
สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเหน็ 
ผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบายของรัฐต่อ

คุณภาพชีวิตแรงงานไทย 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 
ณ ห้องบอลรูม 2  ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ 

1 



เค้าโครงการน าเสนอ 
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

3. ข้อค้นพบของการศึกษา 
3.1 Hiring and firing costs  

3.2 ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ า 

3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการ
จ้างแรงงาน subcontract 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
2 



โครงการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสงัคมราย     
ไตรมาส : การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย 

1.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการปรับตัว/ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานไทย 

(Flexibility/Rigidity) และนัยต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน ภายใต้มิติต่างๆ เช่น  

 ศึกษาการปรับตัวของตลาดแรงงานไทย การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างสาขา รวมถึงผลที่เป็นนัยจากกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อก าหนด
ด้านแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน ค่าจ้าง
สวัสดิการแรงงาน ความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

1.2 เพื่อส ารวจสถานการณ์ตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงานไทยใน
ปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงจากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1 

1.3 เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะตลาดแรงงานไทยและประเด็น
เกี่ยวเน่ือง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงาน
ไทย เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และเสนอแนะนโยบายเชิงสังคม  
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2. กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

• ความส าคัญของ labour market flexibility (LMF) เป็นกลไกให้
เกิดความสมดุลในตลาดแรงงาน 
– ถ้ายืดหยุ่นมาก ระดับค่าจ้างและการจ้างงานมีความสามารถในการ

ปรับตัวได้อย่างอิสระและคล่องตัว จนเกิดความสอดคล้องกันระหว่างอุป
สงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะในภาวะ
economic shock ตลาดแรงงานสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 

• flexicurity  
– flexible ความคล่องตัวในมุมของนายจ้างที่จะปรับเพิ่มหรือลดการจ้าง

แรงงานเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ในตลาด การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือปัจจัยอื่นๆ  

– security ของฝ่ายลูกจ้าง เช่น การมีนโยบายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้แรงงาน
มีความมั่นคง  
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2.1ปัจจัยที่มีผลต่อความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน 
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      : HM Treasury.2003. EMU and labour market flexibility. London: HMSO. 
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• ศึกษานโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการปรับตัว
ของตลาดแรงงานที่สะท้อนผ่านกฎหมายต่างๆ 

แรงงาน 

คุ้มครองแรงงาน 

กองทุนเงินทดแทน 

ความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน

การท างาน 

อื่นๆ ฯลฯ 

แรงงานสัมพันธ์ 

ประกันสังคม 
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2.2 ขอบเขตของการศึกษา 



2.2 ขอบเขตของการศึกษา (ต่อ) 
• ความหมายของแรงงานในการศึกษานี้จ ากัดอยู่ที่กลุ่มลูกจ้างซึ่งเป็น

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบดังกล่าวโดยตรง 
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• การศึกษาเชิงปริมาณ (สถิติที่เก่ียวข้องและแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ) 

• ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าต่อ wage distribution การจ้าง
งาน  การเข้าร่วมแรงงาน  การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิต     
(ในระบบและนอกระบบ) และชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ +เงินเฟ้อ 

wage 
flexibility 

• การศึกษาเชิงคุณภาพ (กฎหมายและเอกสารที่เก่ียวข้อง จัดประชุมระดม
สมอง (นายจ้าง+ลูกจ้าง) ส ารวจด้วยแบบสอบถาม) 

• กฎหมายที่มีผลต่อความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน (ไทยและต่างประเทศ) 

• การส ารวจคุณภาพชีวิต : แรงงานประจ ากับแรงงานรับเหมาค่าจ้าง 

working 
time 

flexibility 

• การศึกษาเชิงคุณภาพ (กฎหมายและเอกสารที่เก่ียวข้อง) 

• ค านวณต้นทุนการว่าจ้างและปลดออกจากงาน เปรียบเทียบในระบบ-นอก
ระบบ 

hiring and 
firing costs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเคราะห์
และให้
ข้อเสนอ 

แนะเชงิ
นโยบาย 

2.3 วิธีการศึกษา  



3. ข้อค้นพบของการศึกษา 
3.1 Hiring and firing costs 

ก.ต้นทุนของการว่าจ้างคนงาน (hiring costs) 
 ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน (ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ) 

 ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน (ข้อบังคับตามกฎหมายอื่นๆ) 
o คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ 

o คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

o พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 

ข. ต้นทุนของการปลดคนงาน (firing costs) 
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ก.กฎหมายที่มีผลต่อต้นทุนของการว่าจ้าง (hiring costs)  
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ต้นทุนการจ้างงาน อตัราตามกฎหมาย ต้นทุน ต้นทุนต่อคน (บาท/เดอืน) ส่วนต่างที่
ลดต้นทุน                            

1.               300            7,800 7,800 - 
2.                                 

     2.1                                     1                300           1,200                      1,200 

     2.2                                                  13      -                      600* 

     2.3                                                   6             -                      450** 

     2.4                                  5           -                      125*** 

3.                               

    3.1                                           
        10          

              5             15           450       450 

    3.2                                         
               1           

              5             15           450       450 

    3.3                                           
               1           

       5            15           450       450 

4.                        

    4.1                               1.5                 56       
        

        

    4.2                             3                 900                   

รวมต้นทุนตวัเงนิเฉลีย่ กรณีไม่มกีารท างานล่วงเวลา (บาทต่อเดอืน) 10,350 7,800 3,725 

                              75% 36% 



ข.ต้นทุนของการปลดคนงาน 
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หมายเหตุ : *ค านวณที่ฐานรายได้วันละ 300 บาท 
ที่มา : ประมาณการโดยผู้วิจัย  

ระยะเวลาท างาน ค่าชดเชย จ านวน (บาท) 

                             120               1                                       30     9,000 

                          1              3                                       90     27,000 

                          3              6                                       180     54,000 

                          6              10                                       240     72,000 

                          10                                             300     90,000 

 



• ความครอบคลุม (coverage)  
– พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ไม่คุ้มครองงานทุกประเภท เช่น อาชีพเกี่ยวกับการค้า งาน

บริการ งานในร้านขายอาหารท่ีเปิดไม่ติดต่อกัน 

• ผลของนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกิดต่อแรงงานในและแรงงานนอกระบบ 
– ประเทศไทยมีสัดส่วนของแรงงานนอกระบบจ านวนมากถึงร้อยละ 60 ซึ่งแรงงานเหล่านี้

ไม่ได้อยู่ในความครอบคลุมที่กฎหมายแรงงานให้ความคุ้มครอง  

– ผลของนโยบายหรือกฎระเบียบที่เกิดท้ังต่อแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบจึงมี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องต้นทุนการว่าจ้างและต้นทุนการปลดออกจากงาน
ของแรงงานใน-นอกระบบดังกล่าว ท าให้เกิดตลาดแรงงานแบบแยกส่วน (The 
segmented labor market) 

– ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีผลท าให้มีการคงอยู่ของ 2 ตลาดคือ การที่อัตราค่าจ้างใน
บางตลาดมิได้ถูกก าหนดจากกลไกของตลาด เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายไม่ได้
ครอบคลุมแรงงานทุกประเภท ดังนั้น ประโยชน์จึงเกิดเฉพาะส าหรับแรงงานในภาคการ
ผลิตที่ถูกครอบคลุมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ความแตกต่างของอัตราค่าจ้างระหว่าง
ตลาดแรงงานจึงคงอยู่ได้ 
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ค.ประสิทธิภาพและปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  



รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกจ้างเอกชนใน-นอกระบบ ปี 
2554 จ าแนกตามระดับการศึกษา  
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ลูกจ้างเอกชน แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ เฉลี่ยรวม 
                      6,343 4,176 5,818 

                 6,948 4,532 6,624 

             7,439 5,133 7,227 

   . 9,488 5,565 9,295 

   .              11,203 5,837 11,050 

                    21,290 6,540 21,180 

              4,342 2,061 3,870 

        9,559 5,483 9,233 

เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา 9,241 4,354 8,496 

 

(หน่วย: บาทต่อเดือน) 

ที่มา:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสที ่3 ป ี2554 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 



• ค. ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย (ต่อ) 
– แรงงานที่มีอ านาจต่อรองน้อย แม้กฎหมายจะก าหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบของนายจ้างไวอ้ย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ ลูกจ้างจ านวนมาก
อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากกองทุนตา่งๆ เพราะนายจ้างไม่แจ้งรายชื่อลูกจา้ง
หรือไม่ส่งเงินสมทบครบถ้วนตอ่เน่ือง โดยเฉพาะลูกจ้างรับเหมาค่าแรงและ
ลูกจ้างสัญญาจ้างระยะสัน้ เพราะลูกจ้างเหล่านี้มักไม่รู้สิทธขิองตนหรือไม่กลา้
เรียกรอ้งตอ่นายจ้าง 

– การที่กฎหมายมีการก าหนดค่าชดเชยเพือ่ช่วยเหลือแรงงานในยามที่ถูกเลิกจ้าง 
ในทางปฏิบัติมีหลายกรณีทีลู่กจ้างไม่ได้รับการจา่ยค่าชดเชย ต้องไปฟ้องศาล
แรงงาน ซึ่งมีต้นทุนที่สูง  

– การก าหนดมาตรการทางกฎหมาย แต่ไม่สามารถบังคับใช้หรือตรวจตราให้เป็นไปตาม
เจตนารมย์ของกฎหมายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส าคัญ  
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3.2 ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ า 

ก) ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ า  

ข) ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 
บาทต่อวัน 

 ในมุมมองของนายจ้าง (focus group) 

 ในมุมมองของลูกจ้าง (focus group + แบบสอบถาม) 
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ก) ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ า 
• เป้าหมายเพื่อศึกษา 

1. ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าต่อค่าจ้างของแรงงานกลุ่มต่างๆ 
(wage distribution)  

2. ศึกษาผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างภาคการผลิต และชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

3. ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าต่อดัชนีราคาผู้บริโภค 

• ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
– (1+2) ใช้ข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ าและข้อมูลส ารวจแรงงานของส านักงาน

สถิติแห่งชาติ ปี 2529-2553 

– (3) ใช้ข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ าและข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน ปี 
2521-2554 
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1. ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าต่อค่าจ้างของแรงงาน
กลุ่มต่างๆ (wage distribution)  

– พบว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าของ
ค่าจ้างแรงงานได้มากพอสมควร โดยผลกระทบในทางบวกต่อค่าจ้างที่
มีนัยส าคัญทางสถิติ หรือ spill over จะมีขึ้นไปถึงประมาณเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 60  และพบผลกระทบสูงที่สุดอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 15  กล่าวคือ 
การเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 1% จะท าให้ค่าจ้างของแรงงานในกลุ่มนี้
เพิ่มขึ้น 0.85% ส าหรับขนาดของผลกระทบต่อกลุ่มที่ได้รับค่าจ้างใน
ระดับสูงขึ้นไปจะมีลดหลั่นลงไป 
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ผลการศึกษา 
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ผลการศึกษา (ต่อ) 

• ผลการประมาณการผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ าต่อ
ค่าจ้างของลูกจ้างเต็มเวลาที่ไม่อยู่ในภาคเกษตร 
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2. ศึกษาผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคการผลิต และชั่วโมง
การท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ 

 พบว่าการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ ามีผลกระทบต่อการ
ลดการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดย
แรงงานที่ได้รับผลกระทบมีการเคลื่อนย้ายไป
ท างานในภาคเกษตร 

19 

ผลการศึกษา (ต่อ) 



ประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ าต่อการจ้างงาน 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ของแรงงานที่มีการศึกษาไม่เกินมัธยมปลาย 

อายุ 15-65 ปี 
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Employment by Industry/Population (15-65 years old <=12 years of schooling) 

  
Employment/ 

Population LFP Agriculture Manufacturing Construction 
Wholesale/ 

Retail 
Hotels/ 

Restaurants 
fixed effects 0.054 -0.020 0.583*** -0.457*** -0.052 -0.031 -0.009 
s.e. (0.083) (0.070) (0.224) (0.124) (0.063) (0.070) (0.046) 
elasticity 0.063 -0.023 

     Arellano & Bond 0.041 -0.016 0.101 -0.387*** 0.129 0.018 0.055 
s.e. (0.134) (0.119) (0.235) (0.150) (0.089) (0.143) (0.080) 
elasticity 0.047 -0.018           

 Notes: Robust standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



– กิจการเอกชนที่มีคนงานระหว่าง 10-99 คน โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม จะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยจะมี
สัดส่วนการจ้างงานที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  แรงงานกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่จะหลุดออกไปอยู่ในสถานะช่วยธุรกิจครัวเรือนโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง และในกิจการเอกชนขนาดต่ ากว่า 10 คน 

– พบด้วยว่าจ านวนชั่วโมงท างานเฉลี่ยต่อสัปดาห์จะลดลง
เล็กน้อยหากอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้น โดยความ
ยืดหยุ่นอยู่ที่ -0.048 แต่ผลกระทบนี้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ผลการศึกษา (ต่อ) 



ประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ าต่อการจ้าง
งาน การเคลื่อนย้ายแรงงานและจ านวนชั่วโมงการท างาน ของ  
แรงงานที่มีการศึกษาไม่เกินมัธยมปลายและอายุ 15-65 ป ี
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Unpaid family 

workers Self-employed 
Small firms 
Less than 10 

Medium firms 
10-99 

Large firms 
100+ 

Logarithm of 
weekly hours 

fixed effects 0.284 -0.029 0.144 -0.442*** 0.091 -0.048 
s.e. (0.195) (0.139) (0.114) (0.098) (0.081) (0.221) 
elasticity 0.949 -0.091 0.891 -4.390 1.232 -0.048 
Arellano & Bond -0.136 0.430*** 0.013 -0.475** 0.160 -0.182 
s.e. (0.185) (0.148) (0.191) (0.188) (0.143) (0.195) 
elasticity -0.456 1.328 0.082  -4.719 2.166 -0.182 

 Notes: Robust standard errors in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



3. ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ าต่อระดับราคาสินค้า 

• ผลจากแบบจ าลองพบว่าราคาสินค้าเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่ 6-7 
เดือนก่อนการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และค่อยๆ
เพิ่มขึ้นไปจนถึงประมาณ 7 เดือนหลังจากนั้น 
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ผลการศึกษา 
• ค่าสัมประสิทธิ์ระยะยาว (long run impact) มีค่าประมาณ 

0.40 หมายความว่า หากค่าจ้างขั้นต่ าเพิ่มขึ้น 100% อัตรา
เงินเฟ้อในช่วง 13 เดือนนั้น (7 เดือนก่อน ไปจนถึง 6 เดือน
ภายหลังการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า) จะเพิ่มขึ้นมากกว่า
อัตราปรกติทั้งสิ้น 40% 
– เช่นหากอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับ 3.5% เรา
สามารถประมาณการได้ว่า ถ้าหากค่าจ้างขั้นต่ าไม่เพิ่มขึ้น 
อัตราเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5% (=3.5/1.4) 

24 



ข) ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 
300 บาทต่อวัน 

• ระบบค่าจ้างขั้นต่ า (minimum wage) ของไทย  
ค่อนข้างยืดหยุ่น  เพราะ  
– ครอบคลุมเฉพาะลูกจ้างเอกชนในระบบ  

– ในยามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมีการแช่แข็งไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ า 

• การปรับค่าจ้างขั้นต่ า < เงินเฟ้อ --- > นโยบายประชานิยม
หาเสียงด้วยปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน จึงได้รับ
การตอบรับด้วยดี 
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เปรียบเทียบอัตราขยายตัวของค่าจ้างขั้นต่ ากับ 
ดัชนีราคาผู้บริโภค ปี 2524-2554 

26 
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ข.ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาท
ต่อวันในมุมมองของนายจ้าง  

• ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น (ทั้งต้นทุนค่าจ้างและราคา
ปัจจัยการผลิตอื่น) 

• การที่ประกาศใช้ค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวันเท่ากันทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศจะก่อให้เกิดการย้ายฐานทั้งผู้ประกอบการและแรงงานที่
สวนทางกัน กล่าวคือ  
– สถานประกอบการที่เคยไปตั้งโรงงานในจังหวัดที่ค่าจ้างถูก จะย้าย

กลับมาเข้าใกล้กรุงเทพ/ท่าเรือ เพื่อลด logistic cost   

– ส่วนแรงงานที่เคยท างานในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ จะย้ายกลับ
ภูมิล าเนาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพ (แต่มีข้อคิดเห็นแย้งใน
ส่วนน้ีว่าลูกจ้างกลับไปต่างจังหวัดก็จะไม่มีโรงงานให้เข้าท างานเพราะ
โรงงานย้ายเข้ากรุงหรือไปต่างประเทศ) 27 



ข.ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวันใน
มุมมองของนายจ้าง  (ต่อ) 

• แนวทางการปรับตัวของนายจ้างในระยะส้ัน 
–การน าสวัสดิการที่จัดให้ลูกจ้างมาค านวณเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าจ้าง เพื่อให้เกินวันละ 300 บาท 

–การจ่ายค่าจ้างตามจ านวนผลผลิต (Piece rate)  

–ถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่คนท างานกับเครื่องจักร ก็ปรับ
ความเร็วของรอบวิ่งของเครื่องจักร เพื่อให้ได้ผลผลิต
มากขึ้น  

–จ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น  กลายเป็นนโยบายที่ช่วย
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านให้มีงานท า 28 



ข. ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวันใน
มุมมองของนายจ้าง  (ต่อ) 

• แนวทางการปรับตัวของนายจ้างในระยะยาว 
– เพิ่ม productivity  หากมีการน าเอา innovation เพื่อการผลิต
สินค้าใหม่ๆ เพิ่ม value added ให้สินค้า ซึ่งไทยยังขาดแรงงาน
ระดับกลางประเภท R&D ในการพัฒนาสินค้า ซึ่งในส่วนของการ
พัฒนาศักยภาพคนน้ัน ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล รวมทั้งหน้าที่
ของนายจ้างเป็นหลัก 

– ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนพอสมควรก็อาจเกิดการเคลื่อนย้าย
ฐานการผลิตไปใช้แรงงานค่าจ้างต่ ากวา่ในต่างประเทศ ส่วน
ผู้ประกอบการที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะลดขนาดกิจการ (down 
size) หรือเลิกกิจการ  
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 ค.ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 
บาทต่อวันในมุมมองของลูกจ้าง  

• ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกจ้างด้วยแบบสอบถาม 
(831 ราย) 
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ประเภทของลูกจ้างท่ีถูกส ารวจจ าแนกตามจังหวัดที่สัมภาษณ์ 

จ านวนลูกจ้าง 

ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
         106 27 144 32 250 30 
            52 13 32 7 84 10 
       79 20 95 21 174 21 
       68 18 98 22 166 20 
           81 21 76 17 157 19 

รวม 386 100 445 100 831 100 

 



ข้อจ ากัดของการส ารวจ 
• ศึกษาเฉพาะกลุ่ม : ส ารวจเฉพาะลูกจ้างในภาคผลิตที่ท างานในโรงงาน 

• สัมภาษณ์ในย่านนิคมอุตสาหกรรม :  
– มีสัดส่วนของลูกจ้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ค่อนข้างมาก เพราะ

ส ารวจในจังหวัดท่ีมี cluster กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมาก เช่น อยุธยา ชลบุรี  

– กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังท างานเป็นลูกจ้างในโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีการจา้งงาน
มากกว่า 1,000 คน มากถึงร้อยละ 57  

• ท าให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในประเด็นเรื่องผลของนโยบายปรับค่าจ้าง
ขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน ค่อนข้างมี bias เพราะเป็นผลของผู้ที่ท างานในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่มากกว่าผลกระทบจากผู้ที่ท างานในโรงงานขนาด
กลางและขนาดย่อม แต่ก็เป็นข้อจ ากัดท่ีหลีกเลี่ยงได้ยาก เน่ืองจากการส ารวจ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักอีกประการคือการส ารวจสภาพการจ้างงานของกลุ่ม
แรงงานรับเหมาค่าแรง ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มอยู่ในสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดใหญ่ 31 
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ประเภทของลูกจ้างที่ถูกส ารวจ
จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 
ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

                   /            32 8 13 3 45 5 
    ภ                  13 3 36 8 49 6 
                      8 2 29 7 37 4 
                                     168 44 151 34 319 38 
                          85 22 142 32 227 27 
               (      ,     ) 29 8 16 4 45 5 
      (         ภ           ภ        ,                , 
            ,                            ) 

51 13 58 13 109 13 

รวม 386 100 445 100 831 100 

 

ประเภทของลูกจ้างท่ีถูก
ส ารวจจ าแนกตามขนาดการ
จ้างงาน 

จ านวนลูกจ้าง 
ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

11-50    8 2 3 1 11 1 
51-99    3 1 5 1 8 1 
100-200    30 8 28 6 58 7 
201-500    39 10 58 13 97 12 
501-1,000    54 14 77 17 131 16 
1,000          240 62 233 52 473 57 
        12 3 41 9 53 6 

รวม 386 100 445 100 831 100 

 



ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกจ้างด้วย
แบบสอบถาม 

• การปรับค่าจ้างประจ าป ี

33 

รายการ 
ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.                                       252 65.3 60 13.5 312 37.5 
2.             ภ                          1 0.3 1 0.2 2 0.2 
3.                                                  64 16.6 101 22.7 165 19.9 
4.                             58 15.0 254 57.1 312 37.5 
5.                                         1 0.3 1 0.2 2 0.2 
6.                     10 2.6 28 6.3 38 4.6 

รวม 386 100.0 445 100.0 831 100.0 

 



ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกจ้างด้วยแบบสอบถาม (ต่อ) 

• ผลกระทบของนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 
บาทต่อวัน 
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รายการ 
ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. มีการปรับ  235 60.9 144 32.4 379 45.6 
2. ไม่มีการปรับ เพราะ 151 39.1 301 67.6 452 54.4 
2.1                           49 12.7 226 50.8 275 33.1 
2.2                  300                   93 24.1 70 15.7 163 19.6 
2.3                            6 1.6 0 0.0 6 0.7 
2.4               2 0.5 1 0.2 3 0.4 
2.5                        0 0.0 2 0.4 2 0.2 

รวม 386 100.0 445 100.0 831 100.0 

 



ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกจ้างด้วยแบบสอบถาม (ต่อ) 

• ร้อยละของค่าจ้างขั้นต่ าที่ได้รับการปรับ (เทียบกับค่าจ้าง
เดิมก่อน 1 เม.ย. 55) 
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อัตราการเพิ่ม จ านวน (ราย) ร้อยละ 
       10             68 19.5 
       11-20 45 12.9 
       21-30 35 10.1 
       31-40 115 33.0 
       41-50 42 12.1 
       51-60 13 3.7 
       61        30 8.6 

รวม 348 100.0 

 



ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกจ้างด้วยแบบสอบถาม (ต่อ) 

• มีการลดสวัสดิการเพื่อน ามาค านวณเพิ่มเป็นค่าจ้างให้ได้
ตามค่าจ้างขั้นต่ าหรือไม ่
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รายการ 
ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ไม่ม ี 286 74.1 335 75.3 621 74.7 
2. มีการลดสวัสดิการ ได้แก่  100 25.9 110 24.7 210 25.3 
2.1        84 21.8 99 22.2 183 22.0 
2.2            7 1.8 6 1.3 13 1.6 
2.3             5 1.3 5 1.1 10 1.2 
2.4              4 1.0 3 0.7 7 0.8 
2.5        (                          ) 1 0.3 1 0.2 2 0.2 

รวม 386 100.0 445 100.0 831 100.0 

 



ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกจ้างด้วยแบบสอบถาม (ต่อ) 

• ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าต่อการท างาน 
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รายการ 
ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.                               
       /      /             35 8.8 34 7.6 69 8.2 
2.                     46 11.6 58 13.0 104 12.3 
3.                                47 11.9 71 15.9 118 14.0 
4.       (           OT) 3 0.8 1 0.2 4 0.5 
5. ไม่มีผลต่อการท างาน 265 66.9 283 63.3 548 65.0 

 
• ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวันต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

รายการ 
ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ดีขึ้น เพราะ 266 68.9 307 69.0 573 69.0 
1.1        /                264 68.4 307 69.0 571 68.7 
1.2        (               OT      ) 2 0.5 0 0.0 2 0.2 
2 เหมือนเดิมหรือแย่ลง  เพราะ  120 31.1 138 31.0 258 31.0 
2.1                         91 23.6 84 18.9 175 21.1 
2.2                             29 7.5 52 11.7 81 9.7 
2.3                               0 0.0 1 0.2 1 0.1 
2.4                  0 0.0 1 0.2 1 0.1 

รวม 386 100.0 445 100.0 831 100.0 

 



3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อ
การจ้างแรงงาน subcontract 

• เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานที่แตกต่างจากการจ้าง
ลูกจ้างประจ า (regular employee) ได้แก่ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
(temporary) ลูกจ้างสัญญาจ้างมีระยะเวลา (fixed-term) ลูกจ้างไม่
เต็มเวลา (part-time) ลูกจ้างผ่านบริษัทตัวแทน (dispatching 
agency แต่บ้านเราเรียก subcontract)  

• การจ้างงานประเภทนี้ก็เพ่ือประโยชน์ในการปรับตัวของ
ตลาดแรงงานให้สามารถจ้างแรงงานไม่ประจ าเหล่านี้เขา้มาช่วย
ท างานในช่วงที่มีความต้องการแรงงานสูงได้และสามารถลดจ านวน
แรงงานเหล่านี้ได้ในภาวะที่การผลิตซบเซา โดยนายจ้างมีต้นทุนใน
การจ้างและปลดออกจากงานส าหรับแรงงานชั่วคราวเหล่านี้น้อย
กว่าการจ้างงานลูกจ้างประจ ามาก 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อ 
การจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 

• ในประเทศไทยมีการจ้างงานลูกจ้างแบบเหมาค่าแรง (subcontract) มา
ตั้งแต่ก่อนมีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยผู้รับเหมา (บริษัท
จัดหาคนงาน) มองเห็นโอกาสในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มักจะใช้
แรงงานใน unskill labour จึงเสนอรับจัดหาแรงงานให้โดยคิดค่าจ้างเหมา
เป็นรายหัว  

• ประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการได้รับ* 

– ลดภาระงานด้านสรรหาพนักงานเข้ามาท างานในสายการผลิต  

– ลดต้นทุนด้านการพนักงานที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทน พัฒนาฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลิกจ้าง   

– ลดโอกาสของลูกจ้างในการรวมตัวกันย่ืนข้อเรียกร้อง หรือจัดตั้งเป็น
สหภาพแรงงานประเภทนายจ้างคนเดียวกัน 

* ที่มา : จากการทบทวนงานศึกษาในอดีต 39 



• ต่อมาปัญหาที่ลูกจ้างรับเหมาแรงงานถูกโกงค่าแรง และได้รับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย ไม่ได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง 
เกิดขึ้นเป็นอันมาก ท าให้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงงาน โดยขยายความ
นิยามของค าว่า “นายจ้าง” ให้ครอบคลุมในกรณีท่ีผู้ประกอบการกิจการได้ว่าจ้างด้วย
วิธีเหมาค่าแรง  

• ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับแก้ไขพ.ศ.2551 ให้ผู้ประกอบ
กิจการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ 

• กฎหมายดังกล่าวสะท้อนความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานไทยที่ยอมรับให้มีการจ้าง 
subcontract ได้ แต่ก าหนดให้นายจ้างในสถานประกอบการต้องรับผิดชอบในเรื่อง
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในฐานะนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย  

• ประเด็น : ไม่ทราบจ านวน + ผลของกฎหมายที่แก้ไขเมื่อปี 2551 40 

3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อ 
การจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 



• การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานกลุ่มรับจ้างเหมาค่าแรง
เปรียบเทียบกับแรงงานที่เป็นลูกจ้างประจ า ซึ่งตามกฎหมายที่แก้ไข
ใหม่ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้นายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างทั้ง
สองกลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทราบผลในทางปฏิบัติของกฎหมาย 

• ประเด็นค าถามและตัวเลือกค าตอบในแบบสอบถามได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับแรงงาน สหภาพ และผู้ท างานในบริษัทจัดหา
คนงาน เพื่อน ามาออกแบบสอบถาม รวมถึงมีการทดสอบ
แบบสอบถาม (pre-test) 2 ครั้ง กับลูกจ้างประมาณ 50 รายก่อนออก
ส ารวจจริง 

• แหล่งส ารวจ : ถามจากผู้น าแรงงาน + แยกกลุ่มโดยดูจากชุดท างาน 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อ 
การจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 



• ผลการศึกษา 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อ 
การจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 

สัดส่วนลูกจ้างเหมา
ค่าแรง 

ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
      138 36 0 0 138 17 
              10 45 12 34 8 79 10 
       10.1-20 30 8 43 10 73 9 
       20.1-30 40 10 35 8 75 9 
       30.1-40 7 2 21 5 28 3 
       40.1-50 52 13 103 23 155 19 
       50.1-60 12 3 51 11 63 8 
       60.1-70 9 2 37 8 46 6 
       70.1-80 19 5 69 16 88 11 
       80.1-90 0 0 4 1 4 0 
              90 0 0 1 0 1 0 
            
        

12 3 15 3 27 3 

        22 6 31 7 53 6 
รวม 386 100 445 100 831 100 

 

โรงงานที่ท่านท างานอยู่มีลูกจ้างเหมาค่าแรงที่จ้าง
ผ่านบริษัทจัดหาคนงาน คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร 

• เกือบ 80% ของแรงงานที่ถกู
สัมภาษณ์ตอบว่าในโรงงานที่
ท างานอยู่มีการจ้างsubcontract 

•แม้จะเป็นข้อมูลคาดประมาณจาก
ฝ่ายลูกจ้าง ไม่ใช่ข้อมูลสถิติจ านวน
การจ้างงานจริงที่สถาน
ประกอบการน่าจะเปน็ผู้ใหข้้อมูล
ได้ถูกต้องมากกว่า แต่ก็พอจะ
สะท้อนใหเ้หน็ว่ามีการจ้างงาน
ประเภทลูกจ้างเหมาค่าแรงกระจาย
อยู่ทั่วไปในพืน้ที่ทีถ่กูส ารวจ 



ช่องทางในการสมัครเข้าท างานในโรงงาน 
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การเข้ามาท างานในโรงงาน 

ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
                                      326 84 17 4 343 41 
                              60 16 428 96 488 59 

รวม 386 100 445 100 831 100 

 



• สาเหตุท่ีลูกจ้างมีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรง 
– โรงงานไม่เปิดรับคนงานโดยตรง แต่รับผ่านบริษัทตัวแทน (44%) 

– fast track    การสมัครงานผ่านบริษัทจัดหาคนงานช่วยให้มีโอกาสในการได้งานมาก
ขึ้น เข้างานได้ง่าย (37%) ไม่ต้องสอบข้อเขียน (2%)  

– Information  การสมัครงานผ่านบริษัทจัดหาคนงาน ท าให้มีโอกาสได้เลือกงาน/
โรงงานได้หลากหลาย เนื่องจากบริษัทจัดหางานเหล่านี้มีโรงงานที่เป็นลูกค้าหลายโรงงาน 
นอกจากนี้ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ไม่ทราบที่ต้ังของโรงงานที่เปิดรับ ไม่ทราบว่า
บริษัทเปิดรับตรงหรือไม่ ก็ท าให้แรงงานหันมาพึ่งบริษัทจัดหางานที่มีอยู่ทั่วไปในย่าน
แหล่งงาน  

– ตก spec  เช่น เพศไม่ตรงกับที่โรงงานต้องการ อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าที่โรงงานรับ
สมัคร วุฒิการศึกษาต่ ากว่าที่โรงงานรับสมัครขั้นต่ า เป็นต้น ซึ่งการรับสมัครคนงานของ
บริษัทจัดหาคนงานมักจะไม่เคร่งครัดในเรื่องคุณสมบัติมากนัก ยิ่งในภาวะขาดแคลน
แรงงาน แค่เห็นคนวัยหนุ่มสาวเดินผ่านก็แทบจะถูกเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดหางานอุ้มเข้า
ไปเขียนใบสมัครงาน 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 



• เหตุผลส าคัญที่สุดท่ีท าให้ลูกจ้างไม่สมัครงานผ่านฝ่ายบุคคลของโรงงานโดยตรง 
แต่สมัครงานผ่านบริษัทจัดหาคนงาน 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 

เหตุผล 

ประเภท 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างเหมาค่าแรง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.                                                   32 53 182 43 214 44 

2.                         (Fast track)       
                                                   
                                

14 23 166 39 180 37 

                                             
         

0 0 11 3 11 2 

3.                     (information)                  
                                                
        /                  

9 15 34 8 43 9 

                        1 2 4 1 5 1 
                                  1 2 4 1 5 1 

4.                                         

                                    0 0 11 3 11 2 

                         0 0 1 0 1 0 
                        2 3 13 3 15 3 

                          1 2 2 0 3 1 
รวม 60 100 428 100 488 100 

 



• ข้อดีของการเป็นลูกจ้างผ่านบริษัทจัดหาคนงาน 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 
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• ข้อเสียของการเป็นลูกจ้างผ่านบริษัทจัดหาคนงาน 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 
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• ลูกจ้าง subcontract 30% ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีแล้ว แต่ยังมีสถานภาพเป็น
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงอยู่ ให้เหตุผลที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจ าของ
โรงงานดังนี ้
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อ 
การจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 
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• ลักษณะของงานที่ท า  
– ลูกจ้างที่ถูกส ารวจร้อยละ 99 

ท างานในฝ่ายผลิต ลูกจ้าง
รับเหมาค่าแรงที่ท างานใน
โรงงานและอยู่ใน
สายการผลิต ก็ท างานใน
หน้าท่ีลักษณะเดียวกันกับ
ลูกจ้างประจ าซึ่งลักษณะงาน
ที่ลูกจ้างในฝ่ายผลิตท าส่วน
ใหญ่เป็นงานประกอบ
ชิ้นส่วน ตกแต่งชิ้นงาน 
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 

 



• ค่าจ้าง/รายได้ สวัสดิการและการได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน 
– ไม่สามารถเปรียบเทียบลูกจ้างประจ ากับลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยตรงได้ เพราะจาก

การส ารวจพบว่าลูกจ้างประจ าส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่มีอายุงานนาน ปัจจุบันเมื่อ
โรงงานไม่รับคนงานประจ าเพ่ิม รับแต่ลูกจ้างเหมาค่าแรงผ่านบริษัทรับจัดหาคนงาน 
ท าให้กลุ่มลูกจา้งเหมาค่าแรงที่พบในการส ารวจซึ่งมีอายุงานน้อย เปรียบเทียบโดย
ตรงกันไม่ได้  

– การค านวณว่าลูกจ้างประจ าและลูกจา้งเหมาค่าแรงได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็น
ตัวเงินแตกต่างกันหรือไม่ ต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าตอบแทนทั้งค่าจ้างและเงิน
จูงใจต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของลูกจ้างแต่ละคน เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
ลักษณะงานที่ท า ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้คนแต่ละคน
ได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน ใช้เทคนิคสมการถดถอยเส้นตรงอย่างง่าย (simple 
linear regression) 

– คัดเฉพาะแบบสอบถามที่ถามท้ังลูกจ้างประจ าและลูกจ้างเหมาค่าแรงที่ท างานใน
โรงงานเดียวกันจ านวนรวม 422 รายมาค านวณหาความแตกต่างของค่าจ้างและ
สวัสดิการของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างเหมาค่าแรง  
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 



• สมการค่าจ้างรายวันและรายเดือนของลูกจ้างที่ได้จากการส ารวจ 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 

            
              
(         ) 

                
(           ) 

            
             

        

coeff. t-stat coeff. t-stat                 
           99 2.86* 3,179 3.49* 1 99 3,179 
     (  )   0.26 .370 9 .468 25 6 213 
              (  )   8 6.67* 195 6.23* 1 8 195 
    ภ                          59 5.63* 1,624 5.90* 1 59 1,624 
        27 2.92* 664 2.77* 1 27 664 
                               2 .106 127 .337 

   
                   /   . 10 .714 114 .298 1 10 114 
           -   . 47 2.66* 1,485 3.20* 

   
                      284 7.69* 7,695 7.91* 

   
                       73 1.92* 2,330 2.32* 

   
               ภ                  92 2.26* 2,073 1.94* 

   
                        335 12.01* 9,064 12.36* 

   
  

                      
               

88 3.92* 2,538 4.29* 
   

                            96 4.67* 2,954 5.42* 1 96 2,954 

  
               (      
,     ) 

81 2.64* 2,413 3.0* 
   

  

      (         ภ           ภ    
    ,                ,    /
    ภ          /            ,    
                       ) 

88 3.45* 2,167 3.23* 
   

 



• สมการค่าจ้างรายวันและรายเดือนของลูกจ้างที่ได้จากการส ารวจ (ต่อ) 
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อการจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 

            
              
(         ) 

                
(           ) 

            
             

        

coeff. t-stat coeff. t-stat                 
                      13 736 157 .348 

   
                11 616 211 .462 

   
                 12 779 -82 -.207 1 12 82 
                              95 3.01* 1,929 2.32* 

   

  

      (        /      /       /
          ,      ,           ,    
   ,          ,          
                     ) 

37 1.78* 770 1.400 
   

                 59 4.12* 1,684 4.45* 1 59 1,684 
              36 1.74* 309 .568 

   
         44 2.96* 1,208 3.07* 

   
         91 7.90* 2,872 9.45* 

   
                             

     
377 10,545 

                                 
     

318 8,921 

 หมายเหตุ: ตัวแปรตามคือ (1) ค่าจ้างต่อวัน (2) ค่าจ้างต่อเดือนรวม ค่าท างานล่วงเวลา (OT) ค่าท างานกะ เบ้ียขยัน ค่าครองชีพ ค่าอาหาร 
ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ไม่รวมโบนัส * ค่าสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 



• การได้รับเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง  
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3.3 ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่อ 
การจ้างแรงงาน subcontract (ต่อ) 



สรุปผลในทางปฏิบัติของ มาตรา 11/1 พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับ
แก้ไขพ.ศ.2551  

• ผลจากการส ารวจพบว่า ลูกจ้างทั้งสองกลุ่มยังได้รับสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่แตกต่างกันเฉลี่ยประมาณ 1,624 บาทต่อเดือน  

• ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เป็นผลของการเลือก
ปฏิบัติของนายจ้างในสถานประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนการว่าจ้าง 
(hiring cost) แตเ่พียงอย่างเดียว เพราะในฝ่ายลูกจ้างเองก็มีเหตุผลอื่นๆ ที่
สมัครใจเข้ามาเป็นลูกจ้าง subcontract (fast track, information,ตก spec) 

• นอกจากได้ประโยชน์ในเร่ืองตัดขั้นตอนในด้านการจัดหาคนงานในฝ่าย
ผลิตแล้ว นายจ้างได้ประโยชน์ในการตัดต้นทุนในการปลดคนงาน (firing 
cost) อีกด้วย เพราะลูกจ้างรับเหมาค่าแรงผ่านบริษัทตัวแทนจัดหาคนงาน
เหล่านี้มีสภาพเป็นลูกจ้างในทางพฤตินัยของสถานประกอบการเท่านั้น 
ไม่ได้มีสถานภาพเป็นลูกจ้างโดยตรงของโรงงานตามนิตินัย นายจ้างจึงไม่
ต้องกังวลเร่ืองการต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อจะเลิกจ้าง 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
• จากการศึกษากฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแรงงานในไทยพบว่า 

กฎหมายให้ความคุ้มครองแรงงานค่อนข้างครบถ้วนทั้งเรื่องการ
ก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าพ้ืนฐาน การให้ความคุ้มครองการจ้าง
แรงงานไม่ประจ า (non-regular worker) เช่น แรงงานรับเหมา
ค่าแรง การมีระบบประกันทั้งในด้านความปลอดภัยและการมี
ประกันการว่างงาน  

• แต่ประเด็นส าคัญคือ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ท าให้การคุ้มครองแรงงานมีความเข้มแข็งในแง่ของการมี
กฎหมายคุ้มครอง แต่อ่อนแอในการบังคับใช้และไม่สามารถมี
ผลในทางปฏิบัติ ท าให้แรงงานในระบบส่วนหนึ่งได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย  

 



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ต่อ) 
• การที่บริบทประเทศไทยที่มี informal sector ขนาดใหญ่ และมีผู้ที่

ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและอาชีพอิสระ (self-employed) 
จ านวนมากน้ัน มีผลท าให้ความมั่นคง (security) ของแรงงานมีน้อย
และเกิดความยืดหยุ่น (flexibility) ต่อนายจ้างอย่างมากในการ
ปรับตัวตามอุปสงค์อุปทานในตลาดแรงงาน เพราะกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน รวมถึงกฎหมายประกันสังคมไม่คุ้มครองถึง
แรงงานใน informal sector 

• ข้อเสนอแนะของการศึกษาน้ีจึงไม่เน้นการเสนอให้ปรับแก้กฎหมาย 
แต่จะเน้นการสร้างกลไกที่ช่วยให้เกิดความสมดุลในตลาดแรงงาน
เพื่อใหอ้ย่างน้อยแรงงานในระบบได้ประโยชน์จากกฎระเบียบและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องมากกว่าการได้ผลกระทบในทางลบ 56 



4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ต่อ) 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับกลไกด้านโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงาน 
– ปัญหาของค่าจ้างขั้นต่ าในประเทศไทยไม่ใช่ประเด็นเรื่องการไม่มี

หลักเกณฑ์ในการก าหนด แต่เป็นเร่ืองการบังคับใช้ที่กฎหมายมีผล
ครอบคลุมแรงงานในระบบ ทุกครั้งที่มีการประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ าก็
มักจะมีข่าวการปรับราคาสินค้าตามมาเสมอ  

– ในปัจจุบัน ยังมีประเด็นเร่ืองการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอีก จากนโยบาย
ค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 300 บาทของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ประกาศไว้ในช่วงหา
เสียง และได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จ าเป็นต้องขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าจะเป็นอย่างไร ข้อ
น่าห่วงใยคือ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจมีพรรคการเมืองที่เกทับด้วย
การเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่สูงกว่านี้ เพราะเห็นสัมฤทธิ์ผลของเคร่ืองมือ
นโยบายประชานิยมชนิดนี้มาแล้ว 57 



4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับกลไกด้านโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงาน (ต่อ) 

• ในการประชุมระดมสมองกับตัวแทนฝ่ายลูกจ้างมีการเสนอว่า อยาก
ให้ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านค่าจ้างเพื่อไม่ต้องพึ่งพาแต่
ค่าจ้างขั้นต่ า โดยรัฐควรก าหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้างตามแนวคิด
ดังนี้ 
– ให้มีอัตราค่าจ้างส าหรับลูกจ้างเมื่อแรกเข้าท างาน ในอัตราท างานวันละ 8 

ชั่วโมงและให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวได้  

– หลังท างานครบ 1 ปี ต้องมีโครงสร้างการปรับค่าจ้างว่าปรับตามปัจจัย
ต่างๆ เช่น ดัชนีราคา ประสิทธิภาพในการท างานของลูกจ้าง ผล
ประกอบการของกิจการ ซึ่งรัฐต้องมีนโยบายให้นายจ้างเปิดเผยผล
ประกอบการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับค่าจ้างประจ าปี  

• ข้อเสนอนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จะท าอย่างไรให้เกิดการปฏิบัติ 
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ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวันในมุมมองของลูกจ้าง (ต่อ) 

• ข้อเสนอ : กลไกในเกิดการมีโครงสร้างค่าจ้างในสถาน
ประกอบการ 
– ต้องส่งเสริมให้ลูกจ้างมีสหภาพแรงงานเป็นองค์กรเพื่อการ
เจรจาต่อรองภายในสถานประกอบการ  

– หากไม่สัมฤทธิ์ผล องค์กรลูกจ้างก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ให้ท าหน้าที่เข้ามาเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อให้ด าเนินการ
ปรับค่าจ้างตามโครงสร้างค่าจ้าง  

– หากแต่ละองค์กร (นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐ) สามารถประสาน
ความร่วมมือและด าเนินการในระดับสถานประกอบการกัน
ได้ ก็จะท าให้แรงงานไม่ต้องมาพึ่งองค์กรแรงงานระดับชาติ
ในการเจรจาต่อรองเรื่องการค่าจ้างขั้นต่ าเหมือนที่ผ่านมา 
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ผลกระทบของการปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวันในมุมมองของลูกจ้าง (ต่อ) 

• การปรับบทบาทของสหภาพแรงงาน นอกจากบทบาท
หลักในการเจรจาต่อรองค่าจ้างแล้ว ยังต้องสร้างความ
สมดุลในฐานะเป็นกลไกให้เกิดความยั่งยืนของสถาน
ประกอบการอันเป็นแหล่งงาน แหล่งรายได้ของแรงงาน 

60 
คู่ชก 

ลงเรือล าเดียวกัน 



การปรับบทบาทของสหภาพแรงงาน เป็นกลไกให้เกิดความยั่งยืน
ของสถานประกอบการอันเป็นแหล่งงาน แหล่งรายได้ของแรงงาน 

GIVE TAKE 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ต่อ) 

4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานรับเหมา
ช่วง 
– ประเทศอื่น เช่น ในญี่ปุ่นท่ีแต่เดิมเป็นการจ้างงานตลอดชีวิตซึ่งมีความตึง

ตัว (rigid) มาก ก็มีการจ้างงานแบบ non-regular worker เพิ่มขึ้น 
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สัดส่วนของผู้มีงานท าจ าแนกประเภทลกูจ้างประจ าและลกูจ้างชัว่คราวใน
ญี่ปุ่นในช่วงปี 2527-2552 

สัดส่วน 2527 2537 2547 2552 
1.               84.7 79.7 68.5 66.6 
2.                 15.3 20.3 31.5 33.4 
    2.1                         n.a. n.a. 1.3 2.3 
    2.2         Part-time 11.2 16.8 22.4 22.3 
    2.3       4.2 3.6 7.8 8.8 

 ที่มา : Keiichiro, Hamaguchi and Noboru, Ogino. 2011. Non-regular work: Trends, labour law policy, and industrial relations 

development-The case of Japan. Dialogue working paper No.29. International Labour Office, Geneva. 



4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานรับเหมาช่วง (ต่อ) 

• สถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ตามมา 
เช่น กฎหมายก าหนดให้นายจ้างสามารถจ้างลูกจา้งชั่วคราวที่จ้างจากบริษัทภายนอก
ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสามารถจ้างได้ในทุกประเภทงานและทุกอุตสาหกรรม 
(แต่มียกเว้นในบางอุตสาหกรรม เช่น งานก่อสร้าง งานขนส่งทางเรือ งานรักษาความ
ปลอดภัย แพทย์และทันตแพทย์) 

• ในขณะเดียวกันกฎหมายแรงงานญี่ปุ่นก็ก าหนดการคุ้มครองแรงงานชั่วคราวที่จ้าง
จากบริษัทภายนอกเพิ่มเติมด้วย เช่น บริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างแรงงานชั่วคราวเหล่านี้ต้อง
ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ
สวัสดิการ (Health, Labour, and Welfare Miniter) ส่วนบริษัทที่มีการว่าจ้างแรงงาน
ชั่วคราวที่จ้างจากบริษัทภายนอกก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแรงงานเหล่านี้ตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นกัน 

• ส่วนเกาหลีใต้ใต้ซ่ึงประสบภาวะสัดส่วนการจ้างแรงงานไม่ประจ าสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 
ของการจ้างงานรวม ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของ
ตลาดแรงงานในขณะที่แรงงาน non-regular ได้รับความคุ้มครองเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานรับเหมาช่วง (ต่อ) 

• กรณีของไทย 
– กฎหมายมาตรา 11/1 เท่ากับยอมรับให้มีการจ้างงานใน
รูปแบบของแรงงานเหมาค่าแรงเข้ามาท างานในสถาน
ประกอบการได้  

– แต่เราไม่ทราบขนาดของการจ้างแรงงานรูปแบบต่างๆ
เพราะไม่มีสถิติข้อมูลที่แน่ชัดว่าการจ้างงานในรูปแบบต่างๆ 
มีเท่าใด จึงเป็นการยากที่จะเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาได้  

– ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้เกี่ยวกับกลุ่มแรงงานรับเหมา
ค่าแรงจึงมีตามล าดับของความพร้อมและสภาพปัญหาดังนี้ 
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานรับเหมาช่วง (ต่อ) 

• ขั้นแรก เร่ิมต้นท่ีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอย่างมีระบบเพื่อให้ทราบจ านวน
ลูกจ้างประเภทต่างๆ ตามรูปแบบการจ้างงานที่มีอยู่ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์เชิงนโยบายได้  
– ในการส ารวจข้อมูลภาวะการท างานของประชากร (labor force survey) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ เฉพาะในส่วนของการส ารวจแรงงานนอกระบบมี
ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพการท างานอยู่แล้ว (แยกเป็น ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างรับเหมา) เพียงแต่
เพิ่มเติมประเภทของการจ้างงานรูปแบบอื่นๆ เข้าไป เช่น  
 เพิ่มลักษณะการจ้างงานว่า ไม่ได้เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่
ท างานอยู่ แต่เป็นพนักงานของบริษัทจัดหาคนงาน  

– เพิ่มเติมค าถามในการส ารวจสถานประกอบการของส านักงานสถิติ เช่น 
ถามนายจ้างว่ามีการจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างงานรูปแบบต่างๆ เช่น 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างผ่านบริษัทรับจัดหาคนงาน เป็น
จ านวนเท่าใด 65 



4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานรับเหมาช่วง (ต่อ) 

– ขั้นถัดไป หากผลการส ารวจพบว่ากลุ่มแรงงานที่มีรูปแบบการจ้างเป็น
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างผ่านบริษัทรับจัดหาคนงาน มีสัดส่วน
ที่มาก และต้องการให้มีการรายงานการจ้างงานรูปแบบดังกล่าว เพื่อการเฝ้า
ระวังการละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่นเดียวกับการที่กฎหมายญี่ปุ่น
ก าหนดให้บริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างแรงงานชั่วคราวเหล่านี้ต้องข้ึนทะเบียน 

– ในกรณีของไทยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถน ามาปรับใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการจ้างงานรูปแบบต่างๆ ได้ คือ 
 มาตรา 112-115 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ระบุให้นายจ้างที่มี

ลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจัดท าทะเบียนลูกจ้างเก็บไว้ในสถานประกอบการพร้อมให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้  

 กฎหมายข้อนี้สามารถปรับเพ่ิมประเภทของข้อมูลที่ต้องบันทึกอีกประการคือ ลักษณะ
การจ้างงานว่าเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างผ่านบริษัทรับจัดหา
คนงาน ก็จะท าให้มีข้อมูลสถิติการจ้างงานในรูปแบบต่างๆ 
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