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ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

2.1 แรงงาน 

2.1.1 ความหมายแรงงาน  

แรงงาน หมายถึง กําลงักาย กําลงัความคิดของมนษุย์ซึง่ถือเป็นปัจจยัในการผลิต รวมทัง้
เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงคนทํางานทัง้หมดในวัยแรงงานหรืออาจ
หมายถึงจํานวนวนัหรือชัว่โมงท่ีคนจะทํางานได้ในระยะเวลาหนึง่ ซึง่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ 

 2.1.2 ลกัษณะทั่วไปของแรงงานก่อสร้างแรงงานก่อสร้างยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกับ
แรงงานของอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ในขัน้ต้นนี ้

2.1.2.1. ระดบัชัน้ของแรงงาน 

1. ระดบัหวัหน้าโครงการและผู้ควบคมุงานก่อสร้าง บคุลากรหรือแรงงานระดบันี ้
จะมีการศกึษาสงู ตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างพอสมควร 
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารโครงการ ควบคมุดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้างท่ีกําหนด 

2. ระดบัหัวหน้างานเป็นผู้ มีหน้าท่ีระดบัรองลงมา จะทําหน้าท่ีควบคุมกลุ่มช่าง
ปฏิบตัิงาน ให้ปฏิบตัิการให้ถกูต้องตามรูปแบบและรายการก่อสร้างเฉพาะสาขางาน และ
อาจมีหวัหน้าหลายคนตามขนาดและลกัษณะของงานท่ีมี 

3.ระดบัช่างปฏิบตังิานหรือช่างฝีมือ เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือทํางานตามความชํานาญ
เฉพาะสาขาของตน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี เป็นต้น อาจมีลูกมือช่วยทํางานท่ีมีฝีมือ
ระดบัรองลงไป เรียกวา่ ช่างกึ่งฝีมือ 
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4.ระดับคนงาน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่มีฝีมือระบุได้ว่าจะชํานาญทางช่าง
สาขาใด จึงทํางานทกุประเภทท่ีไม่ต้องใช้ฝีมือ เช่น งานแบกหาม งานขดุดิน รือ้ถอน ปรับ
พืน้ท่ี คนงานเหลา่นีอ้าจสนใจฝึกหดังานช่างเฉพาะสาขาในระหวา่งทํางานอยู ่และเล่ือนระ
ขึน้เป็นช่างกึ่งฝีมือ เม่ือได้ทดลองฝึกหดัทํางานในหน่วยงานก่อสร้างนัน้พอสมควร 

2.1.2.3. ความมัน่คงในอาชีพแรงงานก่อสร้าง 

ในท่ีนีห้มายถึง การทํางาน ณ ท่ีหนึ่งท่ีใดได้อย่างตอ่เน่ือง สามารถยดึเป็นตวัหลกั
ในการยงัชีพได้ และในแต่ละอาชีพจะมีอตัราของความมัน่คงแตกต่างกนัจากการยอมรับ
ในสงัคมทัว่ไป ดงัเช่น งานจ้างของเอกชน มีความมัน่คงทางอาชีพน้อย เม่ือเปรียบเทียบ
กับการจ้างงานของรัฐ การประกอบอาชีพในงานก่อสร้าง อาจถือได้ว่ามีความมัน่คงใน
อาชีพในระดบัต่ําสดุอาชีพหนึ่ง ถ้าจะพิจารณาตัง้แต่ผู้ รับผิดชอบระดบัสงู คือในระดบัท่ี
ทํางานในบริษัทรับงานก่อสร้างลงมา งานก่อสร้างเป็นงานท่ีจะรับมาดําเนินการได้ด้วยการ
ประกวดราคาแข่งขนักนั ผู้ เสนอราคาต่ํา หรือเหมาะสมท่ีสดุจึงจะได้รับการพิจารณาให้รับ
งาน นอกจากนีง้านก่อสร้างยังมีช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ไม่แน่นอน บริษัทท่ีจะดํารงอยู่ได้
จะต้องมีความสามารถในการรับงานเข้าบริษัทได้อยา่งตอ่เน่ือง ถ้าช่วงใดมีภาวะวิกฤตท่ีไม่
สามารถรับงานได้ ผู้ ท่ีร่วมงานกนัอยูอ่าจจําเป็นต้องพ้นหน้าท่ี หรือต้องเปล่ียนงานใหม ่

 

2.2 กาํลังคน (Manpower)   

กําลงัคนในงานก่อสร้างประกอบด้วยบคุลากรหลายระดบัและหลายประเภท มีตัง้แตร่ะดบั
ผู้บริหารไปจนถึงผู้ใช้แรงงาน จํานวนบคุลากรในแตล่ะโครงการขึน้อยู่กบักบัขนาดและประเภทของ
งานก่อสร้างนัน้ๆ ในแต่ละโครงการจะมีกลุ่มคนท่ีใหญ่ท่ีสดุคือกลุ่มช่างและคนงาน ประสิทธิภาพ
ของงานจะขึน้อยูก่บัประสทิธิภาพการทํางานของคนกลุม่นี ้ภาวการณ์ขาดแคลนช่างและคนงานจึง
เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจก่อสร้าง 

การจดัการบริหารงานบคุคลถ้าทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินยัมีความรับผิดชอบในงาน
ท่ีตนรับผิดชอบอยูย่อ่มทําให้เกิดคณุภาพของงานท่ียอมรับได้และธุรกิจก่อสร้างประสบผลสําเร็จได้ 
ในทางตรงกนัข้าม หากบริหารไร้ประสทิธิภาพ ยอ่มก่อให้เกิดการทํางานแล้วได้ผลงานต่ํากวา่ท่ีควร 
เม่ือฝีมือช่างไม่ได้มาตรฐาน ย่อมทําให้ต้องรือ้แล้วทําใหม่ เกิดการทํางานซํา้ซ้อนและสูญเสีย 
(Wastage) กลุ่มคนท่ีทําให้เกิดการสญูเสียมากท่ีสดุคือช่างและคนงาน ซึง่เป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีสดุ
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เม่ือเทียบกลุ่มคนกลุ่มอ่ืนๆในงานก่อสร้าง กลุ่มนีมี้ความแตกต่างกันมากในประสิทธิภาพและ
มาตรฐานฝีมือช่าง เน่ืองจากผ่านการเรียนรู้ ฝึกหดักันเอง ขาดการสัง่สอนอย่างมีระบบและขาด
วินยัของช่าง  

แรงงานท่ีฝึกฝนจนเป็นช่างมือดีก็มักพากันไปทํางานท่ีต่างประเทศเสียอีก เน่ืองจาก
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าแรงงานท่ีเหลืออยู่ในประเทศจึงเป็นแรงงานท่ียังต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี  ้ภาวะขาดแคลนแรงงานยังเกิดขึน้ได้ตามฤดูกาล ประเทศไทยจัดเป็นประเทศ
เกษตรกรรม แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากแรงงานเกษตร เม่ือถึงช่วงฤดท่ีูต้องหว่านพืชผลหรือ
ช่วงท่ีต้องหว่านพืชผลหรือช่วงท่ีต้องเก็บเก่ียวพืชผล คนงานเหล่านีก็้จะพากันกลบัไปทําภารกิจ
หลกัของตนก่อน ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนคนงาน เป็นวฏัจกัรหมนุเวียนเช่นนีเ้สมอๆ ทําให้เกิด
การวางแผนก่อสร้างในด้านการใช้แรงงานเกิดความยุง่ยากและสง่ผลกระทบตอ่ผลผลติ 

 

2.3 ความยากง่ายในการเตรียมจัดหาแรงงาน 

ความยากง่ายในการเตรียมจดัหาแรงงานต้องพิจารณาปัจจยัดงันี ้

 2.3.1 ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในสภาวะเศรษฐกิจการค้ารุ่งเรือง อตุสาหกรรมก่อสร้างก็
จะมีการลงทุนกันมาก ทําให้เกิดแรงงานช่างจํานวนมากเข้ามาทํางานก่อสร้าง และยิ่งปีไดเกิด
ภาวะแห้งแล้งพืชผลทางการเกษตรไม่ดี เกษตรกรเหล่านัน้ก็จะแปรสภาพมาเป็นแรงงานก่อสร้าง
ทนัที ซึง่จะทําให้มีแรงงานก่อสร้างมากมายให้คดัเลือก 

2.3.2 ช่วงท่ีทางราชการมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ช่วงใดท่ีทางราชการอนมุตัิให้มีการ
ก่อสร้างใหญ่ๆหลายโครงการพร้อมๆกัน เช่น เข่ือน สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ จะทําให้เกิดความ
ต้องการแรงงานจํานวนมากจนอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานได้ หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อ
บริษัทก่อสร้างทัว่ไป เน่ืองจากจะหาคนงานได้ยากขึน้  

2.3.3 พืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ พืน้ท่ีใดมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ พืน้ท่ี
เหล่านีก็้จะหาแรงงานก่อสร้างได้ยากหรือต้องไปหาแรงงานจากท่ีอ่ืนเข้ามา เช่นพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้
ท่าเรือนํา้ลกึ ก็จะเกิดโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ แรงงานท้องถ่ินนัน้ก็จะไปทํางานโรงงานเสีย
หมด ในบางพืน้ท่ีเป็นแหล่งเพชรพลอย คนงานท้องถ่ินนัน้ก็จะประกอบอาชีพเพชรพลอยกนัหมด 
เพราะฉะนัน้ถ้ามีโครงการก่อสร้างเกิดขึน้ในท้องท่ีนัน้ๆก็จะต้องพิจารณาในการจดัเตรียมแรงงาน
จากท้องถ่ินอ่ืน 
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2.4 แนวทางการจัดหาแรงงานช่าง 

2.4.1 สร้างแรงจงูใจให้คนงานเดิมเกิดขวญักําลงัใจท่ีจะทํางานอยู่นานๆ เช่นประกาศให้
คนงานทราบทัว่ไปว่าบริษัทเปิดโอกาสให้คนงานท่ีตัง้ใจปฏิบตัิงานและมีความสามารถถึงเกณฑ์ท่ี
กําหนด จะได้รับเล่ือนตําเหน่งให้สงูขึน้ วิธีนีก็้จะเป็นการรักษาคนงานท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัทได้
นานๆจํานวนหนึง่ 

2.4.2 บอกผ่านคนงานหรือช่างท่ียงัทํางานอยู่ วิธีนีนิ้ยมใช้กันมากเน่ืองจากไม่สิน้เปลือง
คา่ใช้จ่าย คนงานสว่นใหญ่ก็จะช่วยบอกญาตพ่ีิน้องและเพ่ือนฝงูในท้องถ่ินตน และก็จะได้คนงานท่ี
มีฝีมือใกล้เคียงกบัคนงานเดมิท่ีแนะนํามา 

2.4.3 บอกผ่านคนงานเก่าท่ีลาออกไป โดยบริษัททัว่ไปจะมีแฟ้มประวตัิท่ีอยู่ของคนงาน
เก่าท่ีลาออกไปเม่ือบริษัทหมดงาน และเม่ือบริษัทต้องการคนงานเพิ่ม ก็จะติดตอ่กลบัไปหาเฉพาะ
คนท่ีมีประวตัดีิและให้ช่วยชกัชวนคนอ่ืนๆมาสมคัรเพิ่มเตมิด้วย 

2.4.4 การปิดประกาศรับสมคัร ณ สถานท่ีก่อสร้างนัน้ วิธีนีจ้ะพบเห็นอยูท่ัว่ไป ผู้พบเห็นจะ
ช่วยบอกตอ่กนัไปเอง คนงานหรือช่างท่ีมาสมคัรอาจต้องมีการทดสอบระดบัฝีมือกนัใหม ่

2.4.5 ย้ายหมนุเวียนคนงานในเครือบริษัทเดียวกนั ความต้องการคนงานท่ีเกิดขึน้ในงาน
ก่อสร้างบางครัง้ต้องการเร่งด่วนเป็นช่วงระเวลาหนึ่งเท่านัน้ การท่ีจะจดัหาคนงานเข้ามาอยู่เป็น
ถาวรก็จะเป็นภาระท่ีต้องรับผิดชอบ ฉะนัน้ถ้ามีหน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่ในบริษัทเดียวกนัแล้วยงัว่างงาน
อยู ่ก็สามารถดงึตวัเข้ามาช่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

2.4.6 ติดต่อผ่านสํานักงานจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจะทําหน้าท่ีเป็นตวักลาง
ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง ทําการคดัเลือกคนงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด ในแง่ความ
รับผิดชอบของคนงาน เช่น คนงานไม่ได้มาตรฐาน การขอเปล่ียนคนงาน ทางสํานกังานจดัหางาน
จะบริการให้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ 
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2.5 ทฤษฎีดุลยภาพของตลาดแรงงาน 
 ตลาดแรงงาน หมายถึง แหลง่พบปะกนัระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง เพ่ือท่ีจะได้ตกลงเจรจา
ทําสญัญาการวา่จ้าง กลา่วคือ นายจ้างเป็นผู้ซือ้แรงงานและลกูจ้างเป็นผู้ขายแรงงาน โดยนายจ้าง
ได้รับการบริการจากลกูจ้าง และลกูจ้างได้รับคา่ตอบแทนจากการทํางานเป็นตวัเงิน ซึง่ก็คือแหลง่ท่ี
ก่อให้เกิดอปุสงค์และอปุทานของแรงงาน กลไกการทํางานของตลาดแรงงานขึน้อยู่กบัอปุสงค์และ
อปุทานแรงงาน จะทํางานร่วมกนัในการกําหนดระดบัการจ้างงานและค่าจ้างท่ีจะได้รับจนกระทัง่
อุปสงค์แรงงานเท่ากับอุปทานแรงงาน ทําให้ตลาดแรงงานเข้าสู่สภาวะท่ีเรียกว่า ดุลยภาพของ
ตลาดแรงงาน 
 การปรับตวัของกลไกการทํางานของตลาดแรงงานจะมีประสทิธิภาพหรือไมข่ึน้อยูก่บัปัจจยั
สําคญัหลายประการ ได้แก่ 
 1. สารสนเทศของตลาดแรงงาน แรงงานชนิดเดียวกนัอาจได้ค่าจ้างไม่เท่ากนั เพราะขาด
ความสมบูรณ์ของสารสนเทศท่ีไดรับ เพราะการได้มาซึ่งสารสนเทศหรือข้อมลูต่างๆล้วนมีต้นทุน
ค่าใช้จ่าย แรงงานอาจไม่มีความสามารถเพียงพอในการหาข้อมลูสารสนเทศ ทําให้แรงงานขาด
ข้อมลูในการนําไปพฒันาระดบัคา่จ้างแรงงานของตน 
 2. การกีดกนัในตลาดแรงงาน โดยอคติหรืออํานาจผกูขาดของผู้ประกอบการบางกลุม่อาจ
ทําให้แรงงานบางกลุม่ไมไ่ด้รับการพิจารณารับเข้าทํางาน 
 3. ตลาดแรงงานภายในตลาดแรงงานทวิลักษณ์ ตลาดแรงงานภายในมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน คือ นายจ้างมีโอกาสรู้จกัแรงงานดีเพียงพอก่อนท่ีจะมอบหมาย
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานให้ และยงัช่วยในการตดัสินใจเลือกคนงานเข้ารับการอบรมท่ีเสียค่าใช่จ่าย
สูง อย่างไรก็ตาม อาจเกิดความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดแรงงานได้หากการกระจายรายได้
ภายในตลาดแรงงานไม่ถูกกําหนดโดยความสามารถ แต่ถูกกําหนดโดยความพอใจส่วนตวัของ
นายจ้าง สําหรับแนวคิดขอตลาดแรงงานทวิลกัษณ์ (Daul Labor Market) ได้แบง่ตลาดสาขาปฐม
ภมูิท่ีมีคา่จ้างสงู มัน่คง และสาขาทตุยิภมูิ ท่ีมีคา่จ้างแรงงานต่ํา ไร้ความมัน่คง การโยกย้ายระหวา่ง
ตลาดทัง้ 2 สาขาไม่สามารถเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกลไกขอตลาด ถึงแม้จะได้รับการ
ฝึกฝนอบรม แตก็่ถกูจํากดัอยู่แต่นานไร้ฝีมือ ในขณะท่ีแรงานในสาขาปฐมภมูิอาจเข้าไปทํางานใน
สาขาทตุยิภมูิ ซึง่เรียกได้วา่ เป็นการทํางานต่ํากวา่ระดบั 
 4. การโยกย้ายแรงาน การโยกย้ายมีบทบาทต่อตลาดแรงงาน เน่ืองจากแรงงานย่อมมี
ความต้องการย้ายการทํางานไปยงังานท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า และมีสวสัดิการอ่ืนๆท่ีดีกว่าการ
ทํางานในท่ีเดมิ 
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2.6 ทฤษฎีการย้ายถิ่นของ เลวิส (Lewis,1954) เฟ และ รานิส (Fei and 
Ramis,1964) 
 
 ทฤษฎีดงักล่าวได้ให้อธิบายเหตุผลของการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่
ภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง หรือการย้ายถ่ินของคนจากชนบทสูเ่มือง โดยสมมติว่าระบบเศรษฐกิจมี
การผลติเพียงสองภาค คือ ภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
 แต่เดิมประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีแรงงานในภาคเกษตรกรรมอย่าง
เหลือเฟือ จนกระทัง่ผลผลิตสว่นเพิ่มของแรงงาน (Marginal productivity of labor) เท่ากบัศนูย์
กระบวนการเคล่ือนย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจะเ ร่ิมขึน้ เ ม่ือเกิดการลงทุนในภาค
ภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง และทําให้เกิดอปุสงค์ของแรงงานขึน้ โดยภาคภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง
มีเส้นอุปสงค์ของแรงงานตามเส้นมลูค่าของผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงาน ทัง้นีต้ลาดแรงงานเป็น
ตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ ดงันัน้ค่าจ้างในภาคอตุสาหกรรมจะถกูกําหนดด้วยเส้นอปุสงค์ และอปุทาน
ของแรงงานในภาคอตุสาหกรรมนี ้
 อปุทานของตลาดแรงงานในภาคอตุสาหกรรมสามารถแบ่งตามลกัษณะของเส้นอปุทาน
ออกเป็น 3 ช่วง 
 ในช่วงแรก ขณะท่ีอปุทานของแรงงานในภาคเกษตรยงัมีเหลือเฟือ (ช่วงท่ีผลผลิตสว่นเพิ่ม
ของแรงงานในภาคเกษตรกรรมเท่ากับศูนย์) อุปทานแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมี
ลกัษณะความยืดหยุน่แบบอนนัต์ (Perfectly elastic supply) ท่ีระดบัอตัราคา่จ้างพอยงัชีพ 
 ช่วงท่ี 2 แรงงานท่ีเหลือในภาคเกษตรกรรมเร่ิมลดลงเป็นเหตใุห้ผลิตแรงงานส่วนเพิ่มมีค่า
เป็นบวก แตย่งัต่ํากว่าอตัราค่าจ้างท่ีระดบัพอยงัชีพ ในช่วงนี ้การเคล่ือนย้ายแรงงานออกจากภาค
เกษตรจะมีผลทําให้ปริมาณผลผลติในภาคเกษตรลดลง 
 ช่วงท่ี 3 แรงงานท่ีเหลือในภาคเกษตรกรรมลดต่ําลงอีก ดงันัน้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มสงูขึน้
จนมีค่าสูงกว่าอัตราค่าจ้างระดับพอยังชีพ การเคลื่อนย้ายแรงงานแต่ละหน่วยออกจากภาค
เกษตรกรรมมีผลทําให้ปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ราคา
เปรียบเทียบของสินค้าเกษตรกรรมต่ออตุสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วต่อการลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตรกรรม 
 สรุปได้ว่า เม่ือราคาเปรียบเทียบของสินค้าเกษตรกรรมต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึน้
ส่งผลให้แรงงานท่ีเข้ามาในอตุสาหกรรมก่อสร้างย้ายกลบัไปยงัภาคเกษตร ซึ่งเช่ือมโยงถึงปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคอตุสาหกรรมก่อสร้างในช่วงฤดกูารเก็บเก่ียว 
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2.7 บทบาทของฝ่ายนายจ้าง  

2.7.1 แนวความคดิของนายจ้าง 

 แนวความคิดของนายจ้างในระยะต้นๆ มีความเห็นว่าตนเป็นนายมีอํานาจท่ีจะสัง่การ
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่ลูกจ้างได้ และมีอํานาจท่ีจะลงโทษได้แม้จะทําโทษแรงไปบ้างก็กระทําได้ 
เพราะถือว่าเม่ือลูกจ้างสมัครเข้ามาอยู่ในอํานาจสั่งงานแล้วต้องยอมรับอํานาจของนายจ้าง
ดงักลา่ว 

 ระยะต่อมา นายจ้างเร่ิมมามองเห็นความสําคญัของลกูจ้างและมีความจําเป็นต้องเอาใจ
ใส่มากขึน้ โดยเฉพาะลกูจ้างท่ีมีฝีมือบางอย่าง ถือว่าลกูจ้างเป็นผู้อยู่ในอํานาจการปกครอง และ
นายจ้างมีอํานาจสัง่งานได้แตก็่ให้ความเมตตามากย่ิงขึน้ ซึง่เป็นระบบความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อกบั
ลกู (Paternalism)  

 นายจ้างในระยะเร่ิมการทําอุตสาหกรรม จะมองลกูจ้างเป็นส่วนประกอบของการผลิต มี
การจ้างแรงงานมากขึน้ และแรงงานท่ีจ้างได้ราคาถกู คือหญิงและเดก็ เม่ือจ้างมาแล้วก็พยายามใช้
แรงงานให้มากท่ีสดุ สภาพโรงงานก็อบอ้าหรือสกปรก นายจ้างคนแรกท่ีมีแนวความคิดปรับปรุง
สภาพการทํางานให้ดีขึน้คือ Robart Owen ชาวเวลส์ เจ้าของโรงงานในเมืองนิวลานาร์ค สก็อต
แลนด์ ในปี 1798 Owen ได้กล่าวท่ีเมืองแมนเชสเตอร์ว่า”ในขณะท่ีใช้เงินทุนจํานวนมากเพ่ือ
ระมดัระวงัรักษาเคร่ืองจกัรไมว่า่จะเป็นไม้ ทองเหลือง หรือเหลก็ก็ตาม ก็ต้องดแูลเคร่ืองจกัรนัน้ เคย
มีใครคดิให้ความสนใจท่ีจะปรับปรุงสภาพการทํางานของเคร่ืองจกัรท่ีมีชีวิตบ้าง” 

2.7.2 อํานาจของฝ่ายนายจ้าง 

นายจ้างไม่ว่าสมัยใดแม้จนสมัยปัจจุบนั ถือว่าตนเป็นฝ่ายคิดวางแผนเร่ิมต้นประกอบ
กิจการและนําเงินลงทนุซึง่ต้องเสี่ยงต่อการสญูเสียเงินทนุนัน้ หรือต้องรับผิดจนถึงขัน้ล้มละลายได้ 
ฉะนัน้การกระทําอยา่งใดในวงงานท่ีตนลงทนุไว้ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการกําหนดวิธีการทํางานหรือการ
กําหนดค่าตอบแทนในการทํางานของลูกจ้าง นายจ้างควรจะต้องเป็นผู้ มีอํานาจตัดสินใจเอง
ทัง้หมด ซึ่งในระยะหลังท่ีลูกจ้างก่อตัง้องค์การขึน้เป็นสหภาพแรงงานในรูปแบบต่างๆ และมี
บทบาทท่ีจะเข้ามาต่อรองในการกําหนดเง่ือนไขในการทํางานและการจ่ายคา่ตอบแทนการทํางาน
นายจ้างจึงแสดงอาการต่างๆในการต่อต้านการต่อรองของลกูจ้างเพ่ือรักษาอํานาจการตดัสินใจ
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ของตนไว้ให้มีเฉพาะของตนฝ่าเดียวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอํานาจท่ีนายจ้างจักต้องเป็นฝ่าย
กระทําทัง้ 5 ประการคือ 

1.การวางแผน (Planning) 

2.การจดัองค์กร (Organising) 

3.การจดัคนเข้าทํางาน (Staffing) 

4.การอํานวยการ (Directing) 

5.การควบคมุ (Controlling) 

อํานาจหน้าท่ีดงักล่าวถือกันว่า นายจ้างเท่านัน้เป็นฝ่ายท่ีมีอํานาจตดัสินใจได้แต่เพียง
ลําพงั ลกูจ้างไม่ควรเข้าไปเก่ียวข้องด้วย จึงเกิดการแบ่งแยกและอ้างว่าเป็นสิทธิฝ่ายเดียวโดยแท้
ของแต่ละฝ่ายขึน้ นายจ้างมกัเรียกสิทธิท่ีแบ่งแยกไว้นีว้่า สิทธิของฝ่ายจัดการ (Management’s 
rights) 

2.7.3 อิทธิพลของนายจ้าง  

โดยปกตทิัว่ไปนายจ้างมกัจะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และมีเงินซึง่เป็นปัจจยัท่ีให้มีอํานาจเหนือฝ่าย
อ่ืนๆ และทําให้ระบบแรงงานสมัพนัธ์แปรปรวนไปตามกระแสอิทธิพลของนายจ้างในประเทศนัน้ 

นายจ้างท่ีเป็นนกัการเมือง อาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอํานาจในการออกหรือ
คดัค้านการออกกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายลกูจ้างได้ อาจมีตําเหน่งในรัฐบาลซึง่มีอํานาจใน
การบริหารประเทศและมีอิทธิพลโดยตรงเหนือเจ้าหน้าท่ีผู้บริหารแรงงานแปรปรวนได้ 

แม้นายจ้างจะไม่ใช่นักการเมือง แต่โดยลกัษณะอํานาจเงิน อํานาจความเกรงใจ และ
ความเป็นบุคคลท่ีมีฐานะดีในท้องถ่ิน ก็ทําให้เกิดอิทธิพลต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐและมีอิทธิพลเหนือ
ความรู้สกึของฝ่ายลกูจ้างได้ 
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2.7.4 ความปรารถนาของนายจ้าง  

เป้าหมายของการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมก็คือความมั่นคงของกิจการ ความ
เจริญเติบโตในขอบข่ายของการดําเนินการ และความมีช่ือเสียงของสถานประกอบการนัน้ ผู้ ท่ีเป็น
ฝ่ายนายจ้างซึ่งหมายถึงบุคคลในฝ่ายจดัการ หรือฝ่ายบริหารทัง้หมดตัง้แต่หวัหน้างานคนแรกไป
จนถึงผู้บริหารระดบัสงูสดุ ย่อมประสงค์ท่ีจะมีลกูจ้างท่ีสามารถช่วยให้เป้าหมายของการประกอบ
ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมนัน้บรรลผุล 

สิง่ท่ีฝ่ายนายจ้างปรารถนาท่ีจะได้รับจากลกูจ้างหรือผู้ปฏิบตังิานทกุระดบัก็คือ 

2.7.4.1 การทํางานเตม็เวลา สถานประกอบการทกุแห่งมกัจะมีการกําหนดเวลาเร่ิมทํางาน
และเวลาเลิกงานของลกูจ้างไว้ การท่ีลูกจ้างมาทํางานและเลิกงานตรงตามเวลาท่ีกําหนดเวลา 
รวมทัง้มีตวัอยู่และทํางานตลอดเวลาท่ีกําหนดไว้ดงักล่าว ย่อมเป็นความปรารถนาอย่างแรกของ
นายจ้างทกุคน การทํางานเต็มเวลายงัหมายถึงการไม่หยดุ ไม่ลาและไม่ขาดงานในวนัทํางานปกติ
ด้วย 

2.7.4.2 การทํางานเต็มประสิทธิภาพ ลูกจ้างแต่ละคนย่อมมีความรู้ความสามารถท่ี
แตกต่างกัน หากลูกจ้างได้ทํางานในหน้าท่ีของตนด้วยความตัง้ใจและใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มท่ีแล้ว นายจ้างทุกคนย่อมพึงพอใจท่ีจะได้รับผลงานท่ีมีคณุภาพจากการปฏิบตังานของ
ลกูจ้างดงักลา่ว 

2.7.4.3 การทํางานตามคําสัง่ นายจ้างย่อมไม่ประสงค์ลกูจ้างท่ีไม่เช่ือฟังละเลย หรือชอบ
ขดัคําสัง่ของนายจ้างอยูเสมอโดยไม่มีเหตุผลท่ีดี ลูกจ้างทํางานตรงตามคําสัง่ของนายจ้างทนัที
ยอ่มเป็นท่ีปรารถนาของนายจ้างในทกุสถานประกอบการ 

2.7.4.4 การรักษาประโยชน์ของนายจ้าง การประกอบธุรกิจหรืออตุสาหกรรมเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ นายจ้างย่อมหวังให้ลูกจ้างทุกคนช่วยสอดส่องดูแล ปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของนายจ้างในทกุทาง ไมว่า่จะเป็นการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
หรือไมย่อมให้ผู้ใดมาเบียดบงัผลประโยชน์ของนายจ้างไป 

2.7.4.5 การร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้ปฏิบตัิงาน การประกอบธุรกิจหรืออตุสาหกรรมย่อม
ต้องมีคนทํางานร่วมกันเป็นจํานวนมาก ต่างคนต่างมีหน้าท่ีซึ่งต้องประสานกัน หากการทํางาน
ร่วมกนัมีข้อขดัแย้ง หรือขดัแย้ง หรือมีลกัษณะต่างคนต่างทํา ย่อมทําให้กิจการงานไม่อาจดําเนิน
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ไปได้อย่างรวดเร็วและบรรลุผล บางครัง้ก็จะเกิดความเสียหายร้ายแรงได้ นายจ้างทุกคนจึง
ประสงค์จะให้ลูกจ้างทุกคนทุกตําเหน่งหน้าท่ีร่วมมือร่วมใจกันทํางานเสมือนหนึ่งเคร่ืองจักรท่ีมี
ฟันเฟืองใหญ่เลก็ประกอบกนั มีลกัษณะการทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

2.7.4.6 ความจงรักภกัดี นายจ้างทกุคนมีความประสงท่ีจะให้ลกูจ้างทกุคนท่ีมีคณุภาพได้
อยู่ทํางานกบันายจ้างนานท่ีสดุจนกว่าจะเกษียณอายหุรือจนกว่านายจ้างจะเลิกกิจการ ไม่ลาออก
หรือละทิง้งานนายจ้างไปเป็นลูกจ้างผู้ อ่ืน ความจงรักภกัดียงัหมายถึงการไม่นําความลบัในการ
ประกอบธุรกิจหรือความลบัในการประกอบอตุสาหกรรมของนายจ้างไปเปิดเผยด้วย 

2.7.4.7   ความเคารพและการยอมรับนบัถือ นายจ้างในประเทศไทยยงัยึดถือความเป็น
ผู้ ใหญ่ผู้ น้อยอยู่มาก ดงันัน้บุคลากรฝ่ายนายจ้างทุกระดบัจึงยังหวังท่ีจะได้เคารพนบนอบจาก
ลกูจ้าง และต้องการให้ลกูจ้างยอมรับนบัถือในความเป็นผู้ใหญ่กวา่ด้วย 

2.7.4.8 ความซ่ีอสตัย์สจุริต ความปรารถนาร่วมกนัของนายจ้างทกุคนก็คือความซี่อสตัย์
สจุริตของลกูจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานท่ีเก่ียวกบัการเงินหรือวตัถมีุค่า ความซ่ีอสตัย์สจุริตจะ
เป็นคณุสมบตัท่ีิสําคญัท่ีสดุของลกูจ้าง 

2.7.4.9 ความอตุสาหะและความขยนัขนัแข็ง ลกูจ้างท่ีความพร้อมท่ีจะทํางานอยู่เสมอ มี
ความอตุสาหะต่อการงานท่ีรับมอบหมาย และมีความขยนัขนัแข็ง ย่อมเป็นลกูจ้างในอดุมคติของ
นายจ้างอยา่งหนึง่ 

2.7.4.10 ความคิดสร้างสรรค์ ลกูจ้างท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ย่อมทําให้นายจ้างประหยดั
ได้ผลงานท่ีดี มีคณุภาพ นายจ้างจงึใฝ่ฝันท่ีจะได้ลกูจ้างประเภทนี ้

2.7.4.11   การเอาใจใสใ่นการพฒันาตนเอง การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานอยู่เสมอจะทําให้ลกูจ้างทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้อนัเป็นความต้องการของ
นายจ้างทกุคน 

2.7.4.12 การไมร่่วมจดัตัง้หรือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน นายจ้างทกุคนไม่ประสงค์จะให้
ลกูจ้างของตนจดัตัง้สหภาพแรงงานหรือสมาชิกสหภาพแรงงานเพราะสหภาพแรงงานจะเรียกร้อง
และตอ่รองกบันายจ้างทําให้นายจ้างขาดความเป็นอิสระในการบริหารกิจการของตน 
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2.8 บทบาทของฝ่ายลูกจ้าง 

2.8.1 แนวความคิดของลกูจ้าง  การทํางานในระยะแรกของมนษุย์เรานัน้ สว่นใหญ่เป็น
การทํางานด้านเกษตรกรรมผลงานท่ีได้รับเป็นของตนเองหรือครอบครัวโดยตรงและผลงาน
ดงักล่าวก็ใช้ไปเพ่ือการเลีย้งชีพหรือนําไปแลกเปล่ียนกบัสิ่งของอย่างอ่ืนท่ีตนต้องการ ตอ่มาเม่ือมี
การขยายกิจการท่ีทําอยู่ให้กว้างขวางขึน้และการทํางานสลบัซบัซ้อนขึน้ การใช้แรงงานตนเองหรือ
เฉพาะบคุคลในครอบครัวย่อมไม่เพียงพอ จําเป็นต้องหาบคุคลอ่ืนเข้ามาช่วยทํางานด้วย ในช่วงนี ้
หลายประเทศได้นํามนุษย์ชนชาติอ่ืนซึ่งด้อยความเจริญกว่าหรือถูกจับเป็นเชลยมาทํางานให้ 
หลายประเทศได้นํามนษุย์ชาตเิดียวกนัท่ียากจนกวา่มาซือ้ขายเพ่ือใช้แรงงาน ทําให้เกิดระบบทาส
ขึน้ การใช้แรงงานในระยะเวลานัน้ จึงเป็นการใช้แรงงานงานทาส สิ่งตอบแทนท่ีทาสได้รับคือท่ีพกั 
เสือ้ผ้า อาหาร เท่านัน้ สภาพการทํางานดีหรือเลวร้ายขึน้อยู่กับการกําหนดความเอาใจใส่ และ
ความพอใจของนาย ระบบทาสเป็นระบบท่ีขดัตอ่หลกัมนษุยธรรม เป็นการละเมิดตอ่สิทธิมนษุยชน 
ในท่ีสดุระบบทาสก็ถกูยกเลกิไป 

 ในประเทศเกษตรกรรม ในสมยัสงัคมศกัดินา ผู้ มียศศกัดิ์หรือเป็นขุนนางทัง้หลายมกัจะ
เป็นเจ้าของท่ีดนิซึง่ประกอบกิจการเกษตร บรรดาเจ้าของท่ีดนิเหลา่นีจ้ะมีคนงานท่ีทํางานในไร่นาท่ี
จัดสรรให้ ผลผลิตท่ีได้ตกเป็นของเป็นของเจ้าของท่ีดิน คนงานได้รับส่วนแบ่งของผลผลิตของ
ผลผลิตตามกฎเกณฑ์ ท่ีเจ้าของท่ีดินกําหนด ซึ่งไม่แตกต่างจากระบบทาสแต่อย่างใด อาจเรียก
ระบบนีว้่าระบบลูกนาหรือข้าแผ่นดนิ ภายหลงัระบบนีก็้เลิกราไป เกิดระบบการทํางานโดยมีสิ่ง
แลกเปล่ียนเข้าแทนท่ีซึง่เรียกวา่ ระบบการจ้างแรงงาน 

 การจ้างแรงงานในระยะแรกเร่ิม ฝ่ายผู้ รับจ้างหรือท่ีเรียกว่า “ลูกจ้าง” มีความคิดว่า ฝ่าย
ท่ีว่าจ้างหรือท่ีเรียกว่า “นายจ้าง” นัน้เป็นนายมีอํานาจบงัคบับญัชาเต็มท่ี อาจลงโทษได้ แม้ถึง
ขนาดการเฆ่ียนตี ลกูจ้างต้องปฏิบตัิตามคําสัง่อย่างเดียว ผลตอบแทนการทํางานจะได้รับตามท่ี
นายจ้างหยิบย่ืนให้เท่านัน้ ซึ่งแนวความคิดนีพ้ัฒนามาจากระบบทาสและระบบลูกนานั่นเอง 
ลกูจ้างเห็นว่าตนเป็นผู้พึ่งใบบุญ นายจ้างให้ความเมตตา ให้ทํางาน ให้เงินหรืออาหารและท่ีอยู่
อาศัย ลูกจ้างมีหน้าท่ีทํางานให้ตามบัญชาของนายจ้าง ผลตอบแทนแล้วแต่ความกรุณา 
แนวความคิดนีย้ังมีอยู่มากในประเทศท่ีกําลังพัฒนา (developing country) และในสถาน
ประกอบการกิจการอตุสาหกรรมขนาดเลก็หรืออตุสาหกรรมในครัวเรือน (home industry) 
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 เม่ือระบบอุตสาหกรรมขยายตัว มีการจ้างงาน ในแต่ละกิจการมากขึน้ ประกอบกับ
แนวความคิดในระบบเสรีนิยม เป็นเหตุให้เจ้าของสถานประกอบกิจการหรือนายจ้างทัง้หลาย
พยายามสร้างกําไรให้แก่ตนเองให้มากท่ีสดุ โดยพยายามทําให้ต้นทนุต่ํา และต้นทนุท่ีสามารถขดู
รีดกดราคาซือ้ให้ต่ําได้ง่ายคือ ต้นทุนทางแรงงาน ลกูจ้างต้องจํายอมต่อแนวความคิดนีโ้ดยไม่มี
ทางหลีกเล่ียงได้ การกดข่ีขูดรีดราคาการจ้างแรงงานเป็นสิ่งชัว่ร้ายในสงัคม ดงันัน้ในการประชุม
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1944 จึงมี คําประกาศแห่งฟิลาเดลเฟีย (The Declaration of Philadelphia) เตือนใจผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการจ้างงานไว้ข้อแรกวา่ “Labour is not a commodity” (แรงงานมิใช่สนิค้า) 

การพฒันาอตุสาหกรรมเป็นเหตใุห้ลกูจ้างสว่นหนึง่ได้พฒันาแนวความคดิเก่ียวกบับทบาท
ของตนไปในแง่ของความเป็นหุ้นสว่นในการผลิต (Partner of production) ของนายจ้าง คือ เป็นผู้
ร่วมลงทนุด้วยแรงงานและความคิด ลกูจ้างมิใช่เป็นผู้แรงงานหรือต้นทุนทางแรงงาน (cost of 
production) อีกตอ่ไป เม่ือลกูจ้างเป็นผู้ ร่วมลงทนุ ลกูจ้างจึงควรมีสว่นได้รับการเฉล่ียกาํไร (profit 
sharing) จากนายจ้างในรูปคา่จ้างท่ีเพิ่มขึน้ สวสัดกิารท่ีเพิ่มขึน้ ฯลฯ 

ในประเทศท่ีพฒันาทางอตุสาหกรรมแล้ว แนวความคิดของลกูจ้างยงัได้พฒันาไปในแนว
ท่ีว่า ลกูจ้างนัน้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน เป็นมนษุย์ มีศกัดิ์ศรีเท่าเทียมกบันายจ้าง นายจ้างมิได้จ้าง
มือ จ้างเท้า ลกูจ้างเข้ามาทํางานเท่านัน้ หากแต่จ้างมนุษย์ซึ่งมีหวัใจและความรู้สึกต่างๆเข้ามา
ด้วยลกูจ้างจึงควรมีสว่นร่วมกบันายจ้างในการทํางานในการจดัการและในการตดัสินใจต่างๆ เพ่ือ
ความเป็นธรรมและเพ่ือความเจริญร่วมกนัของหน่วยงานนัน้ด้วย แนวคิดในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการ (Workers’Participation in Management หรือ WPM) จึงเป็นแนวคิดท่ีกําลงั
พฒันาไปในหลายรูปแบบตัง้แต่รูปแบบแรกๆคือ การเจรจาต่อรองร่วม (Collective Bargaining) 
ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานท่ีเป็นตวัแทนของลูกจ้าง, การจัดตัง้คณะกรรมการลูกจ้าง 
(Works Council) เพ่ือร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในเร่ืองต่างๆไปจนถึง การมีกรรมการ
อํานวยการลกูจ้าง (Employee Director) ในคณะกรรมการบริหารขององค์การนัน้ เพ่ือให้ฝ่าย
ลกูจ้างได้มีตวัแทนของตนในชัน้การควบคมุฝ่ายจดัการ เป็นต้น 
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2.8.2 ความปรารถนาของลกูจ้างในการทํางาน ชีวิตการทํางานของลกูจ้างในปัจจบุนันีน้ัน้ 
ลูกจ้างแต่ละคนย่อมปรารถนาท่ีจะมีและจะได้รับในสิ่งจําเป็นแก่ชีวิตเป็นการตอบแทนในการ
ทํางานงานอย่างเดียวกัน และต้องการสิ่งสนองตอบทางความรู้สึกและจิตใจแตกต่างกันไปตาม
พืน้ฐานของสถานะในสงัคม การศึกษา และประเพณีนิยมของลกูจ้างนัน้ สิ่งท่ีทุกคนประสงค์เป็น
เบือ้งแรกก็คือ การมีงานทํา และเม่ือมีงานทําแล้ว สิง่ท่ีลกูจ้างต้องการในชีวิตการทํางานก็คือ 

2.8.2.1 ค่าตอบแทนในการทํางาน สิ่งท่ีลูกจ้างคิดถึงหรือสนใจเป็นเบือ้งแรกก็คือ 
คา่ตอบแทนในการทํางาน คา่ตอบแทนในการทํางานหลกัก็คือ คา่จ้าง (หรือเงินเดือน)ลกูจ้างทกุคน
ประสงค์จะได้รับค่าจ้างค่าจ้างในจํานวนท่ีพอใจซึ่งจะต้องสมัพนัธ์กับความเปล่ียนแปลงของค่า
ครองชีพหรือดชันีราคาผู้บริโภค ความรู้ความสารารถของลกูจ้าง ความเท่าเทียมหรือเหนือกว่าของ
อตัราค่าจ้างในสถานประกอบกิจการประเภทเดียวกัน และลูกจ้างยังประสงค์จะได้รับการปรับ
ค่าจ้างตามระยะเวลาเพ่ือความรู้สึกท่ีดีด้วย ส่วนค่าตอบแทนในการทํางานประเภทอ่ืน เช่น ค่า
ลว่งเวลา คา่ทํางานในวนัหยดุ ลกูจ้างก็ประสงค์จะได้รับตามอตัราท่ีน่าพอใจ 

2.8.2.2 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ นอกจากคา่ตอบแทนในการทํางานแล้ว ลกูจ้างสว่น
ใหญ่ยังประสงค์จะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีดีและตรงกับความต้องการของลูกจ้าง
ลกูจ้างยงัประสงค์จะให้สวสัดิการท่ีนายจ้างจัดนัน้ได้เอือ้ประโยชน์ไปยงับุคคลในครอบครัวของ
ลกูจ้าง 

2.8.2.3 ความมัน่คงในการทํางาน โดยปกตลิกูจ้างไมป่ระสงค์ท่ีจะถกูเลิกจ้างหรือต้องออก
จากงานโดยไม่สมัครใจ เพราะการตกงานนัน้ทําให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนในชีวิตหลาย
ประการ ลกูจ้างทกุคนจงึประสงค์ท่ีจะมีความมัน่คงในการทํางานตลอดไป 

2.8.2.4 ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ลกูจ้างทกุคนต้องการความก้าวหน้าใน
ชีวิตการทํางาน เช่น ต้องการเลื่อนตําแหน่ง เล่ือนยศ หรือ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีการงาน
ท่ีดีมีเกียรติมากขึน้ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงานจะเป็นเหตใุห้ค่าจ้างและสวสัดิการ
สงูขึน้ควบคูก่นัไปด้วย 

2.6.2.5 ความปลอดภยัในการทํางาน ความปลอดภยัในการทํางาน คือความมัน่คงในชีวิต 
มนษุย์ทกุคนมกัจะรักชีวิตร่างกายของตนยิ่งกว่าสิ่งอ่ืนลกูจ้างย่อมไม่ประสงค์จะทํางานในสถานท่ี
ทํางานท่ีมีความเส่ียงภยัสงูถ้าไม่จําเป็น ความปลอดภยัในการทํางานจึงเป็นความปรารถนาอนัสงู
ยิ่งของลกูจ้าง 
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2.8.2.6 ความสมบรูณ์แบบของสถานท่ีทํางาน ลกูจ้างพอใจท่ีจะทํางานในสถานท่ีทํางาน
ส่างาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมท่ีชวนมอง มีอณุหภมูิ แสง
สวา่ง และการระบายอากาศท่ีเหมาะสม ทัง้อยูใ่กล้ท่ีพกัหรือภมูิลําเนาของลกูจ้างด้วย 

2.8.2.7 ความทนัสมยัของเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ในการทํางาน ยอ่มพงึใจท่ีจะได้ปฏิบตังิาน
ภายใต้อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ซึง่จะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่
มีสิง่ผิดพลาดเสียหาย 

2.8.2.8 การพฒันาชีวิตการทํางาน ลกูจ้างส่วนใหญ่ประสงค์ท่ีจะได้รับการสนบัสนนุจาก
นายจ้างในการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามระยะเวลา เพ่ือให้ความรู้ความสารารถในการทํางาน
เพิ่มขึน้ อนัจะทําให้โอกาสเล่ือนฐานะตําแหน่ง และคา่ตอบแทน 

2.8.2.9 การยอมรับนบัถือ มนษุย์ทกุคนถือวา่ตนมีศกัดิศ์รีลกูจ้างจงึต้องการการยอมรับนบั
ถือจากนายจ้าง จากบคุคลในฝ่ายบริหาร และจากทกุคนในสถานประกอบกิจการนัน้ 

2.8.2.10 การเอาใจใส ่ลกูจ้างจะมีความรู้สกึท่ีดีถ้านายได้ให้ความเอาใจใสใ่นชีวิตและการ
ทํางานของลกูจ้างในทางสร้างสรรค์และสง่เสริมให้ลกูจ้างมีคณุภาพชีวิตท่ีดีงาม 

2.8.2.11 การยกย่องชมเชย เม่ือลกูจ้างได้ทุ่มเท ตัง้ใจ และอตุสาหะทํางานให้นายจ้างจน
งานนัน้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากประสงค์ให้นายจ้างจนรับรู้แล้ว ลกูจ้างยงัต้องการการยกย่อง
ชมเชยจากนายจ้าง นอกจากนัน้ลกูจ้างยงัอยากให้บคุคลอ่ืนๆได้รับรู้ถึงการยกยอ่งชมเชย 

2.8.2.12 การทํางานท่ีพอใจ ลกูจ้างประสงค์จะทํางานในหน้าท่ีการงานท่ีตรงกบัความ
ถนดั ความชอบ และอปุนิสยัของตน ทัง้อยากมีโอกาสได้แสดงความรู้สารารถของตนอย่างเต็มท่ีให้
นายจ้างได้เห็นด้วย 

2.8.2.13 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ลูกจ้างจํานวนหนึ่งต้องการช่วยเหลือแสดงความ
คิดเห็นและประสงค์จะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือดําเนินการต่างๆ อนัเป็นกิจกรรมของสถาน
ประกอบกิจการนัน้  

2.8.2.14 ความเป็นธรรม ลกูจ้างต้องการได้รับความเป็นธรรมในการบริหารบุคคลของ
นายจ้าง เช่น การเล่ือนตําแหน่งหน้าท่ีการงาน การขึน้หรือปรับค่าจ้างเงินเดือน การโยกย้าย การ
ลงโทษทางวินยั การเลกิจ้าง เป็นต้น 
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2.8.2.15 การปฏิบตัิท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ลกูจ้างประสงค์ให้นายจ้าง ได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายแรงงานอยา่งถกูต้องครบถ้วนโดยไมต้่องให้ลกูจ้างลําบากใจทวงถาม 

2.8.2.16 การรักษาสญัญาของฝ่ายนายจ้าง เม่ือนายจ้างได้กล่าวหรือให้สญัญาว่าจะ
ปฏิบตัิหรือดําเนินการอย่างไรแล้ว ลกูจ้างอยากให้นายจ้างปฏิบตัิตามคํากล่าวหรือสญัญานัน้โดย
ไมล่ะเลยหรือบดิพลิว้ 

2.8.2.17 ความสงบราบร่ืน ลกูจ้างประสงค์ท่ีจะทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีความสงบ
ราบร่ืนปราศจากข้อขดัแย้งหรือข้อพิพาทระหวา่งบคุคล หรือระหวา่งฝ่ายนายจ้างกบัลกูจ้าง 

2.8.2.18 บรรยากาศในการทํางานท่ีดี ลกูจ้างย่อมไม่สามารถทํางานด้วยความสขุใจได้ถ้า
บรรยากาศในการทํางานเตม็ไปด้วยความหวาดระแวง การจ้องจบัผิด การแก่งแย่งแข่งดีการเอารัด
เอาเปรียบ ลกูจ้างจึงปรารถนาทํางานในบรรยากาศท่ีอบอุ่น เต็มไปด้วยความรัก มีไมตรี และเอือ้
อาทรตอ่กนั 

2.8.2.19 ความเป็นประชาธิปไตย ลูกจ้างอยากให้สถานประกอบกิจการมีความเป็น
ประชาธิปไตยในการแสดงออกซึง่ความคดิเห็น เพ่ือสอดคล้องกบัความเป็นประชาธิปไตยในชาต ิ

2.8.2.20 การเป็นเจ้าของกิจการหรือมีสว่นในการเป็นเจ้าของ ลกูจ้างสว่นใหญ่ยอ่มใฝ่ฝันท่ี
จะมีสว่นเป็นเจ้าของกิจการ (แม้เพียงเป็นผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย) และเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่เพ่ือจะได้เข้าไปบริหารกิจการนัน้เองหรือกิจการอ่ืนๆ 
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2.9 บทบาทของรัฐ 

 ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของแต่ละประเทศ  จะต้องมีการวางแผนและกําหนด
นโยบายโดยมีหลกัการและเป้าหมายในการดําเนินการอย่างแน่ชัด  การวางนโยบายทางด้าน
แรงงานจกัต้องมีส่วนสมัพนัธ์และสอดคล้องเป็นแผนเดียวกบัการวางแผนประชากร การวางแผน
กําลงัคนและหารวางการศกึษาของประเทศ ทัง้นีเ้พราะจํานวนประชากรและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะมีผลโดยตรงตอ่ระบบแรงงานสมัพนัธ์ เช่นในกรณีท่ีประเทศประสบปัญหาการว่างงาน 
นายจ้างย่อมมีสิทธิเลือกคนงานเข้าทํางานหรือให้คนงานออกจากงานได้เต็มท่ี  และลกูจ้างก็ต้อง
ยอมรับให้ฝ่ายนายจ้างกําหนดสภาพการจ้างานได้อยา่งตามใจ ซึง่ในภาวะเช่นนีใ้นแง่ของการแรรง
งานสมัพนัธ์ลกูจ้างย่อมอยู่ในภาวะถกูเอารัดเอาเปรียบและอาจจะมีการกระทํารุนแรงตอบโต้ใน
รูปแบบตา่งๆ เช่นการนดัหยดุงาน การทําลายทรัพย์สนิของนายจ้าง ฯลฯ เป็นบางครัง้ตามมา ซึง่รัฐ
อาจกําหนดนโยบายด้านแรงงานให้เหมาะสมเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาด้านแรงงานสมัพนัธ์ดงักลา่ว
ได้ เป็นต้นว่า เม่ือมีคนว่างงานมาก รัฐอาจกําหนดนโยบายให้มีการจ้างแรงงานมนุษย์มากขึน้ 
(Labor intensive) และควบคมุการทุ่มทนุซือ้เคร่ืองจกัร (Capital intensive) มาเพ่ือใช้ในการ
ทํางาน ทัง้นี ้เพราะเคร่ืองจกัรแตล่ะเคร่ืองใช้แทนแรงงานมนษุย์ได้เป็นจํานวนมากนโยบายดงักลา่ว
นีต้้องชดัแจ้ง และต้องมีการควบคมุให้ดําเนินการไปตามนโยบายดงักลา่วให้เตม็ท่ี 
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2.10 งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 นางสาว ชุตกิาร ศิริคาํ (2551) ได้ทําการศกึษาถึง ทศันคติของแรงงานก่อสร้างเก่ียวกบั
สวัสดิการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาทัศนคติของแรงงาน
ก่อสร้างเก่ียวกบัสวสัดิการในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อีกเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ี
เหมาะสม โดยการตัง้สมมตุิฐาน ในครัง้นีคื้อ สวสัดิการท่ีนอกเหนือกฎหมายมีส่วนในการจูงใจใน
การทํางานให้กบัแรงงานก่อสร้าง โดยใช้วิธีการค้นคว้าศกึษาในครัง้นี ้คือการศกึษาข้อเท็จจริงตา่งๆ
ในสภาพปัจจุบนัทัง้จากเอกสารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาจดัทําแบบสอบถาม 
แล้วจึงดําเนินการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลนําไปวิเคราะห์และสรุป ผลสรุปการศึกษาท่ีได้คือ 
แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง มีความเห็นเพิ่มเติมว่าสวสัดิการตาม
กฎหมายท่ีได้รับนัน้ยงัไมเ่พียงพอ จากการศกึษานีย้งัพบวา่ ปัจจยัสวสัดกิารท่ีนอกเหนือกฎหมายท่ี
ส่งผลให้การทํางานดีขึน้นัน้ส่วนใหญ่อยู่ในเร่ือง ค่าครองชีพ รองลงมาสวสัดิการเก่ียวการพฒันา
สถาบนัครอบครัวของลกูจ้าง สิ่งท่ีน่าสงัเกต คือโดยรวมส่วนมากมีทศันคติไม่แตกต่างกนั แต่มีอยู ่
สามปัจจยัท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่เร่ืองสขุอนามยั สหกรณ์ออมทรัพย์ การจดัให้มีห้องสมดุหรือมมุอ่าน
หนงัสือ ความแตกตา่งดงักลา่วเป็นผลมาจากการจําแนกตามเพศ อายแุละสถานภาพสมรส อีกทัง้
สาเหตอ่ืุนๆไมว่า่สภาพร่างกาย ครอบครัว รวมทัง้การดําเนินชีวิตของแรงงานก่อสร้าง 

 อรรถสิทธ์ิ อัตโถปกร (2550) ได้ทําการศึกษาถึงการเปรียบเทียบแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวในอตุสาหกรรมก่อสร้าง มีวตัถปุระสงเพ่ือทําการศึกษาข้อดี ข้อเสียในด้านต่างๆ
จากการเลือกใช้แรงงานตา่งด้างในอตุสาหกรรมก่อสร้างของไทย จากการศกึษาพบว่า แรงงานไทย
มีข้อดีทางลกัษณะและอปุนิสยัสว่นตวัคือ มีความแข็งแรง เช่ือฟังคําสัง่ผู้ควบคมุ มีอธัยาศยัดี เป็น
ต้น ส่วนข้อเสียคือ มีปัญหาการหลบงานหรืออู้ งานมีปัญหาการเรียกร้องสิทธิต่างๆ มีปัญหาการ
หยดุงานตามเทศกาล เป็นต้น แรงงานไทยมีข้อดีด้านทกัษะทางวิชาชีพคือ มีฝีมือและทกัษะในการ
ทํางาน มีประสบการณ์การทํางาน เป็นต้น สว่นข้อเสียความสามารถในการอ่านแบบน้อย มีความ
ประมาทในการทํางาน เป็นต้น และแรงงานไทยมีข้อดีด้านสงัคมคือมีปัญหาโรคติดต่อน้อย ส่วน
ข้อเสียคือ มีปัญหาการด่ืมสรุาและของมึนเมา มีปัญหาทะเลาะวิวาท เป็นต้น ในส่วนของแรงงาน
ตา่งด้าวพบวา่ ข้อดีของแรงงานตา่งด้าวด้านลกัษณะและอปุนิสยัสว่นตวัคือ มีความแข็งแรง ความ
อดทน ไม่มีปัญหาการเรียกร้องสิทธิต่างๆ เป็นต้น ส่วนข้อเสียคือ มีอารมณ์รุนแรง ความซ่ือสตัย์
สจุริตน้อย ความมีระเบียบวินยัน้อย เป็นต้น ข้อดีของแรงงานต่างด้าวด้านทกัษะทางวิชาชีพคือ มี
ความกระตือรือร้น มีพฒันาการของทกัษะและฝีมือ มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม เป็นต้น
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ส่วนข้อเสียคือ มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารน้อย มีความรู้เร่ืองวสัดกุ่อสร้างน้อย เป็นต้น 
และข้อดีของแรงงานต่างด้าวทางด้านสงัคมคือ มีความขดัแย้งกับนายจ้างหรือผู้ควบคุมน้อย มี
ปัญหาชู้สาวน้อย สว่นข้อเสียคือ ความสามารถในการปรับตวัเข้าหาผอ่ืูนน้อย มีปัญหาการด่ืมสรุา
และของมนึเมา ควมสะอาดของท่ีพกัน้อย เป็นต้น 
  

ยงยศ ดรคํา (2543) ได้ทําการศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความต้องการแรงงานใน
สาขาก่อสร้างของประเทศไทย เน่ืองจากเล็งเห็นของอปุสงค์แรงงานในสาขาก่อสร้างมกัมีความผนั
ผวนมาก การศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต้องการต้องการ
แรงงานในสาขาการก่อสร้างในประเทศไทย โดยทําการศึกษาทัง้ในภาพรวมและจําแนกตาม
ภมูิภาค การศึกษาของยงยศ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมลูเป็น
รายปี ในระหว่างปี พ.ศ.2530-2541 ซึง่รวบรวมจากสํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานกังานสถิติแห่งชาติ การิเคราะห์อปุสงค์แรงงาน
และปัจจยัการผลิตได้อาศยัสมการการผลิต Cobb-Douglas ผลการศึกษาพบว่าความต้องการ
แรงงานในสาขาการก่อสร้างทัง้โดยภาพรวมและภูมิภาคเพิ่มขึน้และลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงท่ี
เศรษฐกิจขยายตวัและหดตวัตามลําดบัและยงัพบว่าในช่วงท่ีดชันีผลิตภาพแรงงานมากกว่าดชันี
ค่าจ้างท่ีเป็นตวัเงิน คามต้องการแรงงานนาขาการก่อสร้างจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการ
จ้างงานท่ีเพิ่มขึน้ยงัทําให้ผู้ผลติมีกําไร แตใ่นช่วงท่ีดชันีผลิตภาพแรงงานน้อยกว่าดชันีคา่จ้างท่ีเป็น
ตวัเงิน ความต้องการแรงงานในสาขาการก่อสร้างจะน้อยลง เน่ืองจากการจ้างานท่ีเพิ่มขึน้จะทําให้
ผู้ผลิตมีต้นทุนแรงงานเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีย้งัพบว่าความต้องการแรงงานในสาขาการก่อสร้าง
ทัง้ในภาพรวมและภมูิภาคขึน้อยูก่บัปัจจยัมลูคา่การผลติของสาขาการก่อสร้าง โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกันข้าม ยกเว้นภาคกลางท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ ในช่วงท่ี
เศรษฐกิจขยายตวั ควรชะลอการผลิตของรัฐบาล แต่ในช่วงเศรษฐกิจหดตวัรัฐบาลควรเพิ่มการ
ผลติ ทัง้นีเ้พ่ือลดความผนัผวนของความต้องการแรงงาน ในสาขาการก่อสร้าง 
 
 งานวิจยัครัง้นี ้ทําให้ผู้ศกึษาพบว่าปริมาณการต้องการแรงงานในสาขาการก่อสร้างขึน้อยู่
กบัภาวะเศรษฐกิจคือ เม่ือเศรษฐกิจมีการขยายตวัปริมาณการก่อสร้างก็เพิ่มขึน้ และในทางตรงกนั
ข้ามเม่ือเศรษฐกิจหดตวัปริมาณแรงงานก่อสร้างก็ลดลง นอกจากนีใ้นช่วงท่ีดชันีผลิตภาพแรงงาน 
ดชันีคา่จ้างท่ีเป็นตวัเงิน ความต้องการแรงงานในสาขาการก่อสร้างจะเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 
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สมใจ ฉัตรไชย (2543)  ได้ทําการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้าง โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคณุภาพชีวิต ของแรงงานก่อสร้างและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพ
ชีวิตของแรงงานก่อสร้าง โดยกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้คือ แรงงานท่ีย้ายถ่ินเข้ามา ทํางาน
ก่อสร้างในจงัหวดันนทบุรีมีระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน จํานวน 225 คน เคร่ืองมีท่ีใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับคุณลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
แรงงานก่อสร้างท่ีผู้วิจยัสร้างและพฒันาขึน้เอง โดยผ่านการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ รวมทัง้ใช้การสนทนากลุม่เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุมากยิ่งขึน้ การวิเคราะห์ข้อมลู
ใช้ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหแุบบขัน้ต้น 

 
 ผลการวิจยัพบวา่ คณุภาพชีวิตโดยรวมของแรงงานก่อสร้างอยู่ในระดบัปานกลาง แรงงาน
ก่อสร้างมีคณุภาพชีวิตโดทัว่ๆไป ดีตามสภาพความเป็นจริงในด้านตา่งๆคือ ด้านสขุภาพ ด้านท่ีอยู่
อาศยั และอนามยัสิง่แวดล้อม ด้านความสมัพนัธ์ในครอบครัว สว่นท่ีควรปรับปรุงคือ การได้รับการ
ตรวจสขุภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และคุณภาพชีวิตด้านการพฒันาจิตใจให้ดีขึน้ ส่วนคณุภาพ
ชีวิตด้านการทํางานของแรงงานก่อสร้างท่ีดีคือ ด้านค่าจ้าง สวสัดิการความมัน่คงในการทํางาน 
ความเสมอภาคในการทํางาน จํานวนชัว่โมงในการทํางานและความพงึพอใจในงานท่ีตนทํา สว่นท่ี
ยังปรับปรุงคือ  สภาพความปลอดภัยในการทํางานผู้ ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ไม่มีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลอย่างเหมาะสม ไม่มีการตรวจสภาพการทํางานท่ี
ไมป่ลอดภยั ไมมี่การจดัระบบการป้องกนัอนัตรายในการทํางาน แรงงานก่อสร้างสว่นใหญ่ไม่รู้ว่ามี
กฎหมายคุ้มครองความปลอดภยัจากการทํางาน และต้องทํางานโดยไม่มีวนัหยดุประจําสปัดาห์ 
สว่นปัจจยักบัคณุภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้างพบวา่ ขนาดของสถานประกอบการระยะเวลาในกา
ร้ายถ่ินและรายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .05 
ข้อเสนอแนะในการพฒันายกระดบัคณุภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้างให้ดีขึน้คือ ภาครัฐควรเข้ามา
สอดส่องดแูลคนงานให้มากย่ิงขึน้ เพิ่มมาตรการบงัคบัใช้กฎหมายในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การว่าจ้าง
งาน ค่าแรง  สวสัดิการต่างๆ สภาพความปลอดภยัในการทํางาน การยกระดบัทางด้านการศกึษา 
การพัฒนาฝีมือแรงงานและสร้างอาชีพให้แก่แรงงานก่อสร้าง ผู้ ประกอบการต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน เอาใจใส่ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสนใจม่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานด้วย 
  
 


