
บทที่  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ผลจากการดําเนินการศกึษาในการวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการ

พรรณนาวิเคราะห์  วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูให้สามารถตอบตามจุดมุ่งหมายของการศกึษาในครัง้นี ้
ให้ชดัเจน  จงึได้กําหนดขัน้ตอนการวิเคราะห์ดงันี ้

ช่วงท่ี 1. ข้อมลูชมุชนสเุหร่าคลองหนึง่ 
ช่วงท่ี 2. ข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช่วงท่ี 3. การวิเคราะห์การข้อมลูการสภาพทํางานของแรงงานก่อสร้างขัน้ตอนการจ้างงาน 

4.1 ข้อมูลชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง  

 4.1.1 ความเป็นมาถนนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) 

 ถนนสเุหร่าคลองหนึง่ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ชมุชนสเุหร่าคลอง
หนึ่ง เม่ือก่อนนัน้แถวนีเ้ขาเรียกกนัว่า "กีบหมู" มาจากเสียงเรียกท่ีเพีย้นมาจากช่ือ "ปลีกหม"ู ซึง่
ตอนนัน้ได้มีชาวมสุลิม จากปัตตานีอพยพย้ายถ่ินฐานมาอยู่แถวมีนบรีุ และคนันายาว แล้วมีคน
กลุม่หนึง่ตัง้บ้านเรือน อยูบ่ริเวณคลองกีบหม ูเขตคลองสามวา แตเ่น่ืองจากคนสว่นใหญ่ในท้องถ่ิน 
นบัถือศาสนาอิสลาม และมีมสัยิดย่ามีอะห์ เป็นศนูย์กลางชมุชนติดกบัคลองหนึ่ง จึงได้เปล่ียนช่ือ
เป็น "สเุหร่าคลองหนึ่ง" เพ่ือให้เหมาะควรกบัความเป็นชมุชนมสุลิม แตป่ระชาชนผู้สญัจรไปมาบน
ถนนเส้นนีส้ว่นใหญ่ก็ยงันิยมเรียกถนนสายนีเ้ป็น "ถนนกีบหม"ู อยูเ่หมือนเดมิ 

         

ภาพท่ี 4.1 รูปแสดงมสัยิดยา่มีอะห์ บริเวณชมุชนสเุหร่าคลองหนึง่ 
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4.1.2 ข้อมูลทั่วไปชุมชนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) 

ชมุชนสเุหร่าคลองหนึ่ง มีจํานวน 185 ครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์สํานกังานเขตคลอง
สามวา ชมุชนสเุหร่าคลองหนึ่งมีจํานวนประชากร รวม 935 คน ชาย 487 คน หญิง 448 คน อาชีพ
ส่วนใหญ่รับจ้างทัว่ไป ปัจจุบนัชุมชนแห่งนีเ้ป็นแหล่งรวมแรงงานก่อสร้างแหล่งใหญ่ของประเทศ
ไทย ซึง่มีประชากรแฝงท่ีเป็นแรงงานก่อสร้างมาอาศยัอยู่จํานวนมาก ประมาณ 5,000 -8,000 คน 
ซึง่มีห้องเช่า อพาทเมนต์ เฟลตการเคหะท่ีรองรับแรงงานก่อสร้างท่ีเข้ามาอยู่อาศยัและหางานเป็น
ผู้ ใช้แรงงานในชุมชนแห่งนีมี้ โรงเรียนสเุหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บํารุง)  ในชุมชนมีตลาดสด
สําหรับแรงงานก่อสร้างได้ซือ้หากบัข้าวและอาหาร มีร้านสะดวกซือ้หลายร้าน ร้านขายยา และยงัมี
ร้านจําหน่ายวสัดกุ่อสร้างและเคร่ืองมือช่างก่อสร้าง  และร้านค้าตา่งๆมากมาย  

ห้องเช่าท่ีแรงงานเช่าอยู่ อาคารจะมีตัง้แต ่8 ห้อง 10 ห้อง 12 ห้องจนถึง 32 ห้องจํานวน
มากและเฟลตของการเคหะแห่งชาติจํานวน 1,000 ห้องและเฟลตรุ่งเรือง 263 ห้อง ข้อมลูสว่นนีจ้ึง
นําเสนอดงัภาพท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.3 

           

ภาพท่ี 4.2 รูปแสดงห้องเช่าบริเวณชมุชนสเุหร่าคลองหนึง่ (ถนนกีบหม)ู 

              

ภาพท่ี 4.3 รูปแสดงเฟลตการเคหะและเฟลตรุ่งเรืองชมุชนสเุหร่าคลองหนึง่ (ถนนกีบหม)ู 
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ชุมชนสเุหร่าคลองหนึ่ง (ถนนกีบหม)ู มีตลาด ร้านสะดวกซือ้หลายร้าน ร้านขายยา และ
ร้านค้าตา่งๆ รวมถึงร้านจําหน่ายวสัดกุ่อสร้าง ภาพท่ี 4.4 ,ภาพท่ี 4.5 และ ภาพท่ี 4.6 

          

ภาพท่ี 4.4 รูปแสดงตลาดบริเวณชมุชนสเุหร่าคลองหนึง่ (ถนนกีบหม)ู 

          

ภาพท่ี 4.5 รูปแสดงร้านสะดวกซือ้บริเวณชมุชนสเุหร่าคลองหนึง่ (ถนนกีบหม)ู 

          

ภาพท่ี 4.6 รูปแสดงร้านจําหน่ายวสัดกุ่อสร้างร้านจําหน่ายอกุรณ์เคร่ืองมือช่างก่อสร้าง
บริเวณชมุชนสเุหร่าคลองหนึง่ 
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4.1.2 แผนที่ชุมชนถนนสุเหร่าคลองหน่ึง (ถนนกีบหมู) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.7 แผนท่ีแสดงถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง (ถนนกีบหมู) เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ถนนสเุหร่าคลองหนึ่ง ช่วงท่ีแรงงานก่อสร้างใช้เป็นตลาดแรงงานอยู่ช่วงแยกลํากะโหลก- 

มสัยิดย่ามีอะห์ ระยะทางประมาณ 700 เมตร จดุ A คือมสัยิดย่ามีอะห์หรือสเุหร่าคลองหนึ่ง ตาม
ซอยต่างๆบริเวณถนนช่างนี  ้ก็จะเป็นห้องเช่าหรือท่ีพักอาศัยของคนในชุมชนเดิมและแรงงาน
ก่อสร้าง 

การเดนิทาง 

1.จากถนนรามอินทราเข้าถนนพระยาสเุรนทร์ ถึงส่ีแยกลํากะโหลกเลีย้วขวาถึงถนนสเุหร่า
คลองหนึง่ (ถนนกีบหม)ู 

2.จากถนนรามอินทราเข้าถนนปัญญาอินทรา ถึงส่ีแยกลํากะโหลกตรงไปถึงถนนสเุหร่า
คลองหนึง่ (ถนนกีบหม)ู 

3.จากถนนหทยัราษฎร์เลีย้วเข้าถนนสเุหร่าคลองหนึ่ง ตรงเข้ามาจนถึงมสัยิดย่ามีอะห์หรือ
โรงเรียนสเุหร่าคลองหนึง่ ถึงช่วงท่ีแรงงานก่อสร้างออกมาหางาน 

4.จากถนนหทยัราษฎร์เข้าถนนพระยาสเุรนทร์ ถึงส่ีแยกลํากะโหลกเลีย้วซ้ายถึงถนนสเุหร่า
คลองหนึง่ (ถนนกีบหม)ู 

 

ตลาดแรงงาน (ถนนกีบหม) 

ส่ีแยกลํากะโหลก 

มสัยิดยา่มีอะห์ 
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4.2 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษากรณีศึกษาการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหมู)  ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ในสว่นของการเก็บข้อมลูในด้านเอกสารนัน้ผลท่ีได้จากการเก็บ
ข้อมลูเบือ้งต้นได้แก่ 

4.2.1. ข้อมูลเบือ้งต้นผู้ตอบแบบสอบถามแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู)   
  1.เพศของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 75 
เพศหญิงร้อยละ 25 ของของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.8 

  
ภาพท่ี 4.8 แผนภมูิวงกลมแสดงเพศของกลุม่ตวัอยา่ง แรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหม)ู 

 
2.ช่วงอายแุรงงานก่อสร้างถนนกีบหมผูู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุ18-25 ปีร้อยละ 

9, อาย ุ26-35 ปีร้อยละ 41, อาย ุ36-45 ปีร้อยละ 35 และอายมุากกว่า 45 ปี ร้อยละ 15 
ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.8 

 
ภาพท่ี 4.9 แผนภมูิวงกลมแสดงช่วงอายขุองกลุม่ตวัอยา่งแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 



32 
 

3.ระดับการศึกษาแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูผู้ ตอบแบบสอบถาม ไม่ไดรับ
การศกึษาร้อยละ 3, ระดบัประถมศกึษาร้อยละ 54, ระดบัมธัยมศกึษาร้อยละ 38 และ
ระดบัอนปุริญญาร้อยละ 5 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.10 

 
ภาพท่ี 4.10 แผนภมูิวงกลมแสดงระดบัการศกึษาของกลุม่ตวัอย่างแรงงานก่อสร้าง (ถนน

กีบหม)ู 
 

4.ภูมิลําเนาของแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูผู้ ตอบแบบสอบถาม ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 76, ภาคกลางร้อยละ 8, ภาคเหนือร้อยละ 8, ภาคตะวนัออก
ร้อยละ 7, ภาคใต้ร้อยละ 1ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.11 

 
ภาพท่ี 4.11 แผนภมูิวงกลมแสดงภมูิลําเนาของกลุม่ตวัอยา่งแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
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4.2.2. ข้อมูลเบือ้งต้นผู้ตอบแบบสอบถามผู้ว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนน
กีบหมู)   

1.เพศของผู้วา่จ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู โดยสว่นใหญ่เป็นเพศชาย 

2.ช่วงอายผุู้ว่าจ้างแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมผูู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุ18-25 ปี
ร้อยละ 2, อาย ุ26-35 ปีร้อยละ 59, อาย ุ36-45 ปีร้อยละ 31 และอายมุากกว่า 45 ปี ร้อย
ละ 8 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.12 

 
ภาพท่ี 4.12 แผนภมูิวงกลมแสดงช่วงอายขุองกลุม่ตวัอย่างผู้ว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนน

กีบหม)ู 
 
3.ระดบัการศกึษาผู้ว่าจ้างแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมผูู้ตอบแบบสอบถาม, ระดบั

ประถมศึกษาร้อยละ 13, ระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 28, ระดบัอนุปริญญาร้อยละ 20, 
ระดบัปริญญาตรี 36และระดบัปริญญาโทร้อยละ 3 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดข้อมลูส่วนนี ้
จงึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.13 
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ภาพท่ี 4.13 แผนภูมิวงกลมแสดงระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างผู้ ว่าจ้างแรงงาน
ก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 

 
4.ประสบการณ์การทํางานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมผูู้ตอบ

แบบสอบถาม ประสบการณ์ 2-3 ปีร้อยละ 2, ประสบการณ์ 3-4 ปีร้อยละ 24, ภาคเหนือ
ร้อยละ 8, ประสบการณ์ 5-10 ปีร้อยละ 42, ประสบการณ์มากกว่า 11 ปีร้อยละ 32 ของ
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.14 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 แผนภมูิวงกลมแสดงประสบการทํางานก่อสร้างของกลุ่มตวัอย่างผู้ว่าจ้าง
แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
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5.ลักษณะธุรกิจของผู้ ว่าจ้างแรงงานก่อสร้างถนนกีบหมูผู้ ตอบแบบสอบถาม 
เจ้าของคนเดียวปีร้อยละ 77, ห้างหุ้นสว่นจํากดัร้อยละ 20, บริษัทจํากดัร้อยละ 3 ของกลุม่
ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.15 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15 แผนภมูิวงกลมแสดงลกัษณะธุรกิจของกลุม่ตวัอย่างผู้ว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบหม)ู 
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4.3. การวเิคราะห์ข้อมูลสภาพการทาํงานของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
            ในการศึกษากรณีศึกษาการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหม)ู  ถนนสเุหร่าคลองหนึ่ง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ในสว่นของการเก็บข้อมลูในด้านเอกสารนัน้ผลท่ีได้จากสภาพ
การทํางานของแรงงานก่อสร้าง(ถนนกีบหม)ู  ได้แก่ 

  

4.3.1 อาชีพในงานก่อสร้างของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู มีทัง้กรรมกรทัง้ชายและ
หญิงร้อยละ 31, ช่างไม้ร้อยละ 14, ช่างปนูร้อยละ 20, ช่างปกูระเบือ้งร้อยละ 5, ช่างเช่ือมร้อยละ 
6, ช่างฝ้าเพดานร้อยละ 2, ช่างสีร้อยละ 6, ช่างประปาร้อยละ 1, ช่างไฟฟ้าร้อยละ 3, และอ่ืนๆ
หมายถึงผู้ ท่ีทํางานได้หลายช่างในคนเดียวร้อยละ 12 ข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.16 

 

 
ภาพท่ี 4.16 แผนภมูิวงกลมแสดงอาชีพในงานก่อสร้างของกลุ่มตวัอย่างแรงงานก่อสร้าง 

(ถนนกีบหม)ู 
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4.3.2 ค่าแรงในการทํางานต่อวนัแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ค่าแรงต่อวนัของแรงงาน 
กรรมกรหญิงค่าแรง 400 บาทต่อวนั, กรรมกรชายค่าแรง 450 บาทต่อวนั, ค่าแรงของช่าง 500 
บาท และอ่ืนหรือช่างทัว่ไปทําได้หลายอยา่งคา่แรง 500 บาทตอ่วนัข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 
4.17 

 
  

ภาพท่ี 4.17 แผนภมูิแท่งแสดงคา่แรงตอ่วนัของกลุม่ตวัอยา่งแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
 
4.3.2 การเรียนรู้ทกัษะในการทํางาน ของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู สถาบนัการ ศกึษา

ร้อยละ 5, กรมพฒันาฝีมือแรงงานร้อยละ 9, ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการเป็นลกูมือช่างร้อยละ 49, 
รองลงมาเรียนรู้จากโฟร์แมนหรือนายจ้างร้อยละ 14 และเรียนรู้พ่อแม่ร้อยละ 10, และเรียนรู้จาก
อ่ืนร้อยละ 13 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.18 

 



38 
 

 
 

ภาพท่ี 4.18 แผนภมูิวงกลมแสดงการเรียนรู้ทกัษะการทํางานของกลุ่มตวัอย่างแรงงาน
ก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
 

4.3.3 ลกัษณะนายจ้างของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ห้างหุ้ นส่วนจํากัดร้อยละ 5, 
บริษัทจํากดัร้อยละ 16, บริษัทจํากดั (มหาชน) ร้อยละ 3, เจ้าของบ้านหรือเจ้าของงานร้อยละ 27 
และผู้ รับเหมาก่อสร้างร้อยละ 48, และหน่วยงานราชการร้อยละ 1 ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดข้อมลู
สว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.19 

 

 
ภาพท่ี 4.19 แผนภมูิวงกลมแสดงลกัษณะนายจ้างของกลุม่ตวัอยา่งแรงงานก่อสร้าง (ถนน

กีบหม)ู 
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4.3.4 จํานวนวนัในการทํางานใน 1 เดือนของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ทํางาน
ประมาณ 1-5 วนัร้อยละ 3, ทํางาน 5-10 วนัร้อยละ 4, ทํางาน 10-15 วนัร้อยละ 3, ทํางาน 15-20 
วนัร้อยละ 15, ทํางาน 20-25 วนัร้อยละ 56, และทํางาน 25-30 วนัร้อยละ 19 ของกลุม่ตวัอย่าง
ทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.20 

 
ภาพท่ี 4.20 แผนภมูิวงกลมแสดงจํานวนวนัในการทํางานใน 1 เดือนของกลุ่มตวัอย่าง

แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
 
4.3.5 ลกัษณะงานท่ีทําของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุงต่อ

เติมร้อยละ 51, ก่อสร้างบ้านพกัอาศยัร้อยละ 22, ก่อสร้างอาคารสงูร้อยละ 6, งานจดั /ดแูลสวน
ร้อยละ 14 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.21 

 
ภาพท่ี 4.21 แผนภมูิวงกลมแสดงลกัษณะงานท่ีทําของกลุม่ตวัอยา่งแรงงานก่อสร้าง (ถนน

กีบหม)ู 
 



40 
 

4.3.6 การรู้จกัและเข้ามาถนนกีบหมขูองแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ส่วนใหญ่มาจาก
เพ่ือนร่วมงานแนะนําร้อยละ 43, ญาติพ่ีน้องแนะนําร้อยละ 48, ส่ือสิงพิมพ์และโทรทศัน์ร้อยละ 3, 
นายจ้างแนะนําร้อยละ 4, อ่ืนร้อยละ 2 ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้ึงนําเสนอดงัภาพท่ี 
4.22 

 
ภาพท่ี 4.22 แผนภูมิวงกลมแสดงการรู้จกัและเข้ามาอยู่ถนนกีบหมขูองกลุ่มตวัอย่าง

แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
 

4.3.7 เหตุผลการเลือกเข้ามาถนนกีบหมูและทํางานของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
เหตุผลแรกท่ีเลือกเพราะได้รับค่าแรงวันต่อวัน, สามารถกําหนดค่าแรงได้อิสระ, สามารถเลือก
นายจ้างได้, ได้ทํางานท่ีตนเองถนดั, และทํางานเป็นเวลาข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.23 

 
ภาพท่ี 4.23 แผนภมูิวงกลมแสดงเหตผุลการเลือกเข้ามาถนนกีบหมแูละทํางานของกลุ่ม

ตวัอยา่งแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
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4.3.8 ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ส่วนใหญ่พกัอาศยัห้องเช่า

ร้อยละ 68, อพาทเม้นต์ร้อยละ 4, เฟลตการเคหะร้อยละ 24, บ้านเอือ้อาทรร้อยละ 3, แคมป์
คนงานร้อยละ 1 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.24 

 
ภาพท่ี 4.24 แผนภมูิวงกลมแสดงลกัษณะท่ีพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่างแรงงานก่อสร้าง 

(ถนนกีบหม)ู 
4.3.9 จํานวนแรงงานในแตล่ะช่วงเวลาท่ีเข้ามาอยู่ท่ีถนนกีบหมขูองแรงงานก่อสร้าง (ถนน

กีบหม)ู แรงงานจะเข้ามามากในช่วงก่อนท่ีจะทํานาและปิดเทอม เดือนมกราคม- เมษายนจากนัน้
แรงงานจะลดลงช่วงเดือน พฤษภาคมและมิถนุายนเป็นฤดทํูานาต่อจากนัน้ก็จะเพ่ิมขึน้เม่ือทํานา
เสร็จแรงงานก็จะเข้ามาเพิ่มอีกช่วงเดือนกรกฎาคม-ตลุาคม เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคมจะลดลงอีก
เน่ืองจากถึงฤดเูก็บเก่ียวข้าว ข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.15 
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ภาพท่ี 4.25 แผนภมูิแท่งแสดงแรงงานในแตล่ะช่วงเวลาท่ีเข้ามาอยู่ท่ีถนนกีบหมขูองกลุม่
ตวัอยา่งแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 

4.3.10 การถกูนายจ้างโกงค่าแรงของแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู มีบ้างแต่ไม่บ่อยจาก
การสํารวจพบวา่ร้อยละ 71 เคยถกูนายจ้างโกงคา่แรงและแรงงานร้อยละ 21 ไมเ่คยถกูนายจ้างโกง
คา่แรง ข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.26 

 
ภาพท่ี 4.26 แผนภูมิทรงกลมแสดงการถูกนายจ้าโกงค่าแรงของกลุ่มตวัอย่างแรงงาน

ก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
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4.4. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจ้างงานของนายจ้างที่ ว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง 
(ถนนกีบหมู) 

4.4.1 จํานวนครัง้ท่ีนายจ้างเคยว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู เคยว่าจ้าง3-4 ครัง้
ร้อยละ 17, 5-10ครัง้ร้อยละ 40, 11-20ครัง้ร้อยละ 25, มากกว่า 20 ครัง้ร้อยละ 17, ข้อมลูสว่นนีจ้ึง
นําเสนอดงัภาพท่ี 4.27 

 
ภาพท่ี 4.27 แผนภมูิทรงกลมแสดงจํานวนครัง้ท่ีนายจ้างเคยว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนน

กีบหม)ู ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

4.4.2 เหตผุลในการเลือกจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ขาดแคลนแรงงานร้อยละ 57 
ความสะดวกในการจ้างงานร้อยละ 43, ข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.28 
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ภาพท่ี 4.28 แผนภมูิทรงกลมแสดงเหตผุลในการเลือกจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู 
ของกลุม่ตวัอยา่ง 

4.4.3 การให้ระดบัฝีมือแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ดีมากร้อยละ 57, พอใช้ร้อยละ 43, 
ต้องปรับปรุงร้อยละ 43, ข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.29 

 

 
ภาพท่ี 4.29 แผนภมูิทรงกลมแสดงการให้ระดบัฝีมือแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ของ

กลุม่ตวัอยา่ง 
 
4.4.4 การติดต่อว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง 

ตอ่เน่ืองร้อยละ 57, ไมต่อ่เน่ืองร้อยละ 43 ข้อมลูสว่นนีจ้งึนําเสนอดงัภาพท่ี 4.30 

 
ภาพท่ี 4.30 แผนภมูิทรงกลมแสดงการติดต่อว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู ของ

กลุม่ตวัอยา่ง 
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4.5 ขัน้ตอนการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
 ในตอนเช้าตัง้แตเ่วลา 06.00 -10.00 น.แรงงานก่อสร้างท่ีพกัอาศยัอยู่บริเวณชมุชนสเุหร่า
คลองหนึ่งจะออกมายืนรอนายจ้าง รูปแบบการหางานไม่ซบัซ้อน แรงงานกลุม่นีจ้ะนําเอาอปุกรณ์
เคร่ืองมือก่อสร้างเท่าท่ีจะหาได้ เพ่ือแสดงให้นายจ้างเห็นว่าเป็นแรงงานฝีมือสาขาอะไร และยืนถือ
ติดตัวรอนายจ้างอยู่ริมถนน ส่วนค่าจ้างแล้วแต่ทัง้สองฝ่ายจะต่อรองกันเอง เม่ือมีรถมาจอด
แรงงานจะเดินไปถามทนัทีว่าต้องการช่างอะไร ถ้าตกลงกนัได้นายจ้างก็จะรับขึน้รถไปทํางานและ
เม่ือเวลา 17.00 น.นายจ้างก็จะขบัรถมาสง่ท่ีถนนกีบหมท่ีูเดมิสว่นคนท่ีไมไ่ด้งานรอจนถึง 10.00 น.
ไมไ่ด้งานก็จะกลบัเข้าห้องพกัไป 

 ขัน้ตอนการวา่จ้างแรงงานกีบหม ู
  1.การเจรจาสอบถามหาช่างท่ีต้องการและตกลงราคาคา่แรง 
  2.รับไปทํางานตามสถานท่ีก่อสร้าง 
  3.นายจ้างมาสง่แรงงานท่ีเดมิและจ่ายคา่แรง 

การจ้างงานในลกัษณะนีน้ายจ้างท่ีไมเ่คยจ้างแรงงานจากถนนกีบหมนีูก็้จะมีความเส่ียงใน
เร่ืองของฝีมือแรงงานกบัค่าแรงท่ีสงูกว่าแรงงานปกติ และแรงงานก็มีความเส่ียงในเร่ืองค่าแรง แต่
ถ้านายจ้างท่ีรู้จกัคุ้นเคยกบัแรงงานแล้วก็จะสามารถเรียกแรงงานคนท่ีเคยจ้างไปทํางานให้ได้โดย
ไม่ต้องหาและให้หาแรงงานเพ่ิมให้ได้แรงงานก็จะเรียกเพ่ือนฝูงหรือญาติพ่ีน้องท่ีรู้จักไปทํางาน
ด้วยกนั  ขัน้ตอนการวา่จ้างการเจรจาตกลงระหว่างนายจ้างและแรงงานและรับไปทํางาน ดงัแสดง
ในภาพท่ี 4.31 
 

                
 
ภาพท่ี 4.31 รูปแสดงการตดิตอ่วา่จ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู  
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4.6 ข้อดีและข้อเสียในการว่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่า
คลองหน่ึง  

ข้อดี คือ 

1.หาแรงงานได้ง่ายเป็นตลาดแรงงานท่ีมีแรงงานจํานวนมาก 

2.แรงงานก่อสร้างท่ีถนนสเุหร่าคลองหนึง่ มีแรงงานช่างหลายประเภท 

3.ไมมี่คา่ใช้จ่ายในเร่ืองสวสัดกิารแรงงาน 

4.งานท่ีใช้เวลาสัน้หรือเร่งดว่นต้องใช้แรงงานจํานวนมากมาท่ีถนนกีบหม ู

 ข้อเสีย คือ  

1.คา่แรงของแรงงานสงูกวา่แรงงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างทัว่ไป  

2.ฝีมือแรงงานมีทัง้ดีและไมดี่การวา่จ้างก็จะมีความเส่ียงในเร่ืองผลงาน  

3.เร่ืองเวลาต้องเผ่ือเวลาเดนิทางมากทัง้ต้องมารับและสง่แรงงาน 

4.ปัญหายาเสพตดิการพนนั และปัญหาแรงงานตา่งด้าวในชมุชน 
 

 
4.7 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) 
 
 4.7.1 สํานักงานเขตคลองสามวา จากการติดต่อสอบถามจากฝ่ายพฒันาชุมชนของ 
สํานกังานเขต คลองสามวา พบวา่ทางฝ่ายพฒันาชมุชน สํานกังานเขตคลองสามวาไมมี่การสํารวจ
เก่ียวกบัแรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหม)ู และควบคมุดแูลเป็นพิเศษแตอ่ย่างใดเพราะแรงงานกลุ่มนี ้
เป็นแรงงานหมนุเวียน ดแูลในเร่ืองสาธารณปูโภค ความสะอาดของชมุชน สขุอนามยั 
 

4.7.2 สถานีตํารวจนครบาลคนันายาว ถนนสเุหร่าคลองหนึ่ง (ถนนกีบหม)ู เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตการดแูลของ สน.คนันายาว หน่วยตํารวจชุมชนสมัพนัธ์ ทราบว่ามี
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แรงงานก่อสร้างมาพกัอาศยัอยูบ่ริเวณถนนกีบหม ูสว่นใหญ่เป็นคนไทยและมีแรงงานตา่งด้าวแอบ
มาอยูด้่วย ทางสน.คนันายาว มีหน้าท่ีกํากบัดแูลในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 -ปัญหาอาชญากรรม 
 -ปัญหายาเสพตดิและการพนนั 
 -ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 -ปัญหาการจราจร 
 -ปัญหาแรงงานตา่งด้าว 
 
4.7.3 สํานกังานจดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ท่ี 10 จากการติดต่อสอบถามพบว่าสํานกังาน

จดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ท่ี 10 เคยประชุมร่วมกบัสํานกังานเขตคลองสามวาและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือจัดระเบียบพืน้ท่ีดังกล่าวในเร่ือง ท่ีจอดรถ การขายอาหาร สภาพแวดล้อมและ
สขุอนามยั การจดัระเบียบดงักล่าวเป็นภารกิจหลกัของสํานกังานเขต มิใช่ภารกิจของสํานกังาน
จดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ท่ี 10 
 
4.8 การประมาณการรายรับรายจ่ายต่อปีของเงินหมุนเวียนต่อปีของแรงงาน
ก่อสร้างถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
 

   แรงงานก่อสร้างถนนสเุหร่าคลองหง มีทัง้หมดประมาณ 5,000-8,000 คน คิดคา่แรง 500 
บาทตอ่คนตอ่วนั ใน 1 เดือนจะทํางานประมาณ 20 วนั คดิเป็นเงินหมนุเวียนตอ่ปี ดงันี ้

 

รายรับของแรงงาน 5,000 x 450 x 20 x 12 = 540,000,000 บาทตอ่ปี  
  

รายจ่ายของแรงงาน คา่เช่าห้อง 1800 บาทตอ่เดือน 1 ห้องอยู่ 2 คน ค่าห้องคนละ 900 
บาทตอ่เดือน คดิเป็นรายจ่ายคา่ท่ีพกั 900 x 5,000 x 12 = 54,000,000 บาทตอ่ปี 
  

รายจ่ายของแรงงาน คา่อาหารแรงงานตอ่วนั 150 บาทตอ่วนั คิดเป็นรายจ่ายอาหาร 150 
x 5,000 x 30 x 12 = 270,000,000 บาทตอ่ปี 
  

รวมเป็นเงินหมนุเวียนกบัแรงงานแรงงานก่อสร้างถนนสเุหร่าคลองหนึง่ ประมาณปีละ 864 

ล้านบาทตอ่ปี  


