ
ได ้ ร ั บการยกเ ว ้ นหรื อ
ลดหย่อนภาษีเพิ ่มได้อีก
ร้อยละ 1 

กรณีจ้างผู้สูงอายุเข้า
ทำงาน 

สำหรับสถานประกอบการ
ที่จ้างผู้สงูอายุสัญชาติไทย
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึน
ไป และมีรายได้ไม่เกิน 
15,000 บาท (สามารถ
จ้างได้ไม่เกิน 10% ของ
ลูกจ้างทั้งหมด) สามารถ

หักรายจ่ายได้ 2 เท่า 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 2 ทางเลือก ได้แก่  

 ทางเลือกท่ี 1 ยังคงเป็นสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานคงเดิม แต่มีการจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ทางเลือกท่ี 2 ปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานเป็นประกนัการจ้างงาน และจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กล่าวโดยสรุป ทางเลือกสิทธิประโยชน์การจ้างงานภายใต้ระบบประกันการว่างงานของประเทศไทย 
ประกอบไปด้วย 2 ทางเลือกหลัก ได้แก่ 

ทางเลือกท่ี 1 คือ การคงสิทธิประโยชน์การว่างงานตามเดิม และปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบ โดยมีอัตรา
การจ่ายเงินสมทบร่วมกัน 3 ฝ่าย (ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐ) เพิ่มขึ้น โดยลูกจ้างจ่ายเงินสมทบขั้นต่ำ ร้อยละ 0.5 แต่ไม่มี
การกำหนดเพดานการจ่ายเงินสมทบ ลูกจ้างสามารถปรับเปล่ียนอัตราการจ่ายเงินสมทบได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0.5 
ในขณะท่ีนายจ้างและรัฐ จ่ายเงินสมทบในอัตรา 0.5: 0.5 ตามลำดับ สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนได้รับ คือ เงินทดแทน
กรณีว่างงาน โดยอัตราการจ่ายเงินทดแทนนี้ขึ ้นอยู่กับสาเหตุการลาออก หากสมัครใจลาออก ได้รับเงินทดแทน 
ร้อยละ 30-80 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 90 วัน กรณีถูกเลิกจ้างหรือให้ลาออก ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50-100 
ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 180 วัน ทั้งนี้ เงินทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มเติมผันแปรตามรายได้ อายุ และระยะเวลา 
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับเงื่อนไขของการรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คือ ผู้ประกันตนจะต้อง
จ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานกับกรมการจัดหางานและเข้าร่วม 
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในส่วนท่ีเหลือร้อยละ 30-100 แม้ว่า 
จะกลับเข้าสู่การจ้างงานแล้วก็ตาม เพื่อกระตุ้นใหผู้้ประกันตนกลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว  

ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรายได้ 50,000 บาท/เดือน อายุ 50 ปี จ่ายเงินสมทบมาเป็นระยะเวลา 28 ปี ปัจจุบัน
ตัดสินใจจ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างในอัตราร้อยละ 1 คิดเป็นเงิน 500 บาท ในขณะที่นายจ้างและรัฐจ่ายเงิน
สมทบในอัตรา 0.5 ดังนั้น นาย ก. จะมีเงินสะสมในบัญชีส่วนบุคคลอยู่ที่ 336,000 บาท หาก นาย ก. ถูกเลิกจ้างและ 
ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จึงได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 75 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ่งคิดเป็นเงิน 
37,000 บาท หรือ 225,000 บาท ในระยะเวลา 180 วัน ซึ่งไม่เกินจำนวนเงินในบัญชีที่สะสมส่วนบุคคล โดยอ้างอิง 
จากเงินเดือน อายุ และระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ในช่วงระหว่าง 180 วันที่ได้รับเงินทดแทนนี้ นาย ก. เข้าร่วม 
การพัฒนาทักษะ สมัครงาน และได้กลับเข้าสู่การจ้างงานได้ ภายใน 90 วัน แม้ว่า นาย ก. จะกลับเข้าสู่การจ้างงาน 
ก่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน นาย ก. จะยังได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในสัดส่วน 
ร้อยละ 75 ของเงินทดแทนที่ได้รับ (หรือร้อยละ 75 ของ 37,000 บาท เท่ากับ 27,750 บาท) จนกว่าจะครบ 180 วัน 
เป็นต้น 

ทางเลือกท่ี 2 คือ การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นประกันการจ้างงาน และปรับเพิ่มอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบ ประกอบไปด้วย 3 ทางเลือก ได้แก่  

2.1 อัตราการจ่ายเงินสมทบร่วมทั้ง 3 ฝ่ายในอัตราคงที่ คือ 0.5: 0.5: 0.5 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน 
จะได้รับนอกเหนือไปจากเงินทดแทนกรณีว่างงานตามอัตราท่ีกล่าวไปในทางเลือกท่ี 1 แล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์
การจัดหางานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หากผู้ประกันตนเข้าร่วมกันพัฒนาทักษะจากหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐรับรองสามารถนำค่าใช้จ่ายมาเบิกได้เต็มจำนวน พร้อมท้ังได้รับเงินเบ้ียเล้ียงและค่าเดินทางได้
ตามจริงสำหรับการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ แต่ไม่เกิน 313-336 บาท ขึ้นอยู่กับจังหวัด 

ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรายได้ 50,000 บาท/เดือน อายุ 50 ปี จ่ายเงินสมทบมาเป็นระยะเวลา 28 ปี 
ปัจจุบันจ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างร้อยละ 0.5 คิดเป็นเงิน 250 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับนายจ้างและรัฐ
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ดังนั้น นาย ก. จะมีเงินสะสมในบัญชีส่วนบุคคลอยู่ที่ 252,000 บาท หาก นาย ก. ถูกเลิกจ้างและขึ้นทะเบียนผู้
ว่างงาน จึงได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 75 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ่งคิดเป็นเงิน ซึ่งคิด
เป็นเงิน 37,000 บาท หรือ 225,000 ในระยะเวลา 180 วัน ซึ ่งไม่เกินจำนวนเงินในบัญชีที ่สะสมส่วนบุคคล  
โดยอ้างอิงจากเงินเดือน อายุ และระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ในช่วงระหว่าง 180 วันที่ได้รับ เงินทดแทนนี้ 
ระหว่างว่างงาน นาย ก. เข้าร่วมการพัฒนาทักษะที่จัดโดยหน่วยงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง ทำให้  
นาย ก. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัคร และได้รับเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางวันละ 320 บาท ผ่านไป 90 วัน  
นาย ก. สมัครงานและได้กลับเข้าสู่การจ้างงานได้ นาย ก. จะยังได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในสัดส่วนร้อยละ 75 
ของเงินทดแทน (หรือร้อยละ 75 ของ 37,000 บาท เท่ากับ 27,750 บาท) จนกว่าจะครบ 180 วัน เป็นต้น 

2.2 อัตราการจ่ายเงินสมทบร่วมทั้ง 3 ฝ่ายในอัตราคงที่ คือ 1: 1: 1 หรืออัตราการจ่ายเงินสมทบร่วมท้ัง  
3 ฝ่ายมีลักษณะยืดหยุ่นตามความสมัครใจ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับนอกเหนือไปจากเงินทดแทน
กรณีว่างงานตามอัตราที่กล่าวไปในทางเลือกที่ 1 สิทธิประโยชน์การจัดหางานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
หากผู้ประกันตนเข้าร่วมกันพัฒนาทักษะจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐรับรองสามารถนำค่าใช้จ่ายมาเบิก
ได้เต็มจำนวน พร้อมทั้งได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางได้ตามจริงสำหรับการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ แต่ไม่เกิน  
313-336 บาทขึ้นอยู่กับจังหวัดแล้ว ผู้ประกันตนยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี หากเข้าร่วมการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานในระหว่างที่ยังได้รับการจ้างงาน รวมถึงสามารถกู้ยืมเงินเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะหรือเตรียม
ความพร้อมสำหรับเข้าสู่การจ้างงานได้ ในส่วนของนายจ้างจะได้รับการลดหย่อนภาษีกรณีรับคนว่างงานคนพิการ  
และคนสูงอายุเข้าทำงาน รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ในการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจากภาครัฐและเอกชน
ได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย  

ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรายได้ 50,000 บาท/เดือน อายุ 50 ปี จ่ายเงินสมทบมาเป็นระยะเวลา 28 ปี ปัจจุบัน
จ่ายเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างร้อยละ 1 คิดเป็นเงิน 500 บาท ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินสมทบเท่ากับนายจ้างและรัฐ 
ดังนั้น นาย ก. จะมีเงินสะสมในบัญชีส่วนบุคคลอยู่ท่ี 504,000 บาท ต่อมา นาย ก. ถูกเลิกจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน 
จึงได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 75 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ ่งคิดเป็นเงิน 37,000 บาท  
หรือ 225,000 ในระยะเวลา 180 วัน ซึ ่งไม่เกินจำนวนเงินในบัญชีที ่สะสมส่วนบุคคล อ้างอิงจากเงินเดือน อายุ  
และระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ในช่วงระหว่าง 180 วันที่ได้รับเงินทดแทนนี้ ระหว่างว่างงาน นาย ก. เข้าร่วม 
การพัฒนาทักษะท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง ทำให้ นาย ก. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
และได้รับเบี้ยเลี ้ยงและค่าเดินทางวันละ 320 บาท ผ่านไป 90 วัน นาย ก. สมัครงานและได้กลับเข้าสู่การจ้างงาน 
ได้ นาย ก. จะยังได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในสัดส่วนร้อยละ 75 ของเงินทดแทน (หรือร้อยละ 75 ของ 37,000 บาท 
เท่ากับ 27,750 บาท) จนกว่าจะครบ 180 วัน 

เมื่อกลับเข้าสู่การจ้างงานแล้ว หาก นาย ก. ต้องการสมัครเข้าร่วมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ สามารถขอกู้ยืม
เงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ และสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสมัคร  
เข้าร่วมการพัฒนาทักษะมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีนั้น ๆ ได้ ในขณะที่ นายจ้างที่รับนาย ก.  
เข้าทำงานจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี รวมถึงหากนายจ้างต้องการจัดฝึกอบรมทักษะ
ให้แก่พนักงานของตนเองสามารถของกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ เป็นต้น 
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 2.3 อัตราการจ่ายเงินสมทบร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย โดยกำหนดให้นายจ้างและรัฐบาลจ่ายเงินสมทบในอัตราคงท่ี คือ
ร้อยละ 1 แต่ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสมทบได้แบบยืดหยุ่นตามความสามารถและสมัครใจ ซึ่งสามารถสะสมเป็นบัญชี
รายบคุคลได้ (Personal Account) โดยไม่มีการเพดานการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับขึ้นอยู่กับ
อัตราการจ่ายเงินสมทบ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้ว นายจ้างยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี  
โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีกรณีที่นายจ้างรับคนว่างงาน/คนสูงอายุ/ผู้พิการเข้าทำงานในสถานประกอบการอย่างน้อย  
1 ปี นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยไม่เสียดอกเบี้ย การเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยนายจ้างสามารถเข้าร่วมได้ โดยนายจ้าง
สามารถพิจารณาคนเข้าทำงานจากฐานข้อมูลคนว่างงานของกรมการจัดหางานได้ 
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บทท่ี 5  
บทสรุปผลการศึกษา 

1. สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) พัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานแต่เดิมที่มีให้ครอบคลุม
การประกันการจ้างงานด้วยและ 2) เสนอแนะทางเลือก ทั้งในการกำหนดแหล่งที่มา รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ  
และสิทธิประโยชน์ ท่ีนำมาสู่คำถามวิจัยย่อยท้ัง 6 ข้อ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยคำถามวิจัย ประกอบด้วย  

 1) นโยบายหรือมาตรการของประเทศที่มีระบบประกันการจ้างงานโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม OECD  
มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ใน 3 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการประกันการจ้างงาน รูปแบบ
ประกันการจ้างงาน และการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ  

 2) สิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับในกรณีว่างงานจากกองทุนต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนมีความ
ซ้ำซ้อนกันหรือไม่และอย่างไร 

 3) ผู ้ประกันตนและนายจ้างมีการรับรู ้และทัศนคติต่อระบบประกันการว่างงานอย่างไร ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
แหล่งท่ีมาของเง ินที ่ใช้ในการประกันการจ้างงาน รูปแบบประกันการจ้างงาน และการให้สิทธิประโยชน์และ 
ความช่วยเหลือ 

 4) รูปแบบประกันการว่างงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 5) กฎหมายใดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน  

 6) หน่วยงานใดที่มีบทบาทหรือส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในกรณีว่างงาน และควรมีบทบาท
อย่างไร เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน เป็นต้น 

 ทั้งนี ้ งานวิจัยชิ ้นนี้ใช้การทบทวนเอกสาร การสำรวจด้วยแบบสอบถามจากฝั่งผู ้ประกันตนและนายจ้าง  
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสีย และการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของคำถามวิจัย  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) นโยบายหรือมาตรการของประเทศที่มีระบบประกันการจ้างงานโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม 
OECD มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ใน 3 ด้าน ได้แก่ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการประกันการจา้งงาน 
รูปแบบประกันการจ้างงาน และการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ  

แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการประกันการจ้างงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

 (1) การจ่ายเงินสมทบร่วมกัน 2 ฝ่าย คือ การจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง
ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการจ่ายเง ินสมทบร่วมกัน 2 ฝ่ายระหว่างลูกจ้าง ร้อยละ 0.55 นายจ้าง  
ร้อยละ 0.55 และเพิ่มเติมสำหรับการฝึกทักษะอาชีพ ร้อยละ 0.25-0.65 ขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงาน  
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 (2) การจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ การจ่ายเงินสมทบร่วมกันระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง 
และรัฐ เพื่อนำมาใช้สำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกันตน ท้ังนี้ อัตราการจ่ายเงินสมทบนั้นมี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทของประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น มีรูปแบบการจ่ายเงินสมทบร่วมกัน
ระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐ โดยลูกจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราคงท่ี ร้อยละ 0.6 นายจ้างจ่ายเงินสมทบ 
ร้อยละ 0.6 และบางภาคธุรกิจจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมในอัตราท่ีแตกต่างกัน  

รูปแบบประกันการจ้างงาน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

  (1) ประกันการจ้างงาน เช่น ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ เป็นต้น  

 (2) ประกันการว่างงาน เช่น ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ไทย เป็นต้น ทั้งนี ้ จากการสำรวจรูปแบบ
ประกันการจ้างงานในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของประกันการว่างงานที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์
เกี ่ยวกับการจ้างงานที ่กระตุ ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ประกันตนสามารถอยู่ภายใต้การจ้างงาน รวมถึงสามารถ 
กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบการจ้างงานนี้สัมพันธ์แหล่งท่ีมาของการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์
การจ้างงาน กล่าวคือ รูปแบบประกันการจ้างงานมีการจัดเก็บเงินสมทบที่เพิ ่มเติมเพื่อครอบคลุมสิทธิประโยชน์ 
การจ้างงานท่ีครอบคลุมมากกว่าการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

การให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ พบว่า สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนได้รับมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา
ทักษะและการจัดหางานเพื่อให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว เช่น การจัดงานนัดพบระหว่าง
นายจ้างและผู้ว่างงาน การเขียนเรซูเม่ การค้นหางาน ทักษะการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น โดยในบางประเทศมีการให้
เงินสนับสนุนเพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่การจ้างงานโดยเร็ว โดยในระหว่างท่ีว่างงานนั้นผู้ประกันตนจะได้รับ
เงินทดแทนกรณีว่างงาน รวมถึงเงินสนับสนุนในกรณีเข้าร่วมการพัฒนาทักษะและจัดหางาน เพื่อกระตุ้นให้เกิด 
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและกลับเข้าสู่การจ้างงาน
อย่างรวดเร็ว  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการภายใต้ระบบประกันการจ้างงานและว่างงานของแต่ละประเทศนั้น สะท้อนให้เห็นถึง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น การจัดหางาน การพัฒนาทักษะ และการจ่าย 
สิทธิประโยชน์การจ้างงาน ที่นำมาสู่การเยียวยาและกระตุ้นการกลับเข้าสู ่การจ้างงานของผู้ประกันตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สิทธิประโยชน์ท่ีแรงงานจะได้รับในกรณีว่างงานจากกองทุนต่าง ๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชนมีความซ้ำซ้อน
กันหรือไม่และอย่างไร 

กองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเมื่อว่างงาน ประกอบด้วย  

 (1) กองทุนประกันสังคม  

 (2) กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  

 (3) การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน  
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หรืออาจแบ่งออกเป็น กองทุนของภาครัฐและกองทุนของภาคเอกชน โดยกองทุนของภาครัฐ ได้แก่ กองทุน
ประกันสังคม เป็นกองทุนที่รวบรวมเงินสมทบที่ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐร่วมกันจ่ายเงินสมทบ เพื่อนำมาใช้ในการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนท่ีว่างงานท้ังในกรณีถูกเลิกจ้างและสมัครใจลาออก และกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างและการคุ้มครองแรงงาน เป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีออกจากงานหรือตาย โดยลูกจ้างสามารถยื่นขอรับ
เงินสงเคราะห์ได้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างแต่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนของภาคเอกชน คือ การประกันภัย
คุ้มครองการว่างงานที่ดำเนินการโดยบริษัทประกันภัย เป็นความสมัครใจของผู้ประกันตนในการซื้อประกันเพิ่มเติม  
เพื่อคุ้มครองการว่างงานของตน 

จากการพิจารณาความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ที ่แรงงานจะได้รับในกรณีว่างงานจากกองทุนต่าง ๆ  
ของทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า เมื ่อแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนว่างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ เงินทดแทน 
ในระหว่างการว่างงาน จากกองทุนประกันสังคม เง ินสงเคราะห์เมื ่อถูกเลิกจ้างและนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย  
จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และเง ินประกันจากการประกันภัยคุ ้มครองการว่างงานจากบริษัทประกันภัย  
(กรณีลูกจ้างทำประกันดังกล่าวไว้) อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานที่แรงงานได้รับนั้นไม่มีความซ้ำซ้อนกัน 
โดยเมื่อผู้ประกันตนว่างงานจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม จะสามารถดำเนินการขอรับ
เงินสงเคราะห์ลูกจ้างได้ หากเข้าเงื ่อนไขที่กำหนด ทั้งนี ้ หากผู้ประกันตนได้ทำประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน 
กับภาคเอกชนจะได้รับเงินทดแทนการว่างงานเพิ่มเติม  

3) ผู้ประกันตนและนายจ้างมีการรับรู้และทัศนคติต่อระบบประกันการว่างงานอย่างไร ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
แหล่งท่ีมาของเง ินที ่ใช้ในการประกันการว่างงาน รูปแบบประกันการว่างงาน และการให้สิทธิประโยชน์ 
และความช่วยเหลือ 

 การรับรู ้และทัศนคติต่อระบบประกันการว่างงานของผู้ประกันตนและนายจ้าง จากการสำรวจ พบว่า 
ผู ้ประกันตนและนายจ้างส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบประกันการว่างงาน และสิทธิประโยชน์  
การว ่างงานในระดับปานกลาง และผู ้ประกันตนและนายจ้างบางส่วนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับ 
การจ่ายเงินสมทบและการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน หากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบประกัน 
การว่างงาน พบว่า  

ด้านแหล่งที ่มาของเงินที่ใช้ในการประกันการว่างงาน จากการสำรวจ พบว่า ผู ้ประกันตนและนายจ้าง 
ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จ่ายเง ินสมทบเพิ ่ม แต่สำหรับผู ้ประกันตนที ่ย ินยอมจ่ายเพิ่มนั ้นเสนอว่าอัตราที ่สามารถ 
จ่ายเพิ่มได้โดยเฉลี่ย คือ 288.64 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับกลุ่มนายจ้างที่เสนอว่าอัตราการจ่ายเงินสมทบ
เพิ่มที่สามารถยอมรับได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 287.19 บาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินสมทบควรเป็นการจ่ายร่วมระหว่าง
ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจนี้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า อัตราการจ่ายเงินสมทบในปัจจุบันมีความสมเหตุสมผลแล้ว หากต้องการเพิ่มอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์การจ้างงานเข้ามาในประกันการว่างงาน กองทุนประกันสังคมจำเป็นจะต้อง
คำนวณเงินสะสมของกองทุนและต้นทุนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อคำนวณความเสี่ยงและความมั่นคงของกองทุน
ประกันสังคม รวมถึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความสามารถทางการเงินของลูกจ้างและค่าครองชีพ เพื่อไม่ให้การจ่ายเงิน
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สมทบการเป็นภาระของลูกจ้าง ทั้งนี้ หากเป็นไปได้กองทุนประกันสังคมควรนำเงินสมทบที่จัดเก็บสะสมนั้นไปลงทุน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนประกันสังคม15  

ด้านรูปแบบประกันการว่างงาน จากการสำรวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก ช้ีให้เห็นว่า ผู้ประกันตน นายจ้าง 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คิดเห็นว่า รูปแบบประกันการว่างงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมท้ังในแง่ของ
แหล่งที่มาของรายได้ อัตราการจัดเก็บเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน แต่หากเป็นไปได้ประกัน  
การว่างงานนี้ควรมีการปรับหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์การจ้างงาน เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์การจัดหางานและ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เนื่องจาก สิทธิประโยชน์ที่เพิ ่มเติมนี้ช่วยทำให้ผู ้ประกันตนเกิดความรู้สึกมั ่นคง  
ในการจ้างงานมากยิ่งขึ้น 

 ด้านการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือที ่นอกเหนือจากเง ินทดแทนกรณีว่างงานแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ได้แก่ สิทธิประโยชน์การจัดหางาน และสิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สำหรับสิทธิประโยชน์ 
การจัดหางาน จากการสำรวจ พบว่า ผู ้ประกันตนต้องการความช่วยเหลือเกี ่ยวกับการจัดหางานเพื ่อกลับเข้าสู่  
การจ้างงานอย่างรวดเร็วเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ต้องการเง ินทดแทนระหว่างว่างงานที ่ครอบคลุมไปถึง 
เง ินช่วยเหลือระหว่างหางานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และความช่วยเหลือเก ี ่ยวกับการพักชำระหนี้   
ในส่วนของนายจ้างต้องการความช่วยเหลือเกี ่ยวกับการลดหย่อนภาษีเมื ่อจ้างงานผู ้ว่างงาน รวมถึงการส่งเสริม 
ให้เกิดการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจ้างงาน
นี้ จากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า สิทธิประโยชน์การจ้างงานเป็นส่ิงท่ีสำนักงานจัดหางานในแต่ละพื้นท่ี
ใช้ในการผลักดันแรงงานเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน แต่จำเป็นต้องเพิ่มช่องทางหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการพบกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมากยิ่งขึ้น 

สำหรับสิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานมีการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ว่างงานในหลากหลายระดับทั้งหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนา
ทักษะ หลักสูตรการยกระดับทักษะ และหลักสูตรสำหรับประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้ผู้ประกันตนมีทักษะท่ีสามารถ
กลับเข้าสู่การจ้างงานได้ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ทุพพลภาพเป็นกลุ่มแรงงานท่ีทางหน่วยงานคำนึงถึงบุคคลท่ีทุพพลภาพ 
โดยเฉพาะทุพพลภาพจากการทำงาน เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้น
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตน
ในระหว่างการเข้าร่วมกันพัฒนาทักษะและการหางาน ผู้ประกันตนและนายจ้างที่จ้างงานผู้ว่างงานควรได้รับ  
การลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการจ้างงาน 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเห็นว่า สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานที่มีอยู่  
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว แต่ควรทำให้แน่ใจว่าผู้ประกันตนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธินี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานควรทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อส่งต่ อบุคคลที่ว่างงาน 
เข้าสู่การพัฒนาทักษะ และผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วควรได้รับสิทธิประโยชน์ในเข้าสู่การจัดหางาน  
ท่ีตรงตามความต้องการของนายจ้าง 

 
15 ประสิทธิภาพของกองทุนประกันสังคม หมายถึง การที ่กองทุนประกันสังคมมีความมั ่นคง และมีความสามารถทางการเง ินในการให้  
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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4) รูปแบบประกันการว่างงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างไร  

จากข้อมูลทัศนคติและมุมมองของผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาสู่การออกแบบรูปแบบ
ประกันการว่างงานที่เหมาะสมกับประเทศไทยภายใต้การบริหารความเสี่ยง ซึ ่งเป็นรูปแบบประกันการว่างงาน  
ท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์การจ้างงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการประกัน
การจ้างงาน การให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ และระยะเวลาการจ่ายสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

แหล่งที่มาของเงินเป็นการจ่ายเงินสมทบร่วมกัน 3 ฝ่ายในอัตราที่เพิ ่มสูงขึ ้น คือ ผู ้ประกันตนจ่ายขั้นต่ำ 
ร้อยละ 0.5 นายจ้าง ร้อยละ 1 และรัฐบาล ร้อยละ 1 หรือจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้อง
กับสิทธิประโยชน์ท่ีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น การปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเพื่อความมั่นคงและการบริหารจัดการความเส่ียง
ของกองทุนประกันสังคม เพื่อให้สามารถจ่ายสิทธิประโยชน์การจ้างงานท้ังสิทธิประโยชน์การจัดหางาน สิทธิประโยชน์
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับสิทธิประโยชน์และระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อว่างงาน ผู้ประกันตน
จะต้องขึ้นทะเบียนว่างงานเพื ่อรับเง ินทดแทนกรณีว่างงาน โดยอัตราเงินทดแทนดังกล่าวขึ้นอยู่ก ับสาเหตุ 
ของการส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน 

กรณีลาออก ได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน และกรณีถูกเลิกจ้าง 
ได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 180 วัน นอกจากเงินทดแทนกรณีว่างงานแล้ว 
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามอัตราเงินสมทบที่จ่ายเพิ่มไปจาก ร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ตาม  
การได้รับเงินทดแทนท้ัง 2 กรณีนี้ ผันแปรตามเงื่อนไขของรายได้ อายุ และระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ นอกจากนี้ 
ผู ้ว่างงานที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและเข้าร่วมการจัดหางานกับกรมการจัดหางานจะได้รับเงิน 
เบ้ียเล้ียงเพิ่มเติมไปจากเงินทดแทนกรณีว่างงาน 

ยิ่งไปกว่านั้น กรณีที่ผู้ว่างงานสามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้ก่อนระยะเวลาของการได้รับเงินทดแทน 
ผู้ประกันตนจะยังคงได้รับเงินทดแทนดังกล่าวร้อยละ 50 ของเงินทดแทน เพื่อกระตุ้นการกลับเข้าสู่การจ้างงาน 
นอกจากนี้ การดำเนินการจำเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจ่ายสิทธิประโยชน์
รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู ้ประกันตน โดยที่ผู ้ประกันตนเองสามารถที่จะเข้าสู ่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 
ที่ตนเองจะได้รับเมื ่อว่างงาน การดำเนินการผ่านระบบกลางเช่นนี้ทำให้เกิดความโปร่งใส เนื่องจาก ทุกฝ่าย  
ท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

 5) กฎหมายใดท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประกันการว่างงานและสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน ในกรณีมีการปรับ
อัตราการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์การจ้างงาน ประกอบด้วย  

 (1) การแก้ไขอัตราเงินสมทบรวมถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยออกเป็นกฎกระทรวง
ตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เพื่อกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงท่ีใช้
เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ รวมถึงปรับหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  
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 (2) ในกรณีที่เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเมื่อเข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำเป็นจะต้องมี 
การปรับแก้การยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ ส่วนการกำหนดมาตรการทางภาษี  
แก่นิติบุคคลอาจออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  

และเพื่อให้การบังคับใช้บทกำหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้มี 
ความเหมาะสม จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 (1) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนายจ้างและทะเบียนผู้ประกันตน  
โดยเห็นควรแก้ไขอัตราโทษปรับให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รู้สึกเกรงกลัวต่อโทษท่ีระวาง ซึ่งเป็นวิธีการ 
ท่ีไม่เป็นการสร้างภาระให้รัฐโดยแก้ไขให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

 (2) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษส่วนของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเห็นควรแก้ไขอัตรา
โทษปรับให้สูงยิ่งขึ้น เช่น ควรท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมให้กรณียื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามกฎหมายประกันสังคมด้วย รวมทั้งแก้ไขบทกำหนดโทษ การไม่ยื่นแบบรายการแสดง
การส่งเงินสมทบภายในกำหนดเวลา 

 (3) แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการยื่นแบบรายการส่งเงินสมทบโดยเห็นควรแก้ไข ให้ชัดเจนว่าหาก
ยังไม่นำส่งเงินสมทบ นายจ้างมีหน้าท่ีต้องส่งแบบรายการก่อน และควรท่ีจะมีการกำหนดบทบัญญัติสันนิษฐานไว้
ว่าเงินสมทบที่นายจ้างหักจากลูกจ้างให้ถือเป็นทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม และกองทุน  
เพื่อประโยชน์ในการนำประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ได้ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย 

 (4) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ โดยให้มีบทกำหนดโทษในกรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบ
ภายในกำหนดเวลา หรือหักเงินสมทบแล้วแต่ไม่นำส่ง หรือพยายามหักค่าจ้างของลูกจ้าง ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน
เพื ่อวัตถุประสงค์จ่ายเป็นเง ินสมทบทั ้งหมดหรือบางส่วนของเงินสมทบส่วนของนายจ้างให้เป็นความผิด 
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้  

 (5) ควรบัญญัติบทกำหนดโทษทางอาญาไว้เป็นการเฉพาะในกรณีที ่มีผู ้ทำลาย ย้ายไปเสีย  
ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเร ียกร้องที่ถูกยึดหรืออายัด ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533  

 (6) การลงโทษนิติบุคคลไม่สามารถนำโทษจำคุกมาบังคับใช้ได้ เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคล
สมมติตามกฎหมายเท่านั้น จึงบังคับได้แต่เพียงโทษปรับเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อนิติบุคคลไม่สามารถนำโทษจำคุก 
มาบังคับใช้ได้ จึงเห็นว่าควรที่จะกำหนดอัตราค่าปรับเฉพาะกรณีการลงโทษนิติบุคคลให้สูงกว่าโทษที่ลงกับบุคคล
ธรรมดา และพิจารณานำหลักการปรับโดยกำหนดตามวันและรายได้ (Day Fine) มาปรับใช้ เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายในกรณีของนิติบุคคลมีประสิทธิภาพ ท้ังนิติบุคคลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

 (7) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ  
พ.ศ. 2537 โดยการกำหนดกรอบอัตราเปรียบเทียบปรับ โดยการกำหนดเป็นช้ันโทษตามข้อเท็จจริง ความเสียหาย 
และพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิด และยกเลิกกรณีการกระทำความผิดครั้งต่อไปให้เพิ่มอัตราเปรียบเทียบปรับ
ครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนค่าปรับท่ีเคยเปรียบเทียบครั้งก่อน รวมทั้งกำหนดในกรณีท่ีนายจ้างกระทำ
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ความผิดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่เข็ดหลาบ ไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ให้ดำเนินคดีอาญาโดยร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนในทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการเปรียบเทียบคดี รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมควรมีการเพิ่มบุคลากร  
ด้านกฎหมายหรือนิติกร เพื่อให้การดำเนินงานด้านบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

6) หน่วยงานใดที่มีบทบาทหรือส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในกรณีว่างงาน และควรมีบทบาท
อย่างไร 

รูปแบบประกันการว่างงานที่เหมาะสมกับประเทศไทยมุ่งเน้นการเพิ่มสิทธิประโยชน์การจัดหางาน  
และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทำให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับรูปแบบประกันการว่างงาน ได้แก่  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี ่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลัง
แรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ควา มสามารถ 
ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากพันธกิจ  
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงมีความสอดคล้องอย่างมากต่อการจัดทำสิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มเติม  
ซึ่งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการจ้างงาน เนื่องจาก นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานที่มีทักษะและความสามารถที่สถานประกอบการต้องการหรือขาดแคลน การพัฒนาทักษะให้แรงงาน  
มีความสามารถที่สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การจัดทำ  
สิทธิประโยชน์การพัฒนาฝีมือจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ว่างงานเข้ามา
รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น การสำรวจและวิเคราะห์ทักษะท่ีเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ การแนะนำ
ผู้ที่ลงทะเบียนว่างงานต่อกรมการจัดหางานมาเข้าร่วมการพัฒนาทักษะแรงงาน การให้เงินสนับสนุนการเดินทาง
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ บทบาทที่สำคัญอย่างมากของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงาน คือ การออกแบบหลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะที่ทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการนำหลักสูตรที่มีถ่ายทอดแก่สถานประกอบการเพื่อให้
นายจ้างสามารถปรับหลักสูตรไปใช้ในการดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการของตน 

กรมการจัดหางาน มีบทบาทโดยตรงต่อการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เกิดสิทธิประโยชน์  
การจัดหางาน เนื ่องด้วย กรมการจัดหางานมีหน้าที่และภารกิจหลักเพื่อส่ งเสริมและอำนวยความสะดวก 
ให้ประชาชนมีงานทำ คุ ้มครองคนหางาน ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดแรงงาน รวมถึงพัฒนาและส่งเสริม  
การบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับการมีงานทำ เพื่อให้เกิดการจ้างงานท่ีเหมาะสมต่อท้ังนายจ้างและลูกจ้าง จากพันธกิจ
ของกรมการจัดหางานทำให้หน่วยงานมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์
การจ้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ เนื่องจาก กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานแรกที่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน
จะต้องมาขึ้นทะเบียน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานของกองทุนประกันสังคม ข้อมูล  
การลงทะเบียนว่างงานนี้จะถูกดำเนินการจับคู่ตำแหน่งงานว่างของแต่ละสถานประกอบการเพื่อให้ผู้ประกันตน
สามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้ ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลคนว่างงานนี้ยังสามารถส่งต่อหรือสนับสนุนผู้ท่ีกำลังว่างงาน
ไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้ 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานจะเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อสิทธิประโยชน์การจ้างงานที่เพิ ่มเติมขึ ้นมา แต่การทำให้สิทธิประโยชน์นี ้เกิดขึ ้นและดำเน ินไป  
อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วย ทั ้งสำนักงานประกันสังคม  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน นายจ้าง และลูกจ้าง ท่ีจำเป็นต้องเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
ร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลของผู้ว่างงานขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
แล้ว และขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จะต้องรายงานตัวในระบบจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และเข้าสู่  
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยข้อมูล
การว่างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนี้จะส่งต่อไปยังนายจ้าง เพื่อจับคู่ผู้ท่ีว่างงานและนายจ้างท่ีต้องการ
แรงงาน และก่อให้เกิดการกลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในระหว่างการเข้าร่วมการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน ผู้ว่างงานจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเบ้ียเล้ียง และค่าเดินทางระหว่างการฝึกอบรม ในส่วนของนายจ้างท่ีรับ
ผู้ว่างงานทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี เพื่อจูงใจให้นายจ้างจ้างงานผู้ว่างงาน 

จากผลการศึกษานำมาสู่ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์การจ้างงาน
จำเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิประโยชน์การจ้างงาน 
ที ่ทั ้ง 2 ฝ่ายจะได้ร ับที ่นำไปสู ่ความมั ่นคงในการจ้างงาน รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเช่ื อมโยง 
และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตน ภายหลังจากการสร้างการตระหนักรู้
แล้วจำเป็นจะต้องมีการทดลองนำร่องใช้สิทธิ์ประกันการจ้างงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 
และผลที่ตามมาทั้งในเชิงบวกและลบ เพื่อปรับแก้รูปแบบการจ่ายเงินสมทบและการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 
มากยิ่งขึ ้น หากการทดลองใช้ประสบผลสำเร็จและก่อให้เกิดการจ้างงานและความมั่นคงในการจ้างงานจึงนำมาสู่  
การปรับแก้ไขกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ท่ีสอดคล้องกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานท่ีเพิ่มเติมในระบบประกันการว่างงานของประเทศไทย   
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2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 จากผลการศึกษาการพัฒนาประกันการจ้างงานนำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับทางเลือก  
ในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก ได้แก่  

 ทางเลือกท่ี 1 การคงสิทธิประโยชน์การว่างงานตามเดิม และปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบ 

 ทางเลือกที่ 2 การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นประกันการจ้างงาน และปรับเพิ่มอัตรา 
การจ่ายเงินสมทบ 

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานนี้จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขความเป็นไปได้ 
ความสามารถของกองทุนประกันสังคม และผลกระทบที่ตามมา ซึ่งการจะดำเนินการทางเลือก ทั้ง 2 รูปแบบมี
ข้อเสนอแนะท่ีควรปฏิบัติและคำนึงถึง ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 การคงสิทธิประโยชน์การว่างงานตามเดิม และปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบ เพื่อให้ลูกจ้าง 
ที่ยินดีและมีกำลังในการจ่ายเงินสมทบสามารถปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่ม
มากขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพดานการจ่ายเงินสมทบ 

การดำเนินการระยะส้ัน 

 1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับการจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มข้ึน 

 การปรับเพดานการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างท่ียินดีและมีกำลังในการจ่ายเงินสมทบสามารถ
ปรับเพดานการจ่ายเงินสมทบได้โดยท่ีจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ในส่วนของนายจ้างและรัฐจ่ายเงินสมทบ 
ในอัตราคงท่ีท่ีร้อยละ 0.5 การปรับเปล่ียนนี้จำเป็นต้องอาศัยการศึกษานำร่องเพื่อใช้ในบางธุรกิจ เพื่อให้สำนักงาน
ประกันสังคมพิจารณาถึงความซับซ้อนในการบริหารจัดการและการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตนรายบุคคล 
ที่มีอัตราการจ่ายเงินสมทบที่แตกต่างกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนในแตล่ะ
ช่วงเวลา 

 2) การจำลองระบบการเก็บบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 

 การปรับให้ผู้ประกันตนมีความยืดหยุ่นในการจ่ายเงินสมทบได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยไม่มี
เพดาน ทางสำนักงานประกันสังคมจำเป็นจะต้องออกแบบระบบที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลเงินสมทบของลูกจ้าง 
รวมถึงระบบที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ามาแก้ไขและดำเนินการปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสมทบดังกล่าว ทั้งนี้ 
สำนักงานประกันสังคมอาจจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของการปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสมทบ เช่น จำนวน
ครั้งในการเปล่ียนอัตราการจ่ายเงินสมทบ กำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบท่ีอ้างอิงจากรายได้ เป็นต้น 
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การดำเนินการระยะยาว 

 1) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 การปรับแก้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับอัตราเงินสมทบกรณีว่างงาน ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 มาตรา 46 (วรรคสอง วรรคส่ี และวรรคห้า) โดยมีการกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงท่ีใช้
เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การแก้ไขอัตราเงินสมทบจึงอาจกระทำได้  
โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ผลกระทบ 

 1) ผลกระทบเชิงบวก 

  (1) ผู้ประกันตนมีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยไม่มี
ข้อจำกัดเรื่องเพดานการจ่ายเงินสมทบเช่นในปัจจุบัน  

  (2) กองทุนฯ มีปริมาณเงินในระบบเพิ ่มมากขึ ้น สามารถนำไปหาผลตอบแทนจากตลาดเงิน  
และตลาดทุนได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 2) ผลกระทบเชิงลบ 

  (1) ในเชิงการบริหารจัดการ อาจมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น จากเดิมที่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ 
มีเพดานการจ่ายเงินสมทบเพียงอัตราเดียว แต่หากมีการยกเลิกเพดานดังกล่าวจะทำให้มีอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ท่ีแตกต่างหลากหลายตามแต่ความเต็มใจจะจ่ายของผู้ประกันตน 

  (3) ต้องมีการปรับแก้กฎหมายโดยเฉพาะ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราเงินสมทบกรณีว่างงาน ภายใต้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 (วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า) ซึ่งอาจใช้ระยะเวลายาวนาน 
ในการดำเนินการ 

ทางเลือกที่ 2 การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นประกันการจ้างงาน และปรับเพิ่มอัตราการจ่าย 
เงินสมทบ 

การดำเนินการระยะส้ัน 

 1) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสิทธิประโยชน์การจ้างงาน 

 สิทธิประโยชน์การจ้างงานเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ ่มเติมเข้าไปในประกันการว่างงานท่ีมีอยู่เดิม ทำให้ 
สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนจะได้รับกรณีว่างงาน ประกอบด้วย  

  (1) สิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน (ได้แก่ เงินทดแทนพื้นฐาน เงินทดแทนส่วนเพิ่ม  
เงินทดแทนผันแปร และเงินทดแทนจูงใจ)  
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  (2) สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (การฝึกอบรม การลดหย่อนภาษีทั ้งในฝ่ัง 
ของนายจ้างและลูกจ้าง การให้เงินอุดหนุนในระหว่างการพัฒนาทักษะ)  

  (3) สิทธิประโยชน์การจัดหางาน (การให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหางาน  
การลดหย่อนภาษีในส่วนของนายจ้าง การให้เงินอุดหนุนเพื่อจูงใจให้ผู ้ประกันตนกลับเข้าสู ่การจ้ างงานอย่าง
รวดเร็ว) 

 การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การจ้างงานนี้ ส่งผลให้จำเป็นต้องปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบเพื่อให้ครอบคลุม
การจ่ายสิทธิประโยชน์ของกองทุนและเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกองทุน การปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบ  
เข้ากองทุนนั้น ส่งผลต่อรายจ่ายของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา 
ความเป็นไปได้และทดลองดำเนินการประกันการว่างงานท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานในช่วงเวลาหนึ่ง
เสียก่อนเพื่อประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการก่อนที่จะนำไปใช้จริงต่อไป โดยเริ ่มต้นจากการนำร่อง  
ใช้ในบางประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจโรงแรมในเบื้องต้น เป็นต้น การนำร่องโครงการนี้ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) เลือกประเภทธุรกิจที ่จะนำมาใช้ในโครงการนำร่อง เช่น ภาคการผลิต ภาคการบริการ 
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

  (2) เริ่มเก็บอัตราเงินสมทบท่ีเพิ่มขึ้นในบางประเภทธุรกิจ 

  (3) จ่ายสิทธิประโยชน์การจ้างงานในกรณีท่ีผู้ประกันตนนั้นว่างงาน  

  (4) ติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องนี้ว่าในทางปฏิบัติในด้านของความร่วมมือของลูกจ้าง
และนายจ้าง ผลประโยชน์ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับ และข้อดีและข้อเสียในการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปสู่  
การปรับแก้แนวทางการดำเนินงานก่อนนำไปใช้จริงในระดับประเทศ 

 2) สร้างการรับรู้ให้กับท้ังลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 

 อัตราการจ่ายเงินสมทบท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายจ่ายของลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล 
ดังนั้น จำเป็นจะต้องทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความจำเป็นและผลประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่ายพึงจะได้รับจากสิทธิประโยชน์
ประกันการจ้างงาน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานให้แก่  
ท้ังลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นแก่แรงงานและตลาดแรงงานนั้นมีมากกว่า
ต้นทุนส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินสมทบ การสร้างการตระหนักรู้นั้นอาจจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจาก 

  (1) การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การจ้างงานที่แตกต่างออกไปจากสิทธิประโยชน์  
การว่างงานเดิม โดยทางสำนักงานประกันสังคมอาจเข้าไปให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ  
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  (2) การจัดทำสื่อเผยแพร่เปรียบเทียบข้อดีของสิทธิประโยชน์การจ้างงานที่ลูกจ้างและนายจ้าง 
พึงจะได้รับ เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจ่ายเงินสมทบที่เพิ ่มมากขึ้น รวมถึงความยั่งยืน  
ของกองทุน เพื่อเรียกความเช่ือมั่นของลูกจ้างและนายจ้าง 

  (3) การสร้างการตระหนักรู้ที่ส่งผลกระทบต่อความคิดของผู้คนมากที่สุด คือ การทดลองนำร่อง
และนำผลการดำเนินการทดลองใช้โครงการดังกล่าวออกเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งผลประโยชน์ที่ผู ้ประกันตน  
และนายจ้างได้รับ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั ่นของกองทุนว่าสามารถจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู ้ประกันตนได้ 
อย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

การดำเนินการระยะยาว 

 1) ปรับเปล่ียนรูปแบบ “การประกันการว่างงาน” เป็น “การประกันการจ้างงาน” โดยเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ 
ดังนี้  

 1.1) เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เงินทดแทนให้กับผู้ประกันตน ดังนี้  

  (1) เงินทดแทนพื้นฐาน  

  กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู ้ประกันตนได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน เท่ากับ 
ร้อยละ 30 ของอัตราค่าจ้างของผู้ประกันตน (ตามจริง) ไม่เกิน 90 วัน 

  กรณีถูกเลิก ผู ้ประกันตนได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน เท่ากับร้อยละ 50 ของอัตรา
ค่าจ้างของผู้ประกันตน (ตามจริง) ไม่เกิน 180 วัน 

  (2) เง ินทดแทนส่วนเพิ ่ม โดยผู ้ประกันตนจะได้รับเง ินทดแทนส่วนเพิ ่มจากอัตราเง ินสมทบ 
ส่วนเพิ่มเติมตามความสมัครใจ 

  (3) เงินทดแทนผันแปร โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนเพิ่มเติมซึ่งผันแปรตามปัจจัยดังนี้  

  (3.1) รายได้ ผู้ประกันตนท่ีมีรายได้น้อย จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้น  

  (3.2) อายุ ผู้ประกันตนท่ีมีอายุมาก จะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้น  

  (3.3) ระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตนที่มีระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบมาก จะได้รับ
เงินทดแทนเพิ่มขึ้น  

  (4) เงินทดแทนจูงใจ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานเร็วขึ้น ผู้ประกันตนจะได้รับ
เงินทดแทนเท่ากับร้อยละ 50 ของสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนพื้นฐานท่ีคงค้างอยู่ 
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 1.2) เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการจ้างงานให้แก่ผู้ประกันตน  

  (1) สิทธิประโยชน์ด้านการฝึกอบรม โดยผู้ประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จะได้รับ
เงินช่วยเหลือในการเข้าฝึกอบรมตามท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดหรือจัดให้มีข้ึน 

  (2) สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์นำค่าฝึกอบรมในส่วนที่ตนจ่ายเงินส่วนตัวไป
จริงนั้น ไปหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้ (หรือหักเป็นค่าลดหย่อนได้มากกว่าท่ีจ่ายจริง)  

 1.3) เพิ ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการจ้างงานให้แก่นายจ้างรายใหม่  (กรณีรับผู ้ว ่างงานเข้าทำงาน)  
เพื่อกระตุ้นให้มีการรับผู้ว่างงานเข้าทำงาน  

 นายจ้างที่ขึ ้นทะเบียนแสดงความประสงค์รับผู้ว่างงานเข้าทำงาน หากรับผู้ว่างงานที่ขึ ้นทะเบียนกับ
กรมการจัดหางานเข้าทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนำค่าจ้างนั้นไปหัก 
เป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีของนายจ้างได้มากกว่าจำนวนค่าจ้างท่ีได้จ่ายไปจริง (เช่น 1 เท่าครึ่ง หรือ 2 เท่า) ในรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง (เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี) โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างรายใหม่จะต้องจ้างแรงงานผู้นั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
12 เดือน  

 2) ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ   

 ผู้ประกันตน ปรับอัตราเงินสมทบจากเดิมอัตราคงท่ีร้อยละ 0.5 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างขั้นสูงท่ีเป็นฐาน
ในการคำนวณคือ 15,000 บาท) เป็นการจ่ายเงินสมทบที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถเพิ่มเติมอัตราการจ่ายเงิน
สมทบได้ตามความสมัครใจ (ค่าจ้างตามจริง)  

 นายจ้าง ปรับอัตราเงินสมทบจากอัตราเดิมคงที่ร้อยละ 0.5 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างขั้นสูงที่เป็นฐาน 
ในการคำนวณคือ 15,000 บาท) เป็นอัตราคงท่ีร้อยละ 1.00 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างตามจริง) 

 รัฐบาล ปรับอัตราเงินสมทบจากอัตราเดิมคงที่ร้อยละ 0.25 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างขั้นสูงที่เป็นฐาน 
ในการคำนวณคือ 15,000 บาท) เป็นอัตราคงท่ีร้อยละ 1.00 ของอัตราค่าจ้าง (ค่าจ้างตามจริง) 

 3) การแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.1) อัตราเงินสมทบกรณีว่างงาน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 (วรรค
สอง วรรคส่ี และวรรคห้า) โดยมีการกำหนดอัตราเงินสมทบและค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงท่ีใช้เป็นฐานในการคำนวณ
เงินสมทบ เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง การแก้ไขอัตราเงินสมทบจึงอาจกระทำได้โดยออกเป็นกฎกระทรวง
ตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

 3.2) สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 78 
และมาตรา 79 และมาตรา 79/1 โดยหลักเกณฑ์และอัตราสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานนั ้นเป็นไป 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์จึงอาจกระทำได้โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความ  
ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
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 3.3) มาตรการทางภาษีเป็นไปตามประมวลรัษฎากร การกำหนดมาตรการทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
อาจกระทำได้โดยการออกกฎกระทรวง (กระทรวงการคลัง) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร 
เรื่องยกเว้นรัษฎากร และมาตรา 42 (17) เรื่องการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงนิได้ 
ส่วนการกำหนดมาตรการทางภาษีแก่นิติบุคคล อาจออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากรในการลดอัตราหรือยกเว้นบรรดารัษฎากรต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กิจการหรือ
สภาพของท้องท่ีบางแห่งหรือท่ัวไป 

 4) การประกันการจ้างงาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอย่างน้อยได้แก่ 
สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
กรมสรรพากร ดังนั้น จึงต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลและการประสานงานระหว่างหน่วยงานดังกล่าวด้วย   

ผลกระทบ 

 1) ผลกระทบเชิงบวก 

  (1) ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ประกันตนในหลากหลายมิติ 
มากขึ้น ท้ังในส่วนของสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินทดแทนพื้นฐาน เงินทดแทนส่วนเพิ่ม 
เงินทดแทนผันแปร และเงินทดแทนจูงใจ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น สิทธิประโยชน์การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน และสิทธิประโยชน์การจัดหางาน 

  (2) ผู้ประกันตนมีอิสระในการเลือกเพิ่มเพดานเงินสมทบได้ตามความต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัด
เรื่องเพดานการจ่ายเงินสมทบเช่นในปัจจุบัน  

  (3) นายจ้างมีทางเลือกใหม่ ๆ ในการรับแรงงานเข้าทำงานในสถานประกอบการ และได้รับ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการจ้างผู้ว่างงาน มากไปกว่านั้นแรงงานที่จ้างยังเป็นแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจในผลิตภาพการผลิตของแรงงานได้มากกว่าการจ้างแรงงานท่ัวไป  

 2) ผลกระทบเชิงลบ 

  (1) เนื่องจากมีการปรับอัตราเงินสมทบของฝั่งนายจ้างจากอัตราเดิมคงที่ร้อยละ 0.5 ของอัตรา
ค่าจ้าง (ค่าจ้างขั้นสูงที่เป็นฐานในการคำนวณคือ 15,000 บาท) เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 1.00 ของอัตราค่าจ้าง 
(ค่าจ้างตามจริง) จึงอาจทำให้เกิดแรงเสียดทานจากฝ่ังนายจ้างพอสมควร ดังนั้น จึงต้องมีการทำความเข้าใจกับฝ่ัง
นายจ้าง และช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับท้ังฝ่ังนายจ้าง และผู้ประกันตนท่ีอยู่ในสถานประกอบการ  

  (2) ต้องมีการปรับแก้กฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 46 
(วรรคสอง วรรคส่ี และวรรคห้า) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 78 และมาตรา 79 และมาตรา 
79/1 และประมวลรัษฎากร การกำหนดมาตรการทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาอาจกระทำได้โดยการออก
กฎกระทรวง (กระทรวงการคลัง) ซึ่งอาจใช้ระยะเวลายาวนานในการดำเนินการ  
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2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการศึกษาในโครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงาน
อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 คณะผู้วิจัยใคร่ขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย "การขยายสิทธิประโยชน์  
การว่างงานและการพัฒนาสิทธิประโยชน์การจ้างงานในการประกันสังคม" ดังนี้ 

สถานการณ์ 

 ด้วยสถานการณ์การจ้างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ ่งเป็นผลที่เกิดจากสาเหตุ 
หลัก ได้แก่ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทยและโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอตัวในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ความเปล่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการทำงาน การจ้างงาน และการปรับตัวของภาคธุรกิจและการดำเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ของรัฐ การเข้าสู ่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โรคระบาดอุบัติใหม่ รวมถึงภาวะเสี่ยงต่อการเกิดสงครามโลก  
ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและอ้อมต่อภาคแรงงานท้ังการว่างงานและการจ้างงาน โดยเฉพาะการว่างงานของแรงงานไทย 
มีจำนวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิด 
การขยายความคุ้มครองการประกันการว่างงานที่มีแต่เดิมและพัฒนาการจ้างงานให้ครอบคลุมการทำงานได้จริง 
ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของวัฏจักรของการมีงานทำงานศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรก 
เพื่อ 1) พัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานแต่เดิมให้ครอบคลุมการประกันการจ้างงาน และ 2) ให้ข้อเสนอแนะ 
ท่ีเป็นทางเลือก ท้ังในการกำหนดแหล่งท่ีมา รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

หลักการ 

 มีข้อคิดเชิงเสนอแนะในทางหลักการเกี่ยวกับการว่างงานและการจ้างงานน่าสนใจหลายแนวทาง แต่โดยหลักการ 
ท่ีน่าจะนำมาใช้ในการขยายและหรือพัฒนาสิทธิประโยชน์การว่างงานและการจ้างงานนั้น น่าจะประกอบไปด้วย 3 แนวทาง 
ดังนี้  

 1) แนวคิดคลาสสิคที่มุ่งเน้นความสำคัญต่อการจ้างงานแบบเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่า อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดจุดที่เกิดดุลยภาพของการจ้างงาน การปล่อยให้ทุกคนที่มีความสามารถและได้รับโอกาส 
ในการทำงานด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำงานเป็นพื้นฐานแล้ว จะทำให้ทุกคนมีงานทำและพอใจต่อค่าจ้างที่ตนได้รับ 
การว่างงานในแนวคิดนี้เช่ือว่าจะเกิดขึ้นและเป็นไปโดยธรรมชาติแต่จะเป็นไปในรูปแบบตามวัฏจักรตามการผันแปรทาง
เศรษฐกิจ  

 2) แนวคิดเคนส์ที ่ให้ความสำคัญต่อการเกิดการว่างงานและทำให้เกิดการจ้างงาน โดยเชื่อว่าอัตราค่าจ้าง 
เป็นตัวกำหนดดุลยภาพของการจ้างงาน และการจ้างงานแบบเต็มที่นั ้นเกิดขึ้นได้ยากหากอุปสงค์รวมของระบบ
เศรษฐกิจไม่เพียงพอก็จะเกิดการว่างงานขึ้น ดังนั้นการแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะปรับขับเคลื่อนวงล้อ 
การจ้างงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมได้ ต่างจากแนวคิดคลาสสิคท่ีเช่ือว่าไม่จำเป็นต้อง
มีการแทรกแซงของรัฐ  
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 3) แนวคิดอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน เป็นแนวคิดท่ีนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตกับปัจจัย
แรงงาน โดยเชื่อว่าจำนวนผลผลิตเกิดขึ้นตามการจ้างงาน เมื่อมีความต้องการแรงงานสูงจำนวนผลผลิตจากการจ้าง
แรงงานจะมาก ในทางกลับกัน หากเกิดการจ้างงานต่ำผลผลิตไม่สามารถท่ีจะสูงได้ ความเปล่ียนแปลงจึงเกิดจากอุปสงค์
และอุปทานท่ีมีต่อการจ้างงาน รัฐอาจจะ/หรือไม่อาจจะแทรกแซงกระบวนการนี้ได้โดยตรงนักเพราะเป็นเงื่อนไขในทาง
อุปสงค์และอุปทานที่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทและลักษณะของเศรษฐกิจในแต่ละบริบทของแต่ละแห่ง 
ท่ีแตกต่างกัน 

ข้อพิจารณา 

 ประกอบไปด้วย 2 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกสิทธิประโยชน์การว่างงาน และทางเลือกสิทธิประโยชน์ 
การจ้างงาน ดังนี้
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ทางเลือกท่ี 1 ยังคงเป็นสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานคงเดิม แต่มีการจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ทางเลือกท่ี 2 ปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานเป็นประกนัการจ้างงาน และจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แนวทางการดำเนินการ 

 1) นำข้อเสนอทางเลือก ทั้งการว่างงานและการจ้างงานออกสู่สาธารณะในการสำรวจความคิดเห็น  
ต่อข้อเสนอทางเลือกที่ขยาย/พัฒนาไว้จากงานศึกษานี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้บริหาร  
นักปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 180 วัน) 

 2) นำเสนอคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสรุปจาก  
ข้อ 1) โดยตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งขึ้นเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอ มิใช่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ หากมีข้อติดขัด  
ด้านกฎหมายให้เสนอวิธีการแนวทางการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตามเจตนารมณ์ (ควรใช้เวลาไม่เกิน
กว่า 90 วัน) 

 3) นำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันให้มี  
ผลบังคับใช้ (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 90 วัน)  

 4) ตรา/แก้ไข/เพิ่มเติมให้เป็นข้อกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 90 วัน) 

 5) ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจประสานความร่วมมือทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  
ท้ังสำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สหภาพ
แรงงาน กลุ่มนายจ้างและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ควรใช้เวลาไม่เกินกว่า 90 วัน) 

 6) ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวสาธารณะ ควรดำเนินการต่อเนื่องผ่านส่ือและช่องทางต่าง ๆ ใช้เวลาได้ต้ังแต่
กฎหมายมีผลบังคับใช้ (ควรใช้เวลาในการดำเนินการประชาสัมพันธ์นี้ต่อเนื่อง) 

 7) ประชุมร่วมหารือติดตามความคืบหน้าพร้อมกับแก้ไขปัญหาที่อาจจะ/หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้ 
เกิดความเรียบร้อย (ควรใช้เวลาเป็นประจำทุกเดือน) 

 8) ประชุมทบทวนภายหลังการมีผลบังคับใช้เป็นประจำต่อเนื่องและนำเรียนผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบ
และพิจารณาปรับแก้ไขหากมีข้อติดขัดจะได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป (ควรใช้เวลาเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส) 

 ตลอดระยะเวลาการดำเนินการอาจต้องใช้เวลาจากที่ได้ข้อเสนอในการขยาย/พัฒนาสิทธิประโยชน์  
การว่างงานและการจ้างงานอีกไม่น้อยกว่า 540 วัน หรือ 1 ปีครึ่ง จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการต่อไปให้เป็นไป 
ตามแนวทางการดำเนินการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลักสำคัญแต่เนิ่นและควรนำเสนอ 
ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานมากกว่าจะเป็นสำนักงานประกันสังคมเพียงหน่วยงานเดียวเพื่อให้มีน้ำหนัก  
ในการนำเสนอเพื่อให้มีการบังคับใช้ได้จริงต่อไป
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ภาคผนวก ก อัตราแลกเปลี่ยน  
(Currency Exchange Rate) 

ประเทศ สกุลเงิน 
อัตราขายถัวเฉลี่ย (ณ วันที่ 2 
กันยายน พ.ศ. 2564) (THB) 

แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา (CAD) 25.88 

นอร์เวย ์ โครนนอร์เวย์ (NOK) 3.76 

สโลวีเนีย 

ยูโร (EUR) 38.49 

ไอร์แลนด์ 

ฝรั่งเศส 

เยอรมนี 

เบลเยียม 

มาเลเซีย ริงกิตมาเลเซีย (MYR) 7.90 

มองโกเลีย ทูกรูก (TRM) 0.0117 

บราซิล เรอัลบราซิล (BRL) 6.26 

เกาหลีใต้ วอน (KRW) 0.028 

ญี่ปุ่น เยน (JPY) 0.30 

ชิลี เปโซชิลี (PLC) 0.042 

ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) 1.17 

บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน (BHD) 86.09 

จีน หยวน (CNY) 5.08 

เวียดนาม (ต่อ 100 ดอง) ดอง (VND) 0.14 

อาร์เจนตินา เปโซอาร์เจนตินา (ARS) 3.06 

สวีเดน โครนาสวีเดน (SEK) 3.77 

สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 32.47 

เดนมาร์ก โครนเดนมาร์ก (DKK) 5.17 
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ภาคผนวก ข 
สถิติผลการสำรวจผู้ประกันตน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตาราง 28 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกันตน 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

รวม 2,311  100 

เพศ     

ชาย 811 35.26 

หญิง 1489 64.74 

ไม่ระบุ 11  

อาย ุ     

ต่ำกว่า 25 ปี 337 15.49 

26-30 ปี 465 21.38 

31-40 ปี 722 33.20 

41-50 ปี 439 20.18 

51-60 ปี 201 9.24 

ต้ังแต่ 61 ปีข้ึนไป 11 0.51 

ไม่ระบุ 136  

ค่าเฉลี่ย  35.80  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  9.84  

ค่าต่ำสุด  - 

ค่าสูงสุด  76.00  

สถานภาพสมรส 

โสด 1,104 50.39 

สมรส 899 41.03 

หย่าร้าง 79 3.61 

หม้าย 109 4.97 

ไม่ระบุ 120  
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ตาราง 28 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกันตน (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 178 7.80 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 264 11.57 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 402 17.62 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปวช. 190 8.33 

อนุปริญญา/ปวส. 371 16.26 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ปวท. 40 1.75 

ปริญญาตรี 755 33.09 

สูงกว่าปริญญาตรี 82 3.59 

ไม่ระบุ 29  

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  

พนักงานทั่วไป 1887 83.35 

หัวหน้างาน/ฝ่าย 194 8.57 

ผู้จัดการ 99 4.37 

ผู้บริหาร 23 1.02 

เจ้าของร่วม/หุ้นส่วน 20 0.88 

อื่น ๆ  41 1.81 

ไม่ระบุ 47  

สถานประกอบการของท่านอยู่ในภาคสว่นใด 

รัฐบาล 249 11.32 

รัฐวิสาหกิจ 278 12.64 

เอกชน 1,634 74.27 

องค์กรไม่แสวงหากำไร 19 0.86 

อื่น ๆ  20 0.91 

ไม่ระบุ 111  
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ตาราง 28 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกันตน (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ประเภทของสถานประกอบการ 

ภาคส่วนการผลิต 743 35.10 

ภาคส่วนการก่อสร้าง 275 12.99 

ภาคส่วนการบริการ 1,002 47.33 

ภาคส่วนการเกษตร 54 2.55 

อื่น ๆ  43 2.03 

ไม่ระบุ 203  

ระยะเวลาในการทำงาน (เดือน) 

น้อยกว่า 12 เดือน 629 27.22 

13-24 เดือน 231 10.00 

25-36 เดือน 215 9.30 

37-48 เดือน 119 5.15 

49-60 เดือน 153 6.62 

61-120 เดือน 440 19.04 

ต้ังแต่ 121 เดือนข้ึนไป 524 22.67 

ค่าเฉลี่ย  6.79  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  7.55  

ค่าต่ำสุด  1.00  

ค่าสูงสุด 130.00  

ระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบ (เดือน) 

น้อยกว่า 12 เดือน 1,193 51.62 

13-24 เดือน 159 6.88 

25-36 เดือน 126 5.45 

37-48 เดือน 81 3.50 

49-60 เดือน 107 4.63 

61-120 เดือน 262 11.34 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ตาราง 28 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกันตน (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบ (เดือน) (ต่อ) 

ต้ังแต่ 121 เดือนข้ึนไป 383 16.57 

ค่าเฉลี่ย  4.57  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  6.87  

ค่าต่ำสุด  - 

ค่าสูงสุด 130.00  

องค์กรของท่านมีพนักงานก่ีคน 

20 ลงไป 348 18.81 

21-50 คน 376 20.32 

51-200 คน 706 38.16 

ต้ังแต่ 201 คนข้ึนไป 420 22.70 

ไม่ระบุ 461  

ค่าเฉลี่ย 459.22  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3,065.49  

ค่าต่ำสุด  1.00  

ค่าสูงสุด 100,000.00  

องค์กรของท่านมีลักษณะการจ้างงานอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

ไม่ได้รับคนง่าย ๆ  462 20.24 

มีการพัฒนาทักษะฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเป็นประจำ 834 36.53 

มีความมั่นคง 1,169 51.29 

มีสวัสดิการที่ดีเพียงพอ  894 39.26 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ตาราง 29 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกันตน 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 

ต้งแต่ 10,000 บาทลงไป 18 .86 

10,001 - 20,000 บาท 499 23.80 

20,001 - 30,000 791 37.72 

ต้ังแต่ 30,001 ข้ึนไป 789 37.63 

ไม่ระบุ 214  

ค่าเฉลี่ย  18,351.70  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  26,247.75  

ค่าต่ำสุด  - 

ค่าสูงสุด 1,000,000.00  

เงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายปกติ (บาท/เดือน) 

ต่ำกว่า 500 บาท 44 2.08 

501-700 บาท 507 23.96 

701-1,000 บาท 1,539 72.73 

ต้ังแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 26 1.23 

ไม่ระบุ 195  

ค่าเฉลี่ย 636.86  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 152.86  

ค่าต่ำสุด  - 

ค่าสูงสุด 2,500.00  

ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมการจ่ายหน้ีสิน)  

ต้ังแต่ 5,000 บาทลงไป 547 29.46 

5,001 - 10,000 บาท 918 49.43 

10,001 - 20,000 บาท 214 11.52 

ต้ังแต่ 20,000 บาทข้ึนไป 178 9.59 
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ตาราง 29 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกันตน (ต่อ)   
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ร้อยละ 

ไม่ระบุ 427  

ค่าเฉลี่ย 9,970.78  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  21,185.26  

ค่าต่ำสุด 500.00  

ค่าสูงสุด 800,000.00  

ภาระหน้ีสินที่ต้องจ่ายต่อเดือน 

ต้ังแต่ 5,000 บาทลงไป 713 45.44 

5,001 - 10,000 บาท 551 35.12 

10,001 - 20,000 บาท 161 10.26 

ต้ังแต่ 20,000 บาทข้ึนไป 144 9.18 

ไม่ระบุ 742  

ค่าเฉลี่ย 9,132.91  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  25,919.81  

ค่าต่ำสุด 200.00  

ค่าสูงสุด 900,000.00  

ที่อยู่อาศัย 

มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องผ่อนชำระ  655 29.20 

มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อยู่ระหว่างผ่อนชำระ 418 18.64 

อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง 440 19.62 

อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น เช่น เพ่ือน คนรู้จัก เป็นต้น 28 1.25 

ที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการของที่ทำงาน 169 7.53 

เช่าที่อยู่อาศัย 456 20.33 

ไม่แน่นอนไม่เป็นหลักแหล่ง 68 3.03 

อื่น ๆ 9 0.40 

ไม่ระบุ 68  
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ตาราง 29 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกันตน (ต่อ) 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ร้อยละ 

จำนวนผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล 

ไม่มีผู้อยู่ใต้การดูแล 38 2.60 

1-2 คน 653 44.63 

3-4 คน 548 37.46 

ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป 224 15.31 

ไม่ระบุ 872  

ค่าเฉลี่ย  2.90  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.70  

ค่าต่ำสุด  - 

ค่าสูงสุด  13.00  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ส่วนที่ 3 การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

ตาราง 30 การรับรู้ในประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกนัตน 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

ท่านทราบว่ากองทุนประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

ทราบ 1,491 72.13 

ไม่ทราบ 576 27.87 

ไม่ระบุ 244  

ข้อใดดังต่อไปน้ีถูกหรือผิด (หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 

ถูก 1,642 71.05 

ผิด 101 4.37 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 568 24.58 

สิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมดูแลมีแต่เพียงกองทุนประกันสังคม 

ถูก 700 30.29 

ผิด 490 21.20 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 1,121 48.51 

สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมไม่รวมกรณีว่างงาน 

ถูก 548 23.71 

ผิด 648 28.04 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 1,115 48.25 

การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจ่ายมากกว่านายจ้าง 

ถูก 383 16.57 

ผิด 763 33.02 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 1,165 50.41 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจถือเป็นผู้ประกันตนด้วย 

ถูก 437 18.91 

ผิด 606 26.22 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 1,268 54.87 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 30 การรับรู้ในประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกนัตน (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

ท่านทราบว่าสทิธิประโยชน์กรณีว่างงานมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

ทราบ 1,164 50.37 

ไม่ทราบ 725 31.37 

ไม่ระบุ 422  

ข้อใดดังต่อไปน้ีถูกหรือผิด(หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

รัฐมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานด้วยนอกเหนือจากนายจ้างและลูกจ้าง 

ถูก 957 41.41 

ผิด 301 13.02 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 1,053 45.56 

กรณีลูกจ้างลาออกเท่าน้ันจึงจะได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

ถูก 869 37.60 

ผิด 458 19.82 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 984 42.58 

เงินเดือนก่อนออกได้เทา่ไรจะได้รับเงินทดแทนเท่าน้ันเมื่อว่างงาน 

ถูก 448 19.39 

ผิด 697 30.16 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 1,166 50.45 

เงินเดือนก่อนออกได้เทา่ไรจะได้รับเงินทดแทนเท่าน้ันเมื่อว่างงาน 

ถูก 365 15.79 

ผิด 762 32.97 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 1,184 51.23 

การจ่ายเงินทดแทนจะจ่ายให้จนกว่าจะได้งานใหม ่

ถูก 519 22.46 

ผิด 524 22.67 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 1,268 54.87 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 30 การรับรู้ในประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกนัตน (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือ 40 ได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานด้วย 

ถูก 837 36.218 

ผิด 422 18.260 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 1,052 45.521 

ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสวัสดิการประกันสังคมโดยรวม*** 

ความรู้ความเข้าใจน้อย (ต่ำกว่า 5 คะแนน) 334 46.325 

ความรู้ความเข้าใจปานกลาง (5-7 คะแนน) 211 29.265 

ความรู้ความเข้าใจมาก (8-10 คะแนน) 176 24.411 

ไม่ระบุ 1590  

ค่าเฉลี่ย 5.19 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.71 

ค่าต่ำสุด .00 

ค่าสูงสุด 11.00 

หากท่านตกงาน ท่านต้องการความช่วยเหลือเรือ่งใดบ้าง (โปรดเรียงลำดับความสำคญั 1-3) 

ลำดับที่ 1 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 967 45.55 

เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 790 37.21 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 56 2.64 

ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 32 1.51 

พักชำระหน้ี 229 10.79 

หาที่อยู่อาศัยให้ 14 0.66 

สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 20 0.94 

อื่น ๆ 15 0.71 

ไม่ระบุ 188  

ลำดับที่ 2 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 309 17.29 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 30 การรับรู้ในประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกนัตน (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 703 39.34 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 231 12.93 

ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 114 6.38 

พักชำระหน้ี 379 21.21 

หาที่อยู่อาศัยให้ 17 0.95 

สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 33 1.85 

อื่น ๆ 1 0.06 

ไม่ระบุ 1124  

ลำดับที่ 3 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 225 14.40 

เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 150 9.60 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 277 17.73 

ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 221 14.15 

พักชำระหน้ี 470 30.09 

หาที่อยู่อาศัยให้ 53 3.39 

สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 166 10.63 

อื่น ๆ 0 0.00 

ไม่ระบุ 479  

ท่านเคยใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหรือไม่  

เคย 623 32.13 

ไม่เคย 1316 67.87 

ไม่ระบุ 372  

ข้อใดต่อไปน้ีคือสิ่งที่ท่านวิตกกังวลในการทำงานปัจจุบัน (โปรดเรียงลำดับความวิตกกังวล 1-3) 

ลำดับที่ 1  

กลัวตกงาน  1178 57.44 

ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 87 4.24 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 30 การรับรู้ในประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกนัตน (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

หางานทำใหม่ไม่ได้ 196 9.56 

สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 241 11.75 

เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 337 16.43 

อื่น ๆ 12 0.59 

ไม่ระบุ 260  

ลำดับที่ 2 

กลัวตกงาน  147 9.43 

ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 237 15.20 

หางานทำใหม่ไม่ได้ 558 35.79 

สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 269 17.25 

เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 345 22.13 

อื่น ๆ 3 0.19 

ไม่ระบุ 725  

ลำดับที่ 3 

กลัวตกงาน  112 8.67 

ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 124 9.60 

หางานทำใหม่ไม่ได้ 312 24.15 

สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 210 16.25 

เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 525 40.63 

อื่น ๆ 9 0.70 

ไม่ระบุ 1019  

ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสงัคมในระดับใด (0-น้อยที่สุด 10-มากที่สุด) 

0 คะแนน  24 1.11 

1 คะแนน  38 1.76 

2 คะแนน  31 1.44 

3 คะแนน  100 4.63 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 30 การรับรู้ในประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานของผู้ประกนัตน (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

4 คะแนน  127 5.88 

5 คะแนน  496 22.96 

6 คะแนน  269 12.45 

7 คะแนน  393 18.19 

8 คะแนน  358 16.57 

9 คะแนน  135 6.25 

10 คะแนน  189 8.75 

ไม่ระบุ 151  

ค่าเฉลี่ย  6.35  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.15  

ค่าต่ำสุด  - 

ค่าสูงสุด  10.00  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) 

ตาราง 31 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของผู้ประกันตน 

รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 
คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
1) ส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงาน 98.48 1.38 0.14 4.03 0.04 8.99 1.37  

2) คืนเงินสมทบให้ลูกจ้างถ้าทำงานกับนายจ้างครบ 2 ปี 76.27 14.82 8.91 3.12 0.34 7.78 2.62  

3) ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงานคนที่
กำลังว่างงาน* 

95.54 4.42 0.05 3.79 0.14 8.64 1.84  

4) ให้เงินสนับสนุนนายจ้างที่รับคนว่างงานเข้าทำงาน* 90.01 9.94 0.05 3.50 0.34 8.17 2.43  

5) ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบบางส่วนให้แก่นายจ้างกรณีมีการ
จ้างงาน 

79.82 20.13 0.05 3.07 0.67 7.39 3.08  

6) กระตุ้นการจ้างงานภายใต้โครงการจัดหางานในชุมชน 95.05 4.95 0.00 3.75 0.16 8.59 1.86  

7) หากว่างงานติดต่อกัน 1 ปี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
พัฒนาทักษะหาอาชีพใหม่ 

95.53 4.42 0.05 3.80 0.15 8.64 1.87  

8) ได้รับความช่วยเหลือในการหางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคมโดยตรง 

95.10 4.90 0.00 3.76 0.16 8.60 1.90  

9) ให้คำปรึกษาเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง* 94.26 5.74 0.00 3.71 0.19 8.51 2.01  

10) ลดหย่อนภาษีเมื่อมีการจ้างงานสำหรับนายจ้าง* 92.76 7.24 0.00 3.61 0.25 8.36 2.20  

11) ให้เงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจให้กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่าง
รวดเร็ว 

93.39 6.61 0.00 3.68 0.23 8.45 2.13  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 31 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของผู้ประกันตน (ต่อ)  

รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 
คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

12) ให้เงินสนับสนุนบางส่วนระหว่างหางานใหม่ (ค่าเดินทาง)  95.83 4.17 0.00 3.85 0.13 8.72 1.80  

13) ให้เงินช่วยเหลือค่าฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอื่น ๆ 
ระหว่างการอบรม 

96.44 3.56 0.00 3.83 0.11 8.72 1.68  

14) การเข้าร่วมพัฒนาทักษะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 94.60 5.40 0.00 3.73 0.18 8.55 1.96  

15) กรณีทุพพลภาพให้จัดหางานหรือส่งต่อนายจ้างรายใหม่ 
ที่มีงานเหมาะสม 

94.98 5.02 0.00 3.82 0.18 8.65 1.98  

16) ผู้ประกันตนที่มีอายุเกินกว่า 55 ปี ไม่ควรได้รับสิทธิ
ประโยชน์การจ้างงาน 

46.47 53.44 0.10 1.75 2.15 4.60 4.05  

17) ผู้ประกันตนอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันข้ึนกับ
ประวัติการจ้างงาน 

76.73 23.22 0.05 2.95 0.90 7.06 3.44  

18) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการสนับสนุนการ
หางานให้ทำชั่วคราว  

94.23 5.73 0.05 3.75 0.21 8.55 2.07  

19) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านที่อยู่อาศัย 

92.83 7.17 0.00 3.66 0.25 8.41 2.22  

20) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่ตลาดงานต้องการ 

95.53 4.42 0.05 3.81 0.15 8.66 1.86  

21) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการช่วยหางานที่
มั่นคง 

96.44 3.51 0.05 3.92 0.13 8.79 1.77  
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ตาราง 31 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของผู้ประกันตน (ต่อ)  

รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 
คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มไม่เห็นด้วย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 
คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

22) หากสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธมากกว่า 3 ครั้งจะได้รับเงิน
ทดแทน 

86.15 13.80 0.05 3.39 0.50 7.89 2.84  

23) สามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 96.92 3.08 0.00 3.91 0.10 8.81 1.66  

24) ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนในการจ้างงานเช่นเดียวกัน
กับคนวัยหนุ่มสาว 

89.90 10.05 0.05 3.52 0.36 8.17 2.50  

25) การจ่ายเงินสมทบควรเป็นลักษณะร่วมจ่าย รัฐ+นายจ้าง+
ลูกจ้าง 

94.23 5.77 0.00 3.80 0.19 8.60 2.04  

26) การจ่ายเงินสมทบควรร่วมจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันทั้งรัฐ 
นายจ้าง และลูกจ้าง 

85.99 13.91 0.10 3.41 0.51 7.90 2.88  

27) การจ่ายเงินสมทบควรมีความยืดหยุ่น (มีมากจ่ายมาก มี
น้อยจ่ายน้อย) 

88.71 11.15 0.05 3.51 0.42 8.09 2.68  
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สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) 

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมาขา้งต้น ท่านยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม  

ท่านยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มหรือไม ่
ร้อยละ 

ยินดี (ค่าเฉลี่ย = 288.64, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 420.78, ค่าต่ำสุด = 10, ค่าสูงสุด = 3,000) 18.09 

น้อยกว่า 100 บาท 40.13 

101-200 บาท 22.93 

201-500 บาท 24.84 

มากกว่า 501 บาทข้ึนไป 12.10 

ไม่ยินดี 81.91 
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ภาคผนวก ค 
สถิติผลการสำรวจนายจ้าง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตาราง 32 ข้อมูลท่ัวไปของนายจ้าง 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

รวม 251 100.00 

เพศ     

ชาย 92 36.80 

หญิง 158 63.20 

ไม่ระบุ 1  

อาย ุ     

อายุต่ำกว่า 40 ปี 102 42.50 

อายุ 41-50 ปี 69 28.75 

อายุ 51-60 ปี 54 22.50 

อายุ 61 ปีข้ึนไป 15 6.25 

ไม่ระบุ 11  

ค่าเฉลี่ย 43.73  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.22  

ค่าต่ำสุด 22.00  

ค่าสูงสุด 71.00  

สถานภาพสมรส 

โสด 86 35.10 

สมรส 149 60.82 

หย่าร้าง 7 2.86 

หม้าย 3 1.22 

ไม่ระบุ 6  
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ตาราง 32 ข้อมูลท่ัวไปของนายจ้าง (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5 2.02 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 6 2.43 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 11 4.45 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปวช. 47 19.03 

อนุปริญญา/ปวส. 22 8.91 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ปวท. 2 0.81 

ปริญญาตรี 107 43.32 

สูงกว่าปริญญาตรี 47 19.03 

ไม่ระบุ 4  

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  

พนักงานทั่วไป 35 14.11 

หัวหน้างาน/ฝ่าย 36 14.52 

ผู้จัดการ 65 26.21 

ผู้บริหาร 61 24.60 

เจ้าของร่วม/หุ้นส่วน 49 19.76 

อื่น ๆ  2 0.81 

ไม่ระบุ 3  

สถานประกอบการของท่านอยู่ในภาคสว่นใด 

รัฐบาล 9 3.60 

รัฐวิสาหกิจ 66 26.40 

เอกชน 171 68.40 

องค์กรไม่แสวงหากำไร 2 0.80 

อื่น ๆ  2 0.80 

ไม่ระบุ 1  
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ตาราง 32 ข้อมูลท่ัวไปของนายจ้าง (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ประเภทของสถานประกอบการ 

ภาคส่วนการผลิต 76 30.89 

ภาคส่วนการก่อสร้าง 49 19.92 

ภาคส่วนการบริการ 108 43.90 

ภาคส่วนการเกษตร 9 3.66 

อื่น ๆ  4 1.63 

ไม่ระบุ 5  

องค์กรของท่านต้ังมาแล้วก่ีปี 

น้อยกว่า 5 ปี 64 25.60 

6-10 ปี 55 22.00 

11-20 ปี 69 27.60 

21-30 ปี 28 11.20 

มากกว่า 31 ปีข้ึนไป 34 13.60 

ไม่ระบุ 1  

ค่าเฉลี่ย 18.72  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.93  

ค่าต่ำสุด 1.00  

ค่าสูงสุด 109.00  

ระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบ 

น้อยกว่า 5 ปี 107 42.63 

6-10 ปี 53 21.12 

11-20 ปี 52 20.72 

21-30 ปี 24 9.56 

มากกว่า 31 ปีข้ึนไป 15 5.98 
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ตาราง 32 ข้อมูลท่ัวไปของนายจ้าง (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย 15.22  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.95  

ค่าต่ำสุด 1.00  

ค่าสูงสุด 59.00  

องค์กรของท่านมีพนักงานก่ีคน 

น้อยกว่า 20 คน 112 46.67 

21-50 คน 42 17.50 

51-200 คน 43 17.92 

ต้ังแต่ 201 คนข้ึนไป 43 17.92 

ไม่ระบุ 11  

ค่าเฉลี่ย 126.10  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 190.70  

ค่าต่ำสุด 1.00  

ค่าสูงสุด 900.00  

องค์กรของท่านมีลักษณะการจ้างงานอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

ไม่ได้รับคนง่าย ๆ  93 42.27 

มีการพัฒนาทักษะฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเป็นประจำ 140 62.50 

มีความมั่นคง 142 63.39 

มีสวัสดิการที่ดีเพียงพอ  163 72.44 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ตาราง 33 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของนายจ้าง 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ร้อยละ 

รายรับองค์กรต่อเดือน 

ต้ังแต่ 50,000 บาทลงไป 26 17.45 

50,001-100,000 บาท 26 17.45 

100,001-500,000 บาท 30 20.13 

500,001 - 1,000,000 บาท 26 17.45 

มากกว่า 1,000,001 บาทข้ึนไป 41 27.52 

ไม่ระบุ 102  

 ค่าเฉลี่ย   7,065,675.62  

 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   26,760,130.11  

 ค่าต่ำสุด  12,000.00  

 ค่าสูงสุด  240,000,000.00  

 เงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายปกติ (บาท/เดือน)  

ต้ังแต่ 1,000 บาทลงไป 37 21.76 

1,000 - 5,000 บาท 33 19.41 

5,001 - 10,000 บาท 23 13.53 

10,001 - 50,000 บาท 32 18.82 

ต้ังแต่ 50,001 บาทข้ึนไป 45 26.47 

ไม่ระบุ 81  

ค่าเฉลี่ย 115,505.65  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 573,660.50  

ค่าต่ำสุด 300.00  

ค่าสูงสุด  7,000,000.00  

ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ไม่รวมการจ่ายหน้ีสิน)  

ต้ังแต่ 50,000 บาทลงไป 37 27.01 

50,001-100,000 บาท 22 16.06 
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ตาราง 33 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ร้อยละ 

100,001-500,000 บาท 30 21.90 

500,001 - 1,000,000 บาท 21 15.33 

มากกว่า 1,000,001 บาทข้ึนไป 27 19.71 

ไม่ระบุ 114  

ค่าเฉลี่ย  1,689,445.26  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4,679,230.78  

ค่าต่ำสุด  1,000.00  

ค่าสูงสุด  43,000,000.00  

ภาระหน้ีสินที่ต้องจ่ายต่อเดือน 

ต้ังแต่ 50,000 บาทลงไป 38 42.22 

50,001-100,000 บาท 19 21.11 

100,001-500,000 บาท 12 13.33 

500,001 - 1,000,000 บาท 10 11.11 

มากกว่า 1,000,001 บาทข้ึนไป 11 12.22 

ไม่ระบุ 161  

ค่าเฉลี่ย 900,241.67  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4,295,569.22  

ค่าต่ำสุด  3,000.00  

ค่าสูงสุด  40,000,000.00  

ปัญหาของลูกจ้างทีท่่านพบมากที่สุด (โปรดเรียงลำดับปัญหา 1-3) 

ลำดับที่ 1      

รับมาไม่ตรงกับความต้องการ  24 11.82 

ขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 46 22.66 

อยากให้ออกแต่ขาดคน 28 13.79 

เรียกร้องสวัสดิการ 16 7.88 

ไม่ต้ังใจเอาใจใส่ในการทำงาน 40 19.70 
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ตาราง 33 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ร้อยละ 

เบิกเงินเดือนล่วงหน้า 17 8.37 

อยู่ไม่ทนลาออกกันบ่อย 27 13.30 

อื่น ๆ  5 2.46 

ไม่ระบุ 48  

ลำดับที่ 2     

รับมาไม่ตรงกับความต้องการ  18 11.92 

ขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 25 16.56 

อยากให้ออกแต่ขาดคน 13 8.61 

เรียกร้องสวัสดิการ 26 17.22 

ไม่ต้ังใจเอาใจใส่ในการทำงาน 31 20.53 

เบิกเงินเดือนล่วงหน้า 20 13.25 

อยู่ไม่ทนลาออกกันบ่อย 12 7.95 

อื่น ๆ  6 3.97 

ไม่ระบุ 100  

ลำดับที่ 3     

รับมาไม่ตรงกับความต้องการ  11 9.40 

ขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 8 6.84 

อยากให้ออกแต่ขาดคน 15 12.82 

เรียกร้องสวัสดิการ 20 17.09 

ไม่ต้ังใจเอาใจใส่ในการทำงาน 28 23.93 

เบิกเงินเดือนล่วงหน้า 12 10.26 

อยู่ไม่ทนลาออกกันบ่อย 21 17.95 

อื่น ๆ  2 1.71 

ไม่ระบุ 134  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 33 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ร้อยละ 

จากข้อ 5 มีร้อยละเทา่ใดของพนักงานทั้งหมด      

ไม่มีลูกจ้างที่มีปัญหาเลย 3 1.92 

ร้อยละ 1 - 5 30 19.23 

ร้อยละ 6 - 10 35 22.44 

ร้อยละ 11 - 20 33 21.15 

ร้อยละ 21 - 30 28 17.95 

ร้อยละ 31 ข้ึนไป 27 17.31 

ค่าเฉลี่ย  23.63  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  23.08  

ค่าต่ำสุด - 

ค่าสูงสุด 100.00  

  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564   304 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

ตาราง 34 การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของนายจ้าง 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

ท่านทราบว่ากองทุนประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

ทราบ 215 85.66 

ไม่ทราบ 28 11.16 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 8 3.19 

ข้อใดดังต่อไปน้ีถูกหรือผิด (หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 

ถูก 224 89.24 

ผิด 5 1.99 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 22 8.76 

สิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมดูแลมีแต่เพียงกองทุนประกันสังคม 

ถูก 98 39.04 

ผิด 82 32.67 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 71 28.29 

สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมไม่รวมกรณีว่างงาน 

ถูก 78 31.08 

ผิด 109 43.43 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 64 25.50 

การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจ่ายมากกว่านายจ้าง 

ถูก 55 21.91 

ผิด 128 51.00 

ไม่แน่ใจ (ไม่ตอบ) 68 27.09 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจถือเป็นผู้ประกันตนด้วย 

ถูก 67 26.69 

ผิด 110 43.82 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 74 29.48 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 34 การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

ท่านทราบว่าสทิธิประโยชน์กรณีว่างงานมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง   

ทราบ 200 82.99 

ไม่ทราบ 41 17.01 

ข้อใดดังต่อไปน้ีถูกหรือผิด(หากไม่ทราบ/ไม่แน่ใจให้ “ข้าม”) 

รัฐมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานด้วยนอกเหนือจากนายจ้างและลูกจ้าง 

ถูก 166 66.14 

ผิด 29 11.55 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 56 22.31 

กรณีลูกจ้างลาออกเท่าน้ันจึงจะได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

ถูก 103 41.04 

ผิด 92 36.65 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 56 22.31 

เงินเดือนก่อนออกได้เทา่ไรจะได้รับเงินทดแทนเท่าน้ันเมื่อว่างงาน 

ถูก 55 21.91 

ผิด 134 53.39 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 62 24.70 

เงินเดือนก่อนออกได้เทา่ไรจะได้รับเงินทดแทนเท่าน้ันเมื่อว่างงาน 

ถูก 55 21.91 

ผิด 138 54.98 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 58 23.11 

การจ่ายเงินทดแทนจะจ่ายให้จนกว่าจะได้งานใหม ่

ถูก 61 24.30 

ผิด 115 45.82 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 75 29.88 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 34 การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือ 40 ได้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานด้วย 

ถูก 102 40.64 

ผิด 98 39.04 

ไม่แน่ใจ (ข้าม) 51 20.32 

ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสวัสดิการประกันสังคมโดยรวม*** 

ความรู้ความเข้าใจน้อย (ต่ำกว่า 5 คะแนน) 93 59.62 

ความรู้ความเข้าใจปานกลาง (5-7 คะแนน) 29 18.59 

ความรู้ความเข้าใจมาก (8-11 คะแนน) 34 21.79 

ค่าเฉลี่ย  4.56  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.01  

ค่าต่ำสุด - 

ค่าสูงสุด  11.00  

หากลูกจ้างของท่านตกงาน ท่านต้องการความช่วยเหลอืเรื่องใดบ้าง (โปรดเรียงลำดับความสำคัญ 1-3) 

ลำดับที่ 1 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 91 37.45 

เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 80 32.92 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 16 6.58 

ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 4 1.65 

พักชำระหน้ี 45 18.52 

หาที่อยู่อาศัยให้ 1 0.41 

สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 5 2.06 

อื่น ๆ 1 0.41 

ไม่ระบุ 5  

ลำดับที่ 2 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 35 15.70 

เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 62 27.80 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 34 การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 31 13.90 

ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 27 12.11 

พักชำระหน้ี 48 21.52 

หาที่อยู่อาศัยให้ 4 1.79 

สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 14 6.28 

อื่น ๆ 2 0.90 

ไม่ระบุ 28  

ลำดับที่ 3 

หางานให้ใหม่โดยเร็ว 36 17.48 

เงินทดแทนระหว่างว่างงาน 24 11.65 

เข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 46 22.33 

ความคุ้มครองไม่ให้ตกงานอีก 26 12.62 

พักชำระหน้ี 44 21.36 

หาที่อยู่อาศัยให้ 12 5.83 

สินเชื่อเพ่ือไปลงทุน 14 6.80 

อื่น ๆ 4 1.94 

ไม่ระบุ 45  

ท่านเคยใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหรือไม่  

เคย 148 64.91 

ไม่เคย 80 35.09 

ไม่ระบุ 23  

ข้อใดต่อไปน้ีคือสิ่งที่ลูกจ้างของท่านวิตกกังวลในการทำงานปัจจุบัน (โปรดเรียงลำดับความวิตกกังวล 1-3) 

ลำดับที่ 1  

กลัวตกงาน  139 58.40 

ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 12 5.04 

หางานทำใหม่ไม่ได้ 20 8.40 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 34 การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 15 6.30 

เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 44 18.49 

อื่น ๆ 8 3.36 

ไม่ระบุ 13  

ลำดับที่ 2 

กลัวตกงาน  27 13.92 

ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 45 23.20 

หางานทำใหม่ไม่ได้ 66 34.02 

สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 19 9.79 

เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 37 19.07 

อื่น ๆ 0 0.00 

ไม่ระบุ 57  

ลำดับที่ 3 

กลัวตกงาน  22 12.94 

ขาดความรู้ทักษะที่จำเป็น 18 10.59 

หางานทำใหม่ไม่ได้ 57 33.53 

สวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอ 21 12.35 

เงินเก็บไม่พอใช้จ่าย 51 30.00 

อื่น ๆ 1 0.59 

ไม่ระบุ 81  

ท่านมีความเชือ่มั่นต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในระดับใด (0-น้อยที่สุด 10-มากที่สุด) 

0 คะแนน  6 2.42 

1 คะแนน  2 0.81 

2 คะแนน  6 2.42 

3 คะแนน  3 1.21 

4 คะแนน  7 2.82 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตาราง 34 การรับรู้ในสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของนายจ้าง (ต่อ) 
การรับรู้เก่ียวกับประกันสังคมและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน จำนวน ร้อยละ 

5 คะแนน  39 15.73 

6 คะแนน  24 9.68 

7 คะแนน  61 24.60 

8 คะแนน  61 24.60 

9 คะแนน  17 6.85 

10 คะแนน  22 8.87 

ไม่ระบุ 3  

ค่าเฉลี่ย  6.90  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.25  

ค่าต่ำสุด - 

ค่าสูงสุด  10.00  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) 

ตาราง 35 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของนายจ้าง 

รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มไม่เห็นด้วย 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1) ส่งเสริมให้มีงานทำและสนับสนุนการจ้างงาน 98.79 0.81 0.40 4.34 0.04 9.30 1.20 

2) คืนเงินสมทบให้ลูกจ้างถ้าทำงานกับนายจ้างครบ 2 ปี 85.95 13.64 0.41 3.72 0.56 8.16 3.03 

3) ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงานคนที่กำลัง
ว่างงาน* 97.93 1.65 0.41 4.33 0.07 

9.26 1.37 

4) ให้เงินสนับสนุนนายจ้างที่รับคนว่างงานเข้าทำงาน* 94.26 5.33 0.41 4.16 0.16 9.00 1.88 

5) ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบบางส่วนให้แก่นายจ้างกรณีมีการจ้างงาน 93.88 5.71 0.41 4.16 0.24 8.92 2.19 

6) กระตุ้นการจ้างงานภายใต้โครงการจัดหางานในชุมชน 95.88 3.70 0.41 4.17 0.14 9.02 1.81 

7) หากว่างงานติดต่อกัน 1 ปี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาทักษะหา
อาชีพใหม่ 94.26 5.33 0.41 4.10 0.20 

8.91 2.05 

8) ได้รับความช่วยเหลือในการหางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกันสังคมโดยตรง 95.53 4.07 0.41 4.17 0.14 

9.03 1.80 

9) ให้คำปรึกษาเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง* 95.51 4.08 0.41 4.16 0.16 9.00 1.86 

10) ลดหย่อนภาษีเมื่อมีการจ้างงานสำหรับนายจ้าง* 97.56 2.03 0.41 4.36 0.09 9.28 1.52 

11) ให้เงินสนับสนุนเพ่ือจูงใจให้กลับเข้าสู่การจ้างงานอย่างรวดเร็ว 94.24 5.35 0.41 4.19 0.22 8.97 2.12 

12) ให้เงินสนับสนุนบางส่วนระหว่างหางานใหม่ (ค่าเดินทาง)  90.98 7.79 1.23 3.90 0.30 8.61 2.40 

13) ให้เงินช่วยเหลือค่าฝึกอบรมพัฒนาทักษะและอื่น ๆ ระหว่างการ
อบรม 96.73 2.86 0.41 4.21 0.13 

9.08 1.74 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน 
เพ่ือพัฒนากำลังแรงงานอย่างย่ังยืน ปีงบประมาณ 2564             311 

เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ตาราง 35 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของนายจ้าง (ต่อ) 

รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มไม่เห็นด้วย 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

14) การเข้าร่วมพัฒนาทักษะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 95.93 3.25 0.81 4.27 0.14 9.13 1.81 

15) กรณีทุพพลภาพให้จัดหางานหรือส่งต่อให้กับนายจ้างรายใหม่ที่มีงาน
เหมาะสม 96.72 2.87 0.41 4.23 0.11 

9.12 1.66 

16) ผู้ประกันตนที่มีอายุเกินกว่า 55 ปี ไม่ควรได้รับสิทธิประโยชน์การ
จ้างงาน 31.25 68.75 0.00 1.20 2.96 

3.24 3.97 

17) ผู้ประกันตนอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันข้ึนกับประวัติการ
จ้างงาน 70.66 29.34 0.00 3.05 1.19 

6.86 3.96 

18) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการสนับสนุนการหางานให้
ทำชั่วคราว  95.10 4.49 0.41 4.16 0.20 

8.96 2.06 

19) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่
อาศัย 87.97 11.62 0.41 3.72 0.47 

8.25 2.85 

20) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ตลาดงาน
ต้องการ 94.69 4.90 0.41 4.16 0.20 

8.96 2.06 

21) หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดจะได้รับการช่วยหางานที่มั่นคง 94.67 4.92 0.41 4.15 0.18 8.97 1.98 

22) หากสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธมากกว่า 3 ครั้งจะได้รับเงินทดแทน 70.00 30.00 0.00 2.89 1.22 6.67 3.92 

23) สามารถเข้ารับการพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 98.36 1.23 0.41 4.39 0.05 9.34 1.28 

24) ผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนในการจ้างงานเช่นเดียวกันกับคนวัย
หนุ่มสาว 91.87 7.72 0.41 3.95 0.27 

8.68 2.31 

25) การจ่ายเงินสมทบควรเป็นลักษณะร่วมจ่าย รัฐ+นายจ้าง+ลูกจ้าง 96.28 3.31 0.41 4.31 0.14 9.17 1.78 
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ตาราง 35 สิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานและการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมของนายจ้าง (ต่อ) 

รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่มี
ความเห็น
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มเห็นด้วย  

(เต็ม 5 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย 
กลุ่มไม่เห็นด้วย 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(เต็ม 10 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

26) การจ่ายเงินสมทบควรร่วมจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันทั้งรัฐ นายจ้าง 
และลูกจ้าง 91.77 7.82 0.41 4.00 0.33 

8.66 2.48 

27) การจ่ายเงินสมทบควรมีความยืดหยุ่น (มีมากจ่ายมาก มีน้อยจ่าย
น้อย) 85.60 14.40 0.00 3.74 0.57 

8.17 3.08 
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สิทธิประโยชน์ประกัน “การจ้างงาน” และการจ่ายเงินสมทบ (เพิ่มเติม) 

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมาขา้งต้น ท่านยินดีจ่ายเงินสมทบเพิ่ม 

ท่านยินดีที่จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มหรือไม ่
ร้อยละ 

ยินดี (ค่าเฉลี่ย = 287.19, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 309.77, ค่าต่ำสุด = 10, ค่าสูงสุด = 1,000) 36.45 

น้อยกว่า 100 บาท/ลูกจ้างหน่ึงคน 60.00 

100 - 1,000 บาท/ลูกจ้างหน่ึงคน 37.78 

ต้ังแต่ 1,000 บาทข้ึนไป/ลูกจ้างหน่ึงคน 2.22 

ไม่ยินดี 61.58 
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ภาคผนวก ง  
ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ 

ตาราง 36 ประเด็นข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จังหวัด 
ความคิดเห็น 

ผู้ประกันตน นายจ้าง 

1. นครราชสีมา คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างรู้แค่ว่ามีสิทธิ์ในการเบิก
ค่ารักษาพยาบาล และกังวลว่าเงินท่ีจ่ายจะได้กลับคืนมาหรือไม่ 

นายจ้างควรได้รับการเยียวยาในสถานการณ์ COVID นโยบาย
กับสถานการณ์ไม ่คล้องจองกัน สถานประกอบการได้รับ
ผลกระทบมาก ่อนจะสั ่ งป ิดด ังน ั ้นควรจะคำน ึงถ ึงสถาน
ประกอบการในช่วงก่อนหน้านั้นอย่างเป็นธรรม 

2. ขอนแก่น อยากได้สิทธิประโยชน์ท่ีเพิ่มขึ้น แต่จ่ายเงินน้อย และบางคนก็
ไม่ทราบสิทธิที่ตัวเองมีเพราะเป็นหลักประกันท่ีทางบริษัททำให้ 

- นายจ้างเห็นว่าลูกจ้างต่างด้าวดีกว่าคนไทย ขยัน คนไทยส่วน
ใหญ่ขี ้เกียจ และคิดว่าตนเองมีเงินว่างงาน จะไม่หางานใหม่
จนกว่าจะครบกำหนดการได้รับเงินสิทธิประโยชน์ เพราะถ้ารีบ
หางานจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับเงิน  

- รัฐบาลควรร่วมจ่ายเงินสมทบให้เท่ากัน 

- นายจ้างภาครัฐมองว่าไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินสมทบให้มากขึ้น 
คุณภาพของลูกจ้างตอนนี ้ไม่ค่อยมีค ุณภาพ เรียนรู ้ไว เก่ง
เทคโนโลยี แต่ขาดน้ำใจ ขาดจิตสัมพันธ์กับผู้อื่น และอยู่ไมค่่อย
ทน เปลี่ยนงานบ่อย นายจ้างต้องเปลี่ยนคนเข้าประกันสังคม
บ่อยตามไปด้วย 
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ตาราง 36 ประเด็นข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

จังหวัด 
ความคิดเห็น 

ผู้ประกันตน นายจ้าง 

3. อำนาจเจริญ ลูกจ้างมีความกังวลว่าสิทธิประโยชน์ท่ีจ่ายไปนั้นจะได้รับคืนมา
หรือไม ่

นายจ้างมองว่าทุกวันนี้เงินประกันสังคมเป็นเงินเก็บที่นายจ้าง
และลูกจ้างร่วมกันจ่าย รัฐร่วมจ่ายเพียงเล็กน้อย บทบาทของรัฐ
ควรมีมากกว่านี้จึงจะจูงใจให้คนเข้าใช้สิทธิประกันสังคมกัน
เพิ่มขึ้น เพราะทุกวันนี้ส่วนไม่สนใจหลักประกันของประกันสังคม
แล้วและคนก็เป็นแรงงานนอกระบบเก็บเงินเองได้ นอกจากนี้ยัง
มีคำถามว่า เงินที่จ่ายเข้ากองทุนสมทบที่ไม่ได้ใช้ เช่น ค่าทำฟัน 
สามารถขอคืนกลับมาได้หรือไม่ 

4. เชียงใหม่ -ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสิทธิประโยชน์ และยินดีจ่ายเงินสมทบ
เพิ่ม 100-200 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ลูกจ้างกังวลว่าเงินเก็บจะ
ไม่พอใช้ ระบบการจ่ายเงินสมทบในเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ผู้จ่าย
มีความไม่เข้าใจ บางรายต้องมาจ่ายด้วยตนเองที่ประกันสังคม
เพราะจ่ายในเว็บไซต์ยาก ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์ว่างงาน 
และการรายงานตัวมีความยุ่งยาก และเป็นอุปสรรคกับผู้ที่ไมม่ี
อินเทอร์เน็ตใช้  

-ไม่ค่อยรู้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากการรักษาพยาบาล ผู้ท่ี
ไม่มีเวลามาจ่ายเงินสมทบและเกินวันที่ต้องจ่ายจะถูกตัดสิทธิ์  
จึงอยากให้มีแอปพลิเคชันสำหรับจ่ายเงินสมทบ 

- ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จ้างบริษัททำบัญชีและยื่นจ่ายเงิน
สมทบให้ จึงทำให้ไม่รู้เรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องการจ้างงาน ทราบ
เพียงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลเท่านั้น  

- ในภาวะวิกฤติควรมีการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ถูกพักงาน
จนกว่าจะพ้นวิกฤติ  

- ในส่วนปัญหาของลูกจ้างพบว่า ลูกจ้างมักออกจากงานโดยไม่
บอกบริษัทเพื่อขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม 
ดังนั้นก่อนที่สำนักงานประกันสังคมจะส่งหนังสือแจ้งบริษัท 
อยากให้มาคุยกับบริษัทก่อน  

- ผู้ประกันตนท่ีมีอายุเกินกว่า 55 ปี บางคนยังอยากอยู่ในระบบ
ประกันสังคม อยากให้มีทางเลือกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย เช่น 
ให้อยู่ในระบบต่อ แต่เปล่ียนเป็นมาตราอื่น เป็นต้น  
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ตาราง 36 ประเด็นข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

จังหวัด 
ความคิดเห็น 

ผู้ประกันตน นายจ้าง 

  - อยากให้เพิ่มเงินในการรักษาพยาบาลด้วย ธุรกิจขนาดใหญ่มัก
ไม่ตอบคำถามด้านเศรษฐกิจ และส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่ายเงิน
สมทบเพิ่ม ลูกจ้างท่ีมีอายุงานมากและมีฐานเงินเดือนมากทำให้
นายจ้างไม่สามารถจ้างต่อได้ อาจมีการช่วยเหลือโดยการส่งต่อ
ให้นายจ้างคนใหม่ที่ต้องการคนที่มีศักยภาพและประสบการณ์ 
นอกจากนี ้นายจ้างยังสะท้อนว่า การจ่ายเง ินสมทบควรมี
ทางเลือกให้กับผู้ประกันตน เพราะบางคนอยากจ่ายเพิ่มเพื่อให้
ยามเกษียณมีเงินหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น คล้าย model 
ประกันชีวิต อยากให้มีระบบแจ้งว่าเงินสมทบท่ีได้จ่ายไปสะสมไว้
ท่ีเท่าใดแล้ว โดยอาจเป็นระบบง่าย ๆ เช่น ไลน์ เว็บไซต์ท่ีเข้าถึง
ได้ง่าย นอกจากนี้ยังสะท้อนปัญหาการมีเงินเก็บไม่พอใช้ด้วย 
โดยระบุว่า ในต่างจังหวัดไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีทำให้คน
ต่างจังหวัดทำงานเพื่อเก็บเงินซื้อรถเพื่อขับขี่ไปทำงาน ดังนั้น 
หากมีระบบขนส่งท่ีดีเทียบเท่ากับในเมืองหลวงก็จะทำให้ปัญหา
นี้เบาลงได้ 

5. เชียงราย  อยากเสนอให้ประกันสังคมขยายฐานเงินเดือนสำหรับการจ่าย
และรับสิทธิประโยชน์ 

6. แม่ฮ่องสอน  นายจ้างอยากได้เงินทดแทนในส่วนท่ีลูกจ้างไม่ได้ใช้คืนในกรณีท่ี
จ่ายไปแล้ว เช่นค่าทำฟัน ค่าคลอดบุตร เป็นต้น 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
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ตาราง 36 ประเด็นข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

จังหวัด 
ความคิดเห็น 

ผู้ประกันตน นายจ้าง 

7. สระบุรี ผู ้ประก ันตนไม ่ เข ้าใจกระบวนการลงทะเบ ียนว ่างงาน  
การใช้เว็บไซต์ยาก ไม่มีการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ เลย
ต้องไปใช้ธุรกิจที่รับลงทะเบียนคนว่างงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เสียเงินเพราะไม่เข้าใจเทคโนโลยี ผู้สูงอายุไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอน
ว่าออกจากงานแล้วจะทำอย่างไรต่อและจะไป ม.33 หรือ ม.39 
จะไปติดต่ออย่างไรต่อ สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับก็ไม่ค่อยรู้ ควรจะ
มีคนแนะนำให้ความรู้ในส่วนนี้ด้วย 

นายจ้างมีปัญหาเรื่องพนักงานไม่ค่อยทนเข้ามาแล้วออกง่าย  
ลูกจ้างกังวลเรื่องตกงานเงินไม่พอใช้ การจ่ายเพิ่มประกันสังคม
ขึ้นอยู่กับรายรับของสถานประกอบการ 

8. นครนายก  เรื่องสิทธิประโยชน์ยินดีที่จะจ่ายสมทบให้ เรื่องการจ่ายมากมี
มากจ่ายน้อยมีน้อยควรมีเพดานการจ่ายเหมือนกัน เพราะขึ้นอยู่
ก ับผลที ่ได้คุ ้มค่าหรือไม่ เพราะทุกวันนี้ไม่คุ ้มเลย อยากให้
ประกันสังคมจัดการสิทธิเรื่องการร้บวัคซีนให้โดยเร็ว นายจ้าง
บางคนไม่รู้ว่าลูกจ้างไปลงทะเบียนว่างงาน มีเพียงลูกจ้างกลับมา
ติดต่อให้นายจ้างไปเซนรับรองการลาออกให้ด้วย 

9. สมุทรสงคราม  อยากให้ล ูกจ้างที ่ เป ็นต่างด้าว เวลาไปติดต่อที ่สำน ักงาน
ประกันสังคมได้รับการอำนวยความสะดวก และลดความยุ่งยาก
ของขั้นตอนในส่วนเอกสารลงบ้าง 

10. สมุทรสาคร แรงงานพม่าส่วนใหญ่ทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองควรได้รับ การติดต่อหน่วยงานประกันสังคมมีปัญหาในเรื ่องของความ
ยุ่งยาก 
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จังหวัด 
ความคิดเห็น 

ผู้ประกันตน นายจ้าง 

11. ชลบุรี  

  

อยากให้ลดสัดส่วนของจ่ายเงินสมทบ เพราะเมื่อเกิดวิกฤติกลับ
ไม ่ ได ้ ร ับการเย ียวยาเท ่าท ี ่ ควร โดยเฉพาะธ ุรก ิจท ี ่อยู่
นอกเหนือจากพื้นท่ีสีแดง 

12. ระนอง   ปกติแล้วลูกจ้างแทบไม่ได้สนใจเลยว่าเงินท่ีจ่ายประกันสังคมทุก
เดือน ตนเองจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง 

13. กรุงเทพมหานคร อยากให้สำนักงานประกันสังคมรีบฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน  อยากให้การไปติดต่อเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกกว่านี้ทั้งในเรื่อง
ของเอกสารและกระบวนในการเข้ารับการติดต่อ โดยเฉพาะเรื่อง
ของการใช้เว็บไซต์ อยากให้ทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น 
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ภาคผนวก จ  
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

1 คุณสุพจน์ จารุวรรณบำรุง นักวิชาการอิสระ - ไม่เห็นด้วยกับการเอางานวิจัยมารองรับเพื่อท่ีจะเพิ่มเงินสมทบ 
ในกองทุนประกนัการว่างงานจากลูกจ้างหรือนายจ้าง แต่ควรเพิ่มเงิน
สมทบจากรัฐบาลมาให้เทียบเท่ากับอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ของลูกจ้างและนายจ้าง 

- ควรเพิ่มฐานเงินเดือนท่ีนำมาคิดอัตราการจ่ายเงินสมทบ 

- ควรขยายสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานจากเดิม 

2 คุณสุรีย์ มณฑา ท่ีปรึกษาสภาองค์การนายจ้าง
แห่งประเทศไทย 

- เห็นด้วยอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานที่นำเสนอ
มา เนื่องจาก เมื่อลูกจ้างว่างงานแล้ว ยังต้องการเงินบางส่วนสำหรับ 
การหางานใหม่ ภาครัฐต้องมีการบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
เกิดสิทธิประโยชน์ท่ีตอบโจทย์กับประเทศไทย 

- หากต้องการเก็บเงินสมทบเพิ่ม อยากให้เพิ่มในส่วนของประกนัการจ้าง
งาน ในส่วนของประกนัการว่างงาน คิดเห็นว่าไม่สมควรเก็บเพิ่มแล้ว 
และอัตราท่ีจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม ไม่ควรมากกว่า 0.5 

- ภาครัฐ ไม่ควรจ่ายเงินสมทบน้อยกว่าลูกจ้างหรือนายจ้าง 

3 คุณแสงชัย อนมนวล รองประธานสภาองค์การลูกจ้าง
พัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 

- สำหรับสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน ควรเริม่ต้ังแต่การเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

- เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อยากให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพใน
ทุกองค์กร ผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- การจ่ายสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงานและประกันการจ้างงานควร
เป็นไปอย่างสมัครใจ แต่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการจ่ายเงินเข้า
กองทุน 

4 
นายปณิธาน แก้วเซ่ง 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
กรมสว ัสด ิการและค ุ ้มครอง
แรงงาน 

การเพิ ่มอัตราการจัดเก็บเง ินสมทบ ควรขึ ้นอยู ่ก ับความสมัครใจ 
ของประชาชน และมีการกำหนดจำนวนการจ่ายเงินสมทบข้ันต่ำไว้ด้วย 

5 คุณกอบชัย ว่องไวยุทธ ์ ผ ู ้ อ ำนวยการศ ูนย ์ ว ิ จ ั ยและ
นว ัตกรรมแรงงาน สำน ักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

- กระตุ้นความมั่นคงในการทำงาน เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาทักษะ
ของประกันการจ้างงาน  

- ไม่เห็นด้วยในเรื ่องของการพัฒนาทักษะในระหว่างที่ยังมีงานทำอยู่ 
เนื ่องจากอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็ว ไม่เป็นผลดีกับ
นายจ้าง 

- ควรมีมาตรการจูงใจให้ลูกจ้างกลับเข้าสู ่การจ้างงานเร็วมากยิ่งขึ้น 
ระหว่างว่างงาน 

- เมื ่อเทียบสิทธิประโยชน์การประกันการว่างงานระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างแล้ว พบว่า นายจ้างแทบไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเลย จึงเห็น
ด้วยอย่างมากที่จะมีการยกเว้นภาษี หรือยกเว้นการจ่ายเงินสมทบของ
นายจ้างบางส่วน 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

- ควรส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของกองทุน และชะลอการเปล่ียนงานท่ีรวดเร็วสำหรับลูกจ้าง 

- ควรมีความยืดหยุ่นในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

- ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินทดแทนในกรณีว่างงาน 100% เพราะจะทำ
ให้คนกลับเข้าสู่การจ้างงานช้าลง 

- ไม่เห็นด้วยกับการกู้ยืมเงินสำหรับการกลับเข้าสู่การจ้างงาน เนื่องจาก
กลุ่มที่เข้ามากู้ยืมเงิน เป็นกลุ่มเปราะบาง การให้คนกลุ่มนี้กู้ยืมเงิน เป็น
การซ้ำเติมความเปราะบาง และคิดว่ายากท่ีจะได้เงินคืน 

6 ไม่ระบ ุ ตัวแทนจากภาคเอกชน - ไม่ควรจัดเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากลูกจ้างและนายจ้างอีก แต่ควรเพิ่ม
ในส่วนของภาครัฐ ให้มีการจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับลูกจ้างและ
นายจ้าง 

- การจ่ายเงินทดแทนกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือลาออก คิดว่าจำเป็น
มากในช่วงเวลานี้ ภาครัฐควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้าง และมีการยืดหยุ่นในเรื ่อง  
ของระยะเวลาการจ่ายเง ินสมทบ และอัตราการจ่ายเง ินสมทบท่ี
เหมาะสม 

7 ไม่ระบ ุ ไม่ระบ ุ - ควรขยายกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ท้ังในกลุ่มแรงงานใน
ระบบและแรงงานนอกระบบ เช่น พนักงานเสิร์ฟ ผู ้ใช้แรงงานในห้าง 
ตลาดสด ผู้ท่ีได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

- ควรยืดหยุ่นให้มีการจ่ายเงินสมทบเกินเพดาน 15 ,000 บาท ขึ้นไป  
โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกจ้าง โดยที่นายจ้างยังจ่ายเท่าเดิม  
ทำคล้าย ๆ Provident fund ได้หรือไม่ 

- ไม่ทราบเลยว่าเงินกองทุนประกันสังคม เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ลงทุน
อย่างไร มีผลตอบแทนหรือไม่ 

- ควรมีเงินทดแทนให้ผู้ประกันตนในกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิNต่าง ๆ เช่น  
ทันตกรรม 

- ขยายการบริการในโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว 
สะดวกมากขึ้น 

- ประกันการจ้างงานควรขยายให้กว้างขึ้น ในบริบทของภาคเอกชนใน
อนาคต ท่ีจะมีการใช้หุ่นยนต์มากขึ้น 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาคผนวก ฉ  
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการศึกษา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

1 คุณนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 9 

- เห็นด้วยในเรื่องของการเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินสมทบ เนื่องจากคาดว่า
อัตราการจัดเก็บเงินสมทบในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ แต่ควรระวังในเรื่อง
ของข้อกฎหมาย ควรตรวจสอบอย่างละเอียด 

- ในเรื่องของการประกันการจ้างงาน อยากเสนอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการ
ท่ีจะทำอย่างไรให้เกิดการชะลอการเลิกจ้างมากท่ีสุด  

- ในเรื่องของการคุ้มครองเรื่องว่างงานแก่แรงงานข้ามชาติ ตามกฎหมาย 
เมื่อถูกเลิกจ้าง จะอยู่ในประเทศได้ 30 วัน หากไม่มีนายจ้างรายใหม่ แต่ใน
ปัจจุบัน มีลูกจ้างท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติบางส่วนรับสิทธิประโยชน์มากกว่า 
30 วัน เมื่อว่างงาน หากตรวจสอบ จะสามารถตรวจจับแรงงานข้ามชาติท่ี
อยู่แบบผิดกฎหมายได้ 

- ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากปัจจุบันยังติดใน
เรื่องของข้อกฎหมาย  

- เงื่อนไข เหตุผลการลาออก คำจำกัดความของกฎหมายมีความแตกตา่ง
กัน แม้จะอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ดังนั้น นายจ้างจะเกิดความสับสนใน
เรื่องของคำจำกัดความนี้ จึงควรปรับแก้ให้เหมือนกันหรือไม่ 

- ควรพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มเพดานอายุของผู้ประกันตน เนื่องจาก
ผู้ประกันตนท่ีอายุมากกว่า 55 ปี จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพด้วย 
อาจมีความซ้ำซ้อนกัน 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

- การจ่ายเงินสมทบตามความสมัครใจของลูกจ้าง อาจทำให้ภาระไปตกสู่
นายจ้างมากเกินไป จึงควรมีการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนายจ้าง 

- ในการทำงานของกระทรวงต่าง ๆ เราแยกส่วนกันในเรื่องของการดูแล
ผู ้ประกันตนเมื ่อว่างงาน ควรมีการเซ็ทระบบให้มีความเชื ่อมโยงกัน  
เช่น ในต่างประเทศ สามารถเช็คได้ว่าผู้ประกันตนมีการหางานอย่างจริงจัง
หรือไม่ จากจำนวนการค้นหางานในเว็บไซต์จัดหางาน 

- หากจะมีการปรับข้อกฎหมายในเรื่องของเพดานในการจ่ายเงินสมทบ 
(ปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 บาท) ควรเพิ่มเติมว่าให้มีการทบทวนอัตราค่าจ้าง
ทุก ๆ 5 ปี (อาจปรับหรือไม่ปรับก็ได้)   

2 คุณบุญเรือง โรจนศิริ หัวหน ้าสำน ักงานประก ันส ั งคม
จังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง 

- เห็นด้วยอย่างยิ่งในการบูรณาการในเรื่องของข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับ
นายจ้างและผู้ประกันตน โดยท่ีไม่ต้องขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

- เห็นด้วยในส่วนของการจ่ายเงินสมทบโดยสมัครใจ แต่ต้องคำนึงว่าการ
ได้รับเงินเพิ่มเติม จากการสมทบจ่ายเงินเพิ่มเติม อาจไม่ต่างอะไรจากการ
ฝากเงินในธนาคาร แต่มีสภาพคล่องน้อยกว่า เนื่องจากต้องรอการว่างงาน
ก่อน จึงจะได้รับเงินทดแทน อาจทำให้ไม่มีผู้ประกันตนสนใจ ควรมีการให้
สิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่าเงินทดแทน เพื่อจูงใจให้กับผู้ประกันตนจ่ายเงิน
สมทบเพิ่มมากขึ้น 

3 คุณกนกนันท์ วีริยานันท์ หัวหน ้าสำน ักงานประก ันส ั งคม
จังหว ัดสมุทรปราการ สาขาพระ
ประแดง 

- ควรปรับเปลี่ยน mindset ของผู้ประกันตน เนื่องจากส่วนใหญ่ ทุกคน
อยากได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น แต่ไม่อยากจ่ายเงินสมทบเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นไป
ไม่ได้ 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

- ปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่าง แต่พบว่าผู้ประกันตนเมื่อว่างงานไม่ต้องการ
กลับเข้าสู่การทำงานโดยทันที จะแก้ปัญหาอย่างไร ควรมีการปลูกฝังใน
เรื่องของการรับผิดชอบจากสังคมหรือไม่ 

- สำหรับแหล่งข้อมูลกลางจากกระทรวงต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ 
แต ่ไม ่สามารถเป ิดเผยช ื ่อได ้  เน ื ่องจากต ิดในเร ื ่องของกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล 

4 คุณพีรพร บวรธนสาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
สำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงาน
ประกันสังคม 

- ในเร ื ่องของการจัดเก ็บเง ินสมทบ 1:1:1 คิดเห็นว ่าผู ้ประกันตน 
และนายจ้างไม่ควรจ่ายเพิ่ม แต่รัฐบาลควรจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมแทน
ประชาชนและนายจ้าง อยู่ที่อัตรา 0.5:0.5:2 ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะทำให้
รัฐบาลเห็นความสำคัญ และจัดสรรงบประมาณให้มาช่วยเหลือกองทุน
ประกันสังคม 

- หากจะทำการทดลองใช้สำหรับการประกันการจ้างงานควรพิจารณาใน
เรื่องกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก นายจ้างมี 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) นายจ้าง
องค์กรขนาดใหญ่ มีสวัสดิการสำหรับลูกจ้างที่ดี จ่ายเงินสมทบไม่ล่าช้า 
ให้สิทธิประกันสังคมแก่ลูกจ้างทุกกลุ่ม กลุ่มนี้จะสามารถเก็บเงินสมทบ
เพิ่มเติมได้ (2) กลุ่มนายจ้างท่ีอยู่ในบริษัทขนาดเล็ก มักพยายามหลีกเล่ียง
การนำลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม เนื่องจากไม่อยากเสียเงินในการ
จ่ายเงินสมทบ ไม่มีสวัสดิการท่ีดี ไม่สนใจในหลักการของการเฉล่ียทุกข์สุข 
ซึ่งเป็นแนวคิดส่วนใหญ่ของคนไทย กลุ่มนี้อาจไม่สามารถเก็บเงินสมทบ
เพิ่มเติมได้ หากเป็นไปได้ควรช่วยปูพื้นฐานส่ิงเหล่านี้ให้กับนักศึกษาก่อนท่ี
จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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เสนอ สำนักงานประกันสังคม 
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ความคิดเห็น 

5 คุณชนมภูมิ อุนะพำนัก น ักว ิชาการแรงงานชำนาญการ  
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 

- อยากทราบว่ามีการเก็บข้อมูลจากลูกจ้างท่ีเป็นคนพิการหรือไม่ เนื่องจาก
ลูกจ้างท่ีเป็นผู้พิการได้รับเบี้ยเล้ียงในการอบรมอยู่แล้ว แต่อยากให้เพิ่มใน
เรื ่องของค่าที่พักด้วย เพื่อลดการเดินทางสำหรับผู้พิการบางกลุ่มที่ไม่
สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้ 

- ในเรื ่องของการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ พบว่าลูกจ้างแต่ละคนมีความ
ต้องการหลากหลาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สามารถจัดอบรมได้ตาม
ความต้องการ จึงไม่สอดคล้องกับการสนับสนุนให้ลูกจ้างหางานได้ไวขึ้น 

- การสนับสนุนให้สถานประกอบการฝึกอบรมลูกจ้าง สำหรับสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง จะติดปัญหาในเรื่องของสถานท่ี 
รวมถึงเรื ่องของค่าใช้จ่าย จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในส่วนนี้  
และควรให้ลูกจ้างได้เลือก หากอบรมแล้ว ก็สามารถไปทำงานในสถาน
ประกอบการอื่นได้ 

 


