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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ นาเสนอแนวคิดทุนมนุ ษย์ การประกันสังคม และการเชื่อมโยงกองทุน
ประกันสังคมเพื่อส่งเสริม การพัฒนาทุนมนุ ษย์ในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิด การที่พนักงานสามารถเลือก
สวัสดิการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล (Cafeteria Approach หรือ Flexible Benefit Programs) และแนวคิด
ระบบต้นไม้สวัสดิการ(The tree of social welfare system) โดยเปรียบเทียบระบบการจัดสวัสดิการเหมือนต้นไม้ท่ี
อยู่บนพืน้ ฐาน 3 แนวคิด คือ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานนวัตกรรม และฐานสิทธิพน้ื ฐานทางสังคม เพื่อเป็ นแนวทาง
หรือวิธกี ารในการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ และเพื่อให้วธิ กี ารดังกล่าวเป็ นรูปธรรมและสามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้มกี ารวิจยั หรือการจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียในการนาไปปรับปรุงให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้ในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: กองทุนประกันสังคม, ทุนมนุษย์

Abstract
This article aims to introduce the concepts of citizens’ welfare, social security and social security
fund to attain quality of public services in Thailand by using concepts where employees can select
appropriate benefits between Cafeteria Approach or Flexible Benefit Programs and The Tree of Welfare
System. The Welfare System compared to The Tree of Welfare concept is based on three principles: the
natural resource, innovation, and social basic rights where the main focus is promoting investment to
develop the constituents’ basic welfare and implementation of the guidelines effectively. This article also
proposes conducting research and public opinion to ask their feedbacks for further improvement in t he
future.
Keywords: Social Security Fund, Human Capital
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บทนา
ป จั จุ บ ัน ประเทศไทยมี ห ลั ก ประกัน ดู แ ลด้ า น
แรงงานที่อ ยู่ ใ นความรับ ผิ ด ชอบของส านั ก งาน
ประกั น สัง คม 2 กองทุน คือ 1) กอง ทุน เง ิน
ทดแทน เป็ นกองทุนที่นายจ้างเป็ นผูจ้ ่ายเงินสมทบ
ฝ่ายเดียว โดยลูกจ้างจะได้เ งิน ทดแทนเนื่ อ งจาก
โรคที ่เ กิด จากการท างาน ทุพ พลภาพ หรือ
ส ูญ เ ส ยี อ ว ยั ว ะ บ า ง ส ่ว น แ ล ะ 2) กอ ง ทุ น
ประกันสังคม เก็บเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่า ย
นายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล จ่ ายเงินเข้า
กองทุนในแต่ละเดือน โดยลูกจ้างจะได้เงินทดแทน
7 ประเภท ได้ แ ก่ กรณี ป ระสบอั น ตราย ห รื อ
เจ็บป่วย กรณีค ลอดบุต ร กรณีทุพ พลภาพ กรณี
ตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณี
ว่างงาน [1] ตลอดระยะเวลาทีม่ รี ะบบประกัน สังคมเข้า
มาดูแ ลเรื่องสุขภาพของแรงงานถือเป็ นสิง่ ที่ดี แต่
จากรูปแบบสิทธิประโยชน์ 7 ประเภทดังกล่า ว
ข้างต้น ถือเป็ นแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ในยุคดัง้ เดิมที่เ น้ น ค่า ตอบแทนและการดูแ ล
เรื่อ งความเจ็บ ป ่ว ยจากการท างานทางกายภาพ
เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ซึง่ เป็ นรูปแบบ
สิทธิประโยชน์ท่อี าจจะไม่ ครอบคลุมการพัฒนาทุน
มนุ ษย์ เนื่องจากในยุคปจั จุบนั ที่ป ระเทศต่า งๆ ใน
สัง คมโลกต่า งให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาทุ น
มนุ ษย์ให้มคี ุณภาพ และศักยภาพในการแข่งขันของ
โลกที่ไร้พรมแดน (Globalization) ซึ่งตัง้ อยู่บนฐาน
ของเศรษฐกิจและสังคมแห่ งความรู้ (KnowledgeBased Society/ Economy) ดังนัน้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงให้ความสาคัญในการส่งเสริมให้เ กิด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของทุนมนุ ษย์ท่ี
มีลกั ษณะเรียกว่ า สมรรถนะ (Competency) ทักษะ
(Skill) ความรู้ (Knowledge) และ ทัศนคติ (Attitude)
ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาได้ จ ากระบบการศึ ก ษา การ
ฝึ ก อบรม และการพัฒนา มากกว่าที่จะมุ่งเน้นเพียง
แค่สวัสดิการในรูปค่าจ้างและค่า ตอบแทน ในด้า น
ความสุขทางกายภาพ ความสุขทางวัตถุ เท่านัน้ ดัง
จะเห็นได้จาก [2] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่ เติม 2545) ได้มุ่งเน้นให้มกี าร

ใช้การศึกษาเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองใน
มาตรา 4 ข้อความว่ า “การศึกษา” หมายความว่ า
กระบวนการเรีย นรู ้เ พื่อ ความเจริญ งอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ า งสรรค์
จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรูอ้ นั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ
เรีย นรู้แ ละป จั จัย เกื้อ หนุ น ให้บ ุค คลเรีย นรู ้อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ “การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ”
หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน
การศึก ษาในระบบการศึก ษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุ ณ ภาพ
ชีวติ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ แต่การลงทุนพัฒนา
ทุนมนุ ษย์ถือเป็ นการลงทุนทีต่ ้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก
ดังนัน้ จึงต้องสร้างความร่วมมือจากองค์การต่างๆ ใน
การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาดังกล่าว
ั หาที่ พ บในการพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ คื อ
แต่ ป ญ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์มตี น้ ทุน
ั หาวิกฤติเศรษฐกิจ ตัง้ แต่ ปี
สูงมากประกอบกับป ญ
พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา ส่งผลต่อความล้มเหลว ทางด้าน
เศรษฐกิจ ป ญั หาสัง คม ป ญั หาจริย ธรรม และ
ป ญั หาการขาดรายได้ค วามเป็ น อยู่ท่ไี ม่ ดีข องทัง้
นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงปญั หามาตรฐาน และการ
บริการที่ต่ าในการรักษาพยาบาล ความไม่เป็ นธรรม
สาหรับผูป้ ระกันตนเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ ปญั หาความ
เหลื่อมล้าระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กับระบบประกันสังคม การที่ผู้ ประกันตนจ่ ายเงิน
สมทบแต่ไม่ได้ใช้ จากปญั หาดังกล่าววัตถุประสงค์ของ
บทความจึงมุ่งเน้น 1) นาเสนอแนวคิด ทุน มมนุ ษ ย์
และการประกัน สังคม 2) เสนอแนวทางหรือวิธกี ารใน
การเชื่อมโยง กองทุน ประกันสังคมเพื่อสนับสนุ นการ
พัฒนาทุนมนุ ษย์ ซึ่งอาจจะเป็ นทางเลือกทีก่ ารสร้าง
ความเป็ นธรรมแก่ผู้ประกันตนในรูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับประกัน สังคมต่อไป
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กองทุ น ประกัน สั ง คมกับ การพัฒ นาทุ น
มนุษย์ในประเทศไทย
ความหมายและแนวคิ ดกองทุ น ประกั น
สังคม
การประกันสังคม [3] หมายถึง การสร้างหลัก
ประกันในการดารงชีวติ ในกลุ่มของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วม
โครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลีย่ ความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ ทีไ่ ม่ใช่
จากการทางาน การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
และการว่างงาน เพื่อให้ได้รบั การรักษา พยาบาล
และมีรายได้อย่างต่ อเนื่องโดยนายจ้าง ลูกจ้าง และ
รัฐบาล เป็ นผูจ้ ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ระบบประกันสังคม [3] เกิดขัน้ ครัง้ แรกในประเทศ
เยอรมันในช่ วง ค.ศ. 1883-1889 โดยเริ่มจากการ
จัด ตัง้ กองทุ น ช่ ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน เพื่อ น าไป
ด าเนิ นการกรณี เจ็บป่ วย ต่ อมามีการประกันกรณี
เจ็บ ป ่ ว ยเนื่ องจากการท างาน ซึ่งด าเนิ นการโดย
สมาคมนายจ้าง ส่วนการประกันทุพพลภาพและการ
ประกันกรณีชราภาพบริหารจัดการโดยส่วนภูมภิ าค
ด้วยการมีส่วนร่วมจาก 3 ฝ่า ย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง
และรัฐบาล มีการบริหารเงินโดยใช้วธิ กี ารจัดเก็บจาก
เงิน สมทบ และเป็ นระบบบังคับสาหรับผู้ท่มี ีรายได้
ซึง่ มีการรับประกันผลประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ทอ่ี ยู่
ในโครงการ ต่อมาได้แพร่หลายในประเทศแถบยุโรป
ลาตินอเมริกา สหรัฐ อเมริกา ทวีปแอฟริกา เอเชีย
และกลุ่มประเทศคาริบ เบีย นโดยองค์ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) กาหนดหลักการประกัน สังคม
สรุปได้ดงั นี้ [4]
1) มีการบริหารทางการเงินโดยวิธีการจัดเก็ บ
เงิน สมทบ ซึ่ง มาจากการสมทบของนายจ้า งและ
ลูกจ้าง โดยรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ
หรืออาจให้เงินอุดหนุนอื่น
2) การเข้า ร่ ว มโครงการเป็ น ลัก ษณะบัง คับ
3) รายได้จากเงินสมทบจะเก็บรวบรวมอยู่ในรูป
กองทุนพิเศษซึง่ นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับประโยชน์
ทดแทน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4) เงินส่วนเกินไม่จาเป็ นต้องนามาใช้จ่าย แต่จะ
นาไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลต่อไป

5) สิท ธิใ นการรับ ประโยชน์ ท ดแทนของผู้
ประกันตนขึน้ อยู่กบั ประวัติการจ่ายเงินสมทบ โดย
ไม่ตอ้ งตรวจสอบความจาเป็ น หรือตรวจสอบรายได้
แต่อย่างใด
6) อั ต ราเงิ น สมทบและประโยชน์ ท ดแทนมี
ความสัมพันธ์กบั รายได้ของผูป้ ระกันตน
7) การประกัน กรณีบ าดเจ็บ จากการทางาน
มาจากการสนับสนุ นทางการเงินจากนายจ้างเพียง ผู้
เดียว โดยรัฐอาจช่วยจ่ายเงินอุดหนุน
ประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ
สังคมในปี พ.ศ. 2477 โดยคณะราษฎรแต่ ไม่ได้รบั
การตอบสนองเนื่องจากประชาชนยังไม่รจู้ กั และ ไม่
เข้า ใจระบบดัง กล่ า วว่ า มี ป ระโยชน์ ต่ อ ประชาชน
อย่างไรต่ อมา สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้
มีน โยบายหลัก ประกัน ความมั ่นคงทางสัง คมแก่
ประชาชน แต่ ย ังไม่ มีกฎหมายรองรับ จนกระทัง่ มี
กฎหมายประกันสังคม คือ พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2497 แต่ไม่มกี ารตราพระราชกฤษฎีกา
ตามกฎหมายจึง ทาให้ก ฎหมายนี้ ไม่ มีผลบังคับใช้
ต่ อ มาในปี พ .ศ.2533 ได้ มีพ ระราชบัญ ญัติ ป ระกัน
สังคม พ.ศ. 2533 ออกมาใช้บงั คับ กาหนด ให้ระบบ
ประกัน สัง คมช่ ว ยเหลือ กลุ่ ม บุ ค คลเป้ าหมาย คือ
สมาชิกผู้จ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุน ประกันสังคม
โดยเป็ นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายดังกล่าวใน 7 กรณี
คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ ย นอกงาน กรณี
ทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์
บุ ตร กรณี ชราภาพ และกรณี ว่ างงาน โดยกองทุ น
ประกันสังคมอยู่ภายใต้การดาเนินงานของสานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน [5]
ความหมายทุนมนุษย์
คาว่า ทุนมนุ ษย์ (Human Capital) ปรากฏครัง้
แรกในบทความปี ค.ศ. 1961 ชื่อ “Investment in
Human Capital” โดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล
ชื่อ Theodore W. Schultz [6] ตีพมิ พ์ ในวารสารชื่อ
American Economic Review โดยให้ความหมายทุน
มนุษย์ ประกอบด้วยทักษะ ประสบการณ์ และความรู้
นอกจากนี้ Gary S. Becker [6] ให้ความหมาย
ทุนมนุ ษย์ หมายถึง ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความคิด
ทักษะ และสุขภาพของแต่ละบุคคล
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สาหรับ Thomas O. Davenport [7] ได้สะท้อนให้
เห็นความสาคัญของพนักงานโดยกล่าวว่าคน ทางาน
คือสินทรัพย์ (Workers are assets) คือ สามารถ
สร้างมูลค่าได้ทงั ้ รูปแบบการให้บริการ และรูปแบบ
ตัวเงิน โดยทุนมนุ ษย์ประกอบด้วย ความสามารถ
(Ability) พฤติกรรม (Behavior) และความพยายาม
(Effort) โดยมีเวลาเป็ นปจั จัยด้านเวลาทีแ่ สดงในการ
ลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์
สาหรับนักวิชาการไทยโดยจีระ หงส์ลดารมภ์
[8] เสนอแนวคิด พื้นฐานของการพัฒ นาทุนมนุ ษ ย์
หรือเรียกว่า 8K’s ประกอบด้วย K1 ทุนมนุ ษย์
(Human Capital) K2 ทุนทางปญั ญา (Intellectual
Capital) K3 ทุนทางจริยธรรม (Ethical Capital) K4
ทุน ทางความสุข (Happiness Capital) K5 ทุน
ทางสังคม (Social Capital) K6 ทุนทางความยังยื
่ น
(Sustainable Capital) K7 ทุ นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Digital Capital) และ K8 ทุน ทาง
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (Talented Capital)
สรุปความหมาย ทุนมนุ ษย์ คือ ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ทัศคติทม่ี ศี กั ยภาพของแต่ละบุคคลที่
ติดตัวมาตัง้ แต่เกิดหรือเกิดจากการพัฒนาเพิม่ เติม
ั ญา แนวคิ ด
จากการศึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม พู น สติ ป ญ
ทัศนคติ การฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและฝี มือ
แรงงานในการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนา เพื่อเพิม่
วิสยั ทัศน์และโลกทัศน์สาหรับการปฏิบตั ิ งานให้มาก
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ คนที่มตี ้นทุนมนุ ษย์สูงย่อมได้เปรียบ
และมีแนวโน้มที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าของรายได้
และความสาเร็จจากการปฏิบตั ิ งานมากกว่าคนที่มี
ต้นทุนมนุษย์ต่า
ความสาคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์
ปจั จัย ที่มีผ ลต่ อ การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ สรุ ป ได้
ดังนี้
1) กระแสโลกาภิวตั น์ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไร้
พรมแดน ทุกกิจกรรมทางธุรกิจจะถูกเชื่อมโยงเข้า
หากันอย่ างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความทัน สมัย รวมถึง การเมือ ง เศรษฐกิจ สัง คม
ค่ า นิ ย ม และวัฒ นธรรมของคนก็จ ะมีล ัก ษณะ
คล้า ยคลึง กัน สภาพการเปลี่ย นแปลงที่ร วดเร็ว
ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รทั ง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนต่ า ง

ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการหา
แนวคิดหรือวิธใี นการพัฒนาและสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน
2) สัง คมเศรษฐกิจ ฐานความรู ้ (KnowledgeBased Society/Economy) ความรู้กลายเป็ นปจั จัย
สาคัญที่ทุก องค์ก ารให้ค วามสาคัญ ต่อ การพัฒ นา
องค์การให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังยื
่ น การบริหารความรู้จงึ ส่งผลให้ทรัพยากร
มนุ ษย์ท่ถี ูกมองเป็ นเพียงแค่แรงงานและค่าใช้จ่าย
ขององค์การ กลับ ถู ก มองเป็ นสินทรัพย์ท่มี ีคุณค่ า
ขององค์ ก ารที่ จ ะสามารถเพิ่ ม ศัก ยภาพในการ
แข่งขันได้
3) แนวคิด ทุน มนุ ษ ย์ การเปลี่ย นแปลงจาก
ยุค สัง คมเกษตรกรรมเป็ น สัง คมอุ ต สาหกรรมจน
ศตวรรษที่ 21 มุมมองการบริหารคนทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่าย
(cost) ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็ นคน กลายเป็ นสินทรัพย์
(assets) ทีส่ าคัญขององค์การ กระแสการพัฒนาทุน
มนุ ษย์ในปจั จุบนั จึงให้ความสาคัญกับการลงทุนและ
การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุ ษย์ให้เกิด
ทุนทางปญั ญาเพื่อสร้างความคิดที่สร้างสรรค์ใ นการ
พฒ
ั นาท กั ษ ะแรงง านฝี ม ือ ให้ม ีม าตรฐา น มี
คุณภาพและสร้างการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นดังจะเห็นได้จาก
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2545)
4) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
มุ่ง เน้น การพัฒ นาศัก ยภาพทุน มนุ ษ ย์ใ ห้เ กิด ทุน
ทางปญั ญาให้ได้ฝีมอื แรงงานทีม่ มี าตรฐานและความ
เป็ นวิชาชีพ
จากกระแสดังกล่าวส่งผลให้พนักงานต้องมีการ
ปรับตัววัตถุประสงค์เพื่อ
1) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วาม สามารถ
และทักษะฝี มอื แรงงานให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
ต่อการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ าน
2) มุ่ ง เน้ น ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการด้ า น
คุณภาพ และด้านความคิดสร้างสรรค์
3) มุ่ ง เน้ นเพิ่ ม ศั ก ยภาพและมู ล ค่ า ในการ
ปฏิบตั งิ านและการสร้างรายได้
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ มีแนวทางหลัก 3
แนวทาง คือ ด้ า นการศึก ษา (Education) การฝึ ก
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อบรม (Training) และการพัฒนา (Development) แต่
ปญั หาอุปสรรคการพัฒนา คือ
1) ป จั จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และรายได้ ข อง
องค์การและพนัก งานที่ไ ม่สนับ สนุ น ต่อ การลงทุน
เพื่อพัฒนาการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา
2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น ในการพัฒ นาทุ น
มนุษย์มตี น้ ทุนสูงมาก
3) ลักษณะงานทีต่ อ้ งทา (Task) ของแต่ละคน
4) ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และวิสยั ทัศน์ของ
ผู้บริหารที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุน มนุ ษ ย์
และการมองว่ ามนุ ษ ย์ เป็ น สิน ทรัพ ย์ (asset) ของ

องค์ การมากกว่า เป็ น ภาระและค่า ใช้จ ่า ยของ
องค์การ (cost) ดังภาพแสดงที่ 1
ทีม่ า: ปรับปรุงจาก นิสดารก์ เวชยานนท์. 2555:
135.
ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงกองทุนประกันสังคมกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์

เพื่อ เพิ่มช่ องทางในการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความ สามารถให้ ก ับ พนั ก งานจึง ต้ อ งมีลัก ษณะ
บูรณาการจากหลายองค์การเข้ามาให้ความร่วมมือ
ในการสนับสนุ น สานักงานประกันสังคมเป็ นองค์การ
หนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ สุขภาพและ
รายได้ของแรงงานที่เกิดจากการทางาน ดังนัน้ จึง
เป็ นโอกาสที่ดที ่สี านักงานประกันสังคมจะได้ ขยาย
โอกาสในการส่งเสริมการศึกษา การฝึ กอบรมและ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของแรงงาน
และแรงงานกลุ่มที่ดอ้ ยโอกาส โดยขยายสิทธิประโยชน์
ของกองทุ น ประกัน สัง คมใน การสนั บ สนุ น การ
พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของแรงงานที่ดียิ่ง ขึ้น โดยมี
กรอบแนวคิด ดังนี้
1) แนวคิดCafeteria Approach หรือ Flexible
Benefit Program [10] เป็ นแนวคิดให้พนักงานมี
สิทธิทจ่ี ะเลือกใช้สทิ ธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการต่างๆ
ที่องค์กรจัดให้ เช่น คนโสดอาจจะมีความต้องการ
สวัสดิการรูปแบบหนึ่ง พอเริม่ แต่งงานความต้องการ
สวัสดิการอาจจะเปลีย่ นแปลงไป และความแตกต่าง
ทางเพศ ป จั จั ย ด้ า นอายุ หรื อ ฐานะครอบครั ว
ตลอดจนการใช้ชวี ติ ของพนักงานต่างกันเป็ นปจั จัย
ต่อการเลือกสวัสดิการ
2) แนวคิดต้นไม้สวัสดิการความคิดเรื่อง
สวัสดิการเชิงระบบ (The tree of social welfare
system)
อภิศกั ดิ ์ ธีระวิสษิ ฐ์ [11] นาเสนอแนวคิดต้นไม้
สวัส ดิ ก ารเป็ น การศึ ก ษาแนวคิ ด สวั ส ดิ ก ารผ่ า น
แนวคิดธรรมชาติโดยเปรียบเทียบระบบสวัสดิการ
เหมือนต้นไม้ท่อี ยู่บนฐานคิด 3 ประการ คือ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานนวัตกรรมชุมชน และฐาน
สิท ธิพ้ืน ฐานทางสัง คม ผ่า นกระบวนการดาเนิน
งานด้านกฎระเบียบโดยผู้กระทาในระบบ(Actors)
คือ หน่ ว ยงานรัฐ ท้องถิ่น และชุม ชนเป็ น ระบบใน
การสร้างความเจริญเติบโตของต้น ไม้ โดยจุ ด เน้ น
การดาเนิ น การสวัสดิก ารแบ่ง ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ ่ม แรก เป็ น ระบบสว สั ดิก ารถ้ว นหน้า
(Welfare for all) เนื่องจากความไม่เท่าเทียม การ
เอารัด เอาเปรีย บ รัฐจึง ต้อ งเข้า ไปสนับ สนุ น และ
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แทรกแซงกลไกสวัส ดิก าร โดยผ่า นโครงสร้า ง
กฎระเบียบ การบริหารสังการของรั
่
ฐ
กลุ่มสอง สวัสดิการแบบเสรีนิยม(Liberalism)
เน้นกลไกลตลาด การปรับตัวเข้าสู่ความสมดุลตาม
ธรรมชาติ และความเป็ น จริง ของสัง คม การจัด
ระบบสวัสดิการผ่านระบบวัฒนธรรม โครงสร้างและ
การดาเนินการของชุมชน เป็ นการให้ความ สาคัญ
กับลาต้นไม้
กลุ่ ม สาม สวัสดิก ารที่ช่ ว ยเหลือ พึ่ง พากัน ได้
(Best Practice) หรือ สวัสดิการแบบเสรีนิยมใหม่
(Neo-Liberalism) มุ ่ง เน้น สร้า งการเติบ โตและ
สวัส ดิก ารท้ อ งถิ่ น เพื่อ ก่ อ ให้เ กิด ความยัง่ ยืน และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ ตนเอง เป็ นการให้ ความ
สาคัญกับรากต้นไม้
กล่ า วโดยสรุ ป การพัฒ นาแนวคิด ระบบต้ น ไม้
สวัสดิก าร เพื่อการพัฒ นาที่ยงยื
ั ่ น และสร้า งสรรค์
จะต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการ
ให้ความสาคัญกับฐานรากต้นไม้ คือ การให้ระบบ
สวัสดิก ารที่ส ร้า งความยัง่ ยืน ซึ่ง ก็คือ การศึก ษา
เพื่ อ พั ฒ นาทัก ษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่ อ
ประชาชนมีการศึกษา มีความรูย้ ่อมนาไปสูก่ ารสร้าง
ปญั ญาในการสร้างสรรค์ส ิ่งที่ดีต่ อไปให้กบั ตนเอง
ชุมชน สังคม ชุมชน ประเทศ และสังคมโลกต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น
ผู้เ ขีย นจึง น าเสนอวิธีก ารเชื่อ มโยงกองทุ น
ประกันสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ดังนี้
1. วิธจี ะอนุ โลมให้ผู้ประกันตนมีสทิ ธิท่จี ะเลือก
ใช้สิท ธิป ระโยชน์ ไ ด้ต ามความเหมาะสม ในการ
สนับสนุ นการศึกษาให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต นอกเหนื อ จากการศึ ก ษาภาคบัง คับ
ตามที่ก ระทรวงศึก ษาธิก ารก าหนด หรือ การฝึ ก
อบรมเพื่อพัฒนาความรูท้ กั ษะฝี มอื แรงงานเพิม่ เติม
รวมถึง เป็ น วิธีห นึ่ ง ที่ส ร้า งความเป็ น ธรรมสาหรั บ
ผูป้ ระกันตนได้มโี อกาสในการเลือกใช้สทิ ธิประโยชน์
ทีเ่ หมาะสมตามความต้องการของตน และเป็ นการ
สร้า งแรงจู ง ใจในการเข้า กองทุ น ประกันสังคมใน
อนาคตต่ อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจเงิน
สมทบและประโยชน์ ทดแทนระหว่ า งปี 2545-2547
โดยเสกศัก ดิ ์ จาเริญ วงศ์ พบว่ า สาหรับ การใช้
สิท ธิป ระโยชน์ ข องลูก จ้า งในกองทุนประกันสังคม

ไม่มากนัก โดยมีเพียงร้อยละ 51.1 ที่เคยใช้บริการ
ประกัน สัง คม ในกรณี เ จ็บ ป่ว ยมากที่สุด (42.3%)
รองลงมา คือ กรณี สงเคราะห์บุ ต ร (14.2%) และ
กรณี ค ลอดบุ ต ร (12.4%) และสาเหตุ ท่ีลู ก จ้า งใช้
ประโยชน์ ท ดแทนจากกองทุ น ประกัน สัง คมน้ อ ย
เนื่องจาก 1) พึงพอใจสวัสดิการของบริษทั มากกว่า 2)
ลูก จ้า งส่ว นใหญ่ มีภ าระในการอุ ป การะบุ ค คลอื่น
ค่ อ นข้า งน้ อ ย และลู ก จ้า งส่ ว นใหญ่ โ สด (77.5%)
ส่วนลูกจ้างทีส่ มรสแล้ว มีผู้อยู่ในอุปการะส่วนใหญ่
1-2 คน (64.6%) ดังนัน้ ลูกจ้างทัง้ สองกลุ่ มคิดว่ า
ตนเองเป็ น ฝ่า ยเสีย เปรีย บ กรณี ค นเป็ น โสดจึง มี
ข้อเสนอแนะให้การประกัน สังคมเป็ นระบบเปิ ดและ
พนักงานสามารถเลือกโดยสมัครใจมากกว่า
2. การขยายสิทธิประโยชน์ ทดแทนในลักษณะ
กองทุนการศึกษา การฝึ กอบรม และการพัฒนาเพิม่ เติม
หรือโครงการกู้เงินสาหรับการศึกษา การฝึ กอบรม
และการพัฒนา เพื่อเป็ นทางเลือกหนึ่งในการสร้าง
ทุนทางปญั ญา และมูลค่ารายได้ของแรงงานทีส่ งู ขึน้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ทุนมนุ ษย์ เป็ นสินทรัพย์ทม่ี คี ุณค่าและมูลค่า ถ้า
ได้ร บั การพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งทุก รูป แบบ แต่
ั หาอย่ า งหนึ่ ง ที่พ บคือ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น
ปญ
พัฒ นาทุน มนุ ษ ย์ต้น ทุน สูงมาก ดังนัน้ การพัฒนา
ทุนมนุ ษย์ให้กบั แรงงานสาเร็จได้ต้องมีการบูรณการ
ความร่วมมือจากหลายหน่ วยงาน กองทุนประกัน
สัง คม ถือ เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ด ูแ ลเรื่อ งระบบ
สวัส ดิก ารให้ก บั แรงงาน โดยจุด เริ่ม ต้น มาจาก
การที ่ร ัฐ ต้ อ งการดู แ ลในเรื่ อ งความเจ็บ ป ่ ว ย
อันเนื่องมาจากการทางาน สุขภาพและรายได้ข อง
พนัก งาน ซึ่ง ป จั จุบ นั กองทุน ประกัน สัง คมมีส ทิ ธิ
ประโยชน์ 7 ประเภท ได้แ ก่ ซึ่ง เป็ น ระบบดูแ ล
เพียงแค่เรื่องกายภาพ สภาพแวดล้อม ความเป็ นอยู่
รายได้ แต่ ข าดการส่ง เสริม การพัฒ นาการศึก ษา
ความรู้ ความสามารถและทักษะฝี มือแรงงานให้มี
ศัก ยภาพยิ่ง ขึ้น ประกอบกั บ กระแสโลกาภิ ว ัต น์
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การให้ความสาคัญกับ
ความรู้ สมรรถนะ ทักษะแรงงานฝี มอื ให้มมี าตรฐาน
ความเป็ นมืออาชีพและมีความชานาญ รวมถึงการ
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนัน้ เพื่อส่ง
เสริมให้แรงงานได้มกี าร ศึกษาที่สงู ขึน้ และสามารถ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่ อ งตลอดชีวิต เพื่อนามาใช้ในการ
พั ฒ นาทุ นทาง ป ัญ ญา ใ น ก า ร ท า ง า น ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและยังยื
่ นต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. เป็ นผลกระทบทีด่ ตี ่อลูกจ้างช่วยให้มโี อกาส
ในการศึกษาเพิม่ เติมนอกระบบการศึกษาภาคบังคับ
รวมถึงการฝึ กอบรม พัฒนาทักษะแรงงานฝี มือให้มี
มาตรฐานสูงขึน้
2. เป็ นผลทาให้สร้างความรูส้ กึ เชิงจิตวิทยาทีด่ ี
ระหว่างลูกจ้างกับการประกันสังคมทาให้ลูกจ้างมี
โอกาสในการเลือกใช้สทิ ธิตามความเหมาะสมของ
สถานภาพของตนเอง
3. ผลดีต ่ อ นายจ้ า งถื อ เป็ น การช่ ว ยเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน และลดต้นทุนในการพัฒนา
ทุ น มนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารเพราะขนาดและอ านาจ
ทางการเงิน ของนายจ้างแต่ละองค์การก็มแี ตกต่าง
กัน จึงเป็ นสิทธิประโยชน์ สาหรับนายจ้าง แต่ อาจจะ
เป็ นช่องทางที่นายจ้างปรับลดงบประมาณสนับสนุ น
ด้านการศึกษาต่อของพนักงานได้เช่นกัน
4. ผลดีต่อสังคมและประเทศ คือ ทาให้แรงงานมี
ทัก ษะแรงงานที่ ม ี ฝี ม ื อ ได้ ม าตรฐานวิ ช าชี พ
สมรรถนะสูง และปญั ญาในการสร้างสรรค์ผลงาน
และเพิ่ม มู ล ค่ า รายได้ข องลู ก จ้า งให้สูง ขึ้น และรัฐ
สามารถเก็บภาษีเงินสมทบได้เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
5. เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเป็ นไปได้ในการนาไป
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมต่ อไปและมีป ระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบตั ิของกองทุนประกัน
สังคม นายจ้าง ลูกจ้าง และสังคม จึงควรมีการวิจยั
หรือประชาพิจารณ์สารวจความคิดเห็นของทุกภาค
ส่วนที่เกีย่ วข้องเพิม่ เติมถึงความเหมาะสม ในการ
ดาเนินการต่อไป
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