
ประเด็นที่จะศึกษา

 กลไกของรัฐในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการกําลังคน : นโยบายแรงงาน

 นโยบายการมีงานทํา  (Employment Policy)

• ตลาดแรงงาน 

• อุปทานแรงงาน

• อุปสงคแรงงาน

• การจางงาน

• การวางงาน



การจัดระบบกลไกของรัฐในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการกําลังคนของประเทศ



 นโยบายการมีงานทํา (Employment Policy)

 นโยบายการคุมครองแรงงาน (Protective Policy) 

 นโยบายแรงงานสัมพันธ (Labour Relation Policy)

นโยบายแรงงาน



นโยบายการมีงานทํา  (Employment Policy)

 นโยบายที่สนับสนุนสงเสริมใหมีการใชแรงงานอยางเต็มท่ี 

 เพ่ือสรางฐานะในทางเศรษฐกิจและความอยูดีกินดีใหกับประชาชน โดย

พยายามทําใหทุกคนที่อยูในวัยทํางานมีงานทําเต็มท่ี



วัตถุประสงคที่สําคัญของนโยบายการมีงานทํา

1. ทําใหประชากรที่อยูในกําลังแรงงานมีงานทําเต็มท่ี

2. ปองกันและแกไขไมใหเกิดปญหาการวางงาน และการขาดแคลน

แรงงานขึ้นในประเทศ



กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายการมีงานทํา

กิจกรรม

 การจัดหางาน โดยจัดตั้งสํานักงานจัดหางานเพื่อใหบริการฟรีโดยเอกชนเปน

ผูดําเนินการโดยรัฐเปนผูกํากับ ดูแล

 การสรางงานโดยรัฐ และเอกชนทําหนาที่สรางคนและพัฒนาคน

 การเสาะหาตลาดแรงงาน ใหคนหางานทําทั้งในและตางประเทศ

 การกําหนดนโยบายสงเสริมแรงงานไปทํางานตางประเทศ

 การกําหนดนโยบายการทํางานของแรงงานตางชาติ



อนุสัญญาวาดวยนโยบายการมีงานทํา

(Employment Policy 1964) 

สาระสําคัญ

“ใหรัฐบาลของประเทศสมาชิกมีนโยบายการมีงาน

ทําเต็มอัตรา และเพ่ิมผลผลิตเพ่ือไมใหมีคนวางงาน

และการทํางานตํ่าระดับ”



สิ่งสําคัญท่ีทําใหนโยบายแรงงานประสบความสําเร็จคืออะไร ?

ตลาดแรงงาน (Labour Market)



ตลาดแรงงาน (Labour Market)

 แหลงที่ผูหางานสามารถไปหางานทํา และผูที่ตองการหาคนไป

ทํางานสามารถไปหาคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการไปทํางานได   

เชน สํานักงานจัดหางาน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท  

สถานประกอบกิจการตางๆท่ีมีการจางงาน สถาบันการศึกษา 

ฯลฯ 



Trick

 ผูหางานสามารถไปหางานทํา   =  ความตองการหางานทํา  

=  อุปทานแรงงาน

 ผูที่ตองการหาคนไปทํางาน  = ความตองการใชแรงงาน  

=  อุปสงคแรงงาน



อุปทานแรงงาน (Supply of Labor)

ปริมาณแรงงานท่ีตองการหางานทํา หรือท่ีตัดสินใจท่ีจะเขา

ทํางานในระบบเศรษฐกิจ หรือในตลาดแรงงานนอกระบบ 

(เศรษฐกิจนอกระบบ)



อุปสงคแรงงาน (Demand of Labor)

หมายถึงความตองการใชแรงงานในตลาดแรงงาน หรือในระบบ

เศรษฐกิจ



การจางงานในตลาดแรงงาน



การจางงานในระบบเศรษฐกิจ

 หมายถึง การจางงานในสถานประกอบการท่ีจัดต้ังขึ้นอยางถูกตองตาม

กฎหมาย มีระบบการจางงานตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด เชน 

คาจาง สวัสดิการ มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน การประกัน 

สังคม ฯลฯ



การจางงานนอกระบบเศรษฐกิจ

 หาบแรแผงลอย งานภาคเกษตร  รับงานไปทําที่บาน ฯลฯ   

 ไมมีมาตรฐานการจางงาน การทํางานที่ชัดเจน 



 ผูใชแรงงานท่ีทํางานโดยไมมีสัญญาการจางงานท่ีเปนทางการ 

 ไมมีนายจางตามความหมายของกฎหมายแรงงาน

 ไมไดทํางานอยูในสถานประกอบการของนายจาง 

 ไมมีคาจางหรือคาตอบแทนท่ีแนนอน

 หรือเปนผูประกอบอาชีพอิสระ หรือเปนผูท่ีทํางานชั่วคราว

 แรงงานอกระบบจึงเปนแรงงานท่ีไมไดอยูในกรอบความคุมครองของกฎหมายคุมครอง
แรงงาน กฎหมายประกันสังคม ทําใหไมมีหลักประกันความมั่นคงใดๆ ในการทํางาน ไมวาจะ
เปนเรื่องงานท่ีมั่นคง คาตอบแทนแรงงานท่ีเปนธรรม สุขภาพความปลอดภัยในการ
ทํางาน และความมั่นคงในการดํารงชีวิตเมื่อเขาสูวัยชรา

ลักษณะของการจางงานนอกระบบ



1. ไมเปนที่รับรูของสังคม(Invisible)

เนื่องจากสังคมไทยขาดระบบขอมูลของแรงงานนอกระบบ ทําใหแรงงานเหลานี้เขา

ขาย “ไมมีตัวตน” สงผลใหแรงงานเหลานี้มีเง่ือนไขการจางงานที่ไมเปนธรรม มี

รายไดไมแนนอน ขาดการคุมครองทั้งทางดานแรงงานและหลักประกันทาง

สังคม ตองเผชิญความเส่ียงในทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรงและบอยครั้งกวา

แรงงานในระบบ ในขณะที่มีความสามารถในการจัดการความเส่ียงนอยที่สุด

ปญหาของการจางงานนอกระบบ



2.ไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายคุมครองแรงงาน

เนื่องจากกฎหมายสําคัญๆ ดานแรงงาน ไดแก พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พศ. 2541, 

2551, พ.ร.บ.เงินทดแทน พศ.2537, พ.ร.บ.ประกันสังคม พศ.2533, พ.ร.บ.ความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ, พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ และกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่

มีอยูลวนแตครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบ 

แรงงานนอกระบบจึงไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายเหลานี้ 

ปญหาของการจางงานนอกระบบ



3.คาตอบแทนไมเปนธรรมและรายไดไมแนนอน

แรงงานนอกระบบสวนใหญไมไดรับคาแรงข้ันต่ํา และมีรายไดไมแนนอน แมจะ

ทํางานในลักษณะและมีคุณคาเดียวกันกับที่ผลิตอยูในโรงงานก็ตาม เนื่องเพราะ

แรงงานเหลานี้ไมไดรับการคุมครองจาก พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พศ. 2541 และ

ขาดการรวมกลุมเพื่อตอรองคาแรงของตน

ปญหาของการจางงานนอกระบบ



ปญหาของการจางงานนอกระบบ

4.งานไมตอเ น่ือง ไมสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับภาวะการขาย การตลาดของ

สินคา หรือสถานการณของสังคม ทําใหไมมีความม่ันคงในการทํางาน ไม

สามารถวางแผนการผลิตและแผนการทํางานได

5.เขาไมถึงประกันสังคม

เนื่องจาก พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับปจจุบันยกเวนการคุมครองแรงงานนอก

ระบบ ทําใหผูทําการผลิตขาดหลักประกันที่จําเปนในการดํารงชีวิตที่ผูใชแรงงานใน

ระบบไดรับ ไมวาจะเปนกรณีการเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห

บุตร ชราภาพ และวางงาน



ปญหาของการจางงานนอกระบบ

6.เขาไมถึงทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ จึงเปนเหตุใหขาดโอกาสในการ

พัฒนาทักษะฝมือ การใชกองทุนหมุนเวียน รวมทั้งการไดรับบริการดานสาธารณสุข

ที่เหมาะสม 

7.ไมมีองคกร ไมมีตัวแทน ไมมีอํานาจตอรอง

ลักษณะการทํางานของแรงงานนอกระบบ มักจะกระจัดกระจายอยูทั่วไปจึงขาดการ

รวมกลุม หรือแมจะมีการรวมกลุมก็เปนกลุมขนาดเล็ก ประกอบกับการไมเขาใจใน

เรื่องสิทธิของตนเองในฐานะแรงงาน จึงไมมีอํานาจในการตอรองทั้งกับนายจาง หรือ

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 



ปญหาของการจางงานนอกระบบ

8. มีปญหาสุขภาพและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย

เนื่องจากขาดความรูความเขาใจเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ทํางาน รวมทั้งมีความเส่ียงจากสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมปลอดภัย จึงทําให 

แรงงานนอกระบบสวนใหญตองเผชิญกับปญหาดานสุขภาพ และความเส่ียงจาก

อุบัติเหตุในการทํางาน



การจางงานนอกระบบเขาสูระบบมีประโยชนอยางไร

1) เพื่อจะไดนําการจางงานนอกระบบเขาสูระบบ GDP ประโยชนคือสามารถนํามา

คิดเปนผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศได เชน แผงลอย หาบเร และจัดเก็บภาษี

ได

2) สามารถพิจารณาใหสิทธิและการคุมครองแกผูใชแรงงานในกิจการเหลานั้น เชน 

แรงงานรับจางในภาคเกษตร  การประมง ทําใหไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

3) แกไขปญหาความยากจน เพราะแรงงานที่ทํางานนอกระบบ มักไมไดโอกาสการ

เขาถึงบริการตางๆ เชน บริการตางๆตามสิทธิในการประกันสังคม



เศรษฐกิจนอกระบบ(ผิดกฎหมาย) : การจางงานนอกระบบ ?

 บอน หวยใตดิน  การพนัน/  การพนันฟุตบอล มีเม็ดเงินสูง 134,000- 277,000 ลานบาท

 เพศพาณิชย – มีเงินหมุนเวียนประมาณ 1แสนลานบาท มีผูขายบริการที่เปนคนไทยประมาณ 2

แสนคน   มีสถานประกอบกจิการทางเพศ 7,318แหง มีพนักงานบริการทางเพศ 66,190คน



ปญหาการวางงานท่ีทุกประเทศไมตองการใหเกิด 

แตเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดตลอดเวลา   

ดังจะเห็นไดจาก  

การเคล่ือนไหวในตลาดแรงงาน



โมเดลการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน 

(Mcconnell and Brue, 1986 : 491-2)

ประชากรท่ีไมอยูในกําลังแรงงาน

ผูวางงาน

ผูมีงานทํา

เกษียณและ

ถอนตัวจาก

ตลาดแรง 

งาน
เลิกจาง ลาออก จางงานใหม

เรียกกลับเขา

ทํางาน

เขาสูตลาด 

แรงงาน

ใหม

เด็ก / นักศึกษา

จบการศึกษา



คําถามชวนคิด

 การเคลื่อนไหวในตลาดแรงงานเกิดขึ้นตอนไหน ?

 การวางงานมีโอกาสท่ีจะเปน ศูนย (0) หรือไม ?



การเคลื่อนไหวในตลาดแรงงานเกิดขึ้นตอนไหน ?



การทํางานเต็มอัตรา(Full Employment)

 หมายถึง สภาพท่ีกําลังแรงงานท่ีมีความรูความสามารถ พรอมท่ีจะ

ทํางาน ตองการทํางาน ออกไปหางานทํา สามารถมีงานทําเต็มท่ี 

 การทํางานเต็มอัตราในประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อประชากรท่ีอยูในกําลัง

แรงงานท้ังหมดมีงานทําท่ี 95% น่ันคือ อัตราการวางงานตามธรรมชาติ

ตองไมสูงกวา 5%



ทําไมประเทศตางๆ จึงตองการใหมีการทํางานเต็มอัตราเกิดขึ้น?

1. การทํางานเต็มอัตราทําใหประชากรสวนใหญมีรายไดมีเงินจับจายใช

สอย มีความอยูดีกินดี มีการกระจายรายไดเกิดขึ้น มีการหมุนเวียน

ทางเศรษฐกิจท่ีดี ทําใหปญหาสังคมลดลง 

2. การมีงานทําเต็มอัตราทําใหประเทศมีเสถียรภาพทางการเมือง 



สาเหตุที่ทําใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางตลาดแรงงานและกําลังแรงงาน

1. การวางแผนดานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมดีพอ จึงทํา
ใหเกิดท้ังภาวะการวางงานและการขาดแคลนแรงงาน ภายในประเทศ

- ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

- ขาดขอมูลที่จะนํามาใชในการวางแผนกําลังคนไวลวงหนา

2. การเปล่ียนแปลงระบบการทํางานโดยนําเทคโนโลยีเขามาใชในการทํางานมากขึ้น   ทําให
ความตองการใชคนนอยลง

3. อาจเปนสาเหตุใหเกิดการทํางานตํ่าระดับ  เชน ทํางานตํ่ากวาวุฒิการศึกษา เพราะ

- ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจภาคบริการยอมตองปรับเปล่ียนไปตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทําใหตองมีการ ปรับเปล่ียนกระบวนงาน วิธีการทํางาน และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน  
ในแตละชวงเวลาเพื่อความอยูรอด

- ในขณะท่ีการสรางคนตองใชเวลายาวนาน ทําใหเกิดการขาดแคลนคนในบางสาขาอาชีพ / วิชาชีพ 
และการทํางานตํ่าระดับ เชน การเปล่ียนแปลงระบบการผลิตในกิจการส่ิงทอ
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