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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาค

การเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอก
ระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) การประชุมกลุ่ม (Focusing Group) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยประธานชุมชน และแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร จ านวน 12 หมู่บ้าน จ านวน 36 คน โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบแยกแยะเนื้อหาสาระ (content analysis) และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัด
ล าปางที่แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเห็นว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ (1) ด้านค่าตอบแทน (2) ด้าน
ความปลอดภัยด้านสุขภาพในการท างาน และ (3) ด้านความมั่นคงในการท างาน และได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ออกมา 3 แนวทาง คือ (1) 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ (2) ความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในการท างาน (3) ความมั่นคงในการท างาน  

 

ค าส าคัญ: แรงงานนอกระบบ, คณุภาพชีวิต, องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา  
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the factors which had effects on life quality 

development of informal labors in the agricultural sector at Sermkhwa Community, Sermngam District, 
Lampang Province; and guidelines for life quality development of informal labors in the agricultural sector 
at Sermkhwa Community, Sermngam District, Lampang Province. The study was in the form of the 
qualitative research by using an in-depth interview and focusing group. The samples included 12 people in 
total who were the head of community and informal labors in the agricultural sector from 12 villages. The 
data were analyzed with the methods of content analysis and data triangulation. The results of the study 
revealed the life quality development of informal labors in the agricultural sector in Sermkhwa Community, 
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Sermngam District, Lampang Province as follows. (1) the payment (2) the health safety and (3) the work 
stability. On the other hand, the guidelines for life quality development of informal labors at Sermkhwa 
Community, Sermngam District, Lampang Provinces suggested in 3 solutions as follows. (1) suitable and 
sufficient payment (2) health safety of work and (3) work stability. 

 

Keywords: informal labors, life quality, Sermkhwa Sub-district Administration Organization 
 

บทน า 

ระบบแรงงานดั้งเดิมนั้นเป็นการท างานแบบระบบสายพานการผลิต (Fordism) โดยเจ้าของสถานประกอบการ
จะเป็นผู้จัดการควบคุมระบบการท างาน โดยจะท าการแบ่งหน้าที่ของการท างานอย่างชัดเจน ซึ่งในระบบการท างาน
ลักษณะนี้แรงงานจะถูกพัฒนาทักษะให้ช านาญงานเฉพาะอย่าง และความสัมพันธ์ของการจ้างงานในรูปแบบน้ี รัฐจะเข้ามา
มีบทบาทส าคัญในการจัดการความขัดแย้งระหว่างทุนและแรงงานที่เกิดขึ้น ระบบแรงงานแบบสายพานการผลิตอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการรวมศูนย์การท างานและมีหลักประกันการท างานและแรงงานท่ีมีรายได้คงที่ จนถูกเรียกว่าเป็นการจ้างงานท่ีมี
มาตรฐานที่เป็นธรรมส าหรับแรงงาน อย่างไรก็ตามจากความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจเกิดการ
แข่งขันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการต้องค้นหาวิธีการที่จะแสวงหาก าไรและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งวิธีการ
หนึ่งคือค่าจ้างและการต่อรองของแรงงาน ซึ่งระบบแรงงานแบบสายพานการผลิตมีอุปสรรคส าคัญในปัญหาเรื่องความ
เข้มงวดและความไม่ยืดหยุ่นของระบบการผลิตและกระบวนการใช้แรงงาน ตลอดจนปัญหาความยุ่งยากในการควบคุม
แรงงาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดในการบริหารระบบแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและสังคม  
ที่เปลี่ยนไป โดยระบบแรงงานที่เกิดขึ้นเป็นระบบแรงงานยุคหลังสายพานการผลิต (Post-Fordism) ซึ่งเป็นระบบที่ลด
ขนาดการผลิตลง ท าให้เกิดความนิยมในการจ้างงานแบบเหมาช่วง การจ้างงานช่ัวคราวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เป็นการผลิต
แบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น มีการกระจายการผลิต และการจัดองค์กรการผลิตรูปแบบใหม่ เป็นระยะของการสะสมทุนแบบ
ยืดหยุ่น (flexible accumulation) น าไปสู่การจ้างงานแบบยืดหยุ่น (flexible employment) และท าให้เกิดแรงงานแบบ
ยืดหยุ่นขึ้น (flexible labor) และส่งผลให้มีลักษณะการจ้างงานแบบสัญญาจ้าง จ้างเหมา จ้างรายช้ิน จ้างงานแบบสัญญาจ้าง
ช่ัวคราว จ้างงานระยะสั้น จ้างงานไม่เต็มเวลา ระบบการจ้างงาน โดยระบบการผลิตดังกล่าวมีความต่างไปจากระบบเดิม คือ 
แรงงานไม่ต้องมาท างานอยู่ในที่เดียวกันหรือกระจุกตัวรวมกันอีกต่อไป การผลิตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกท่ี ทุกเวลา เป็นลักษณะ
ของการผลิตที่ยืดหยุ่น (Harvey, D. 2006) 
 ลักษณะของแนวคิดการจ้างงานแบบยืดหยุ่นนี้เองส่งผลให้เกิดรูปแบบของแรงงานที่มีความไม่มั่นคงไม่ชัดเจน  
ในแง่ของรายละเอียดการจ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนที่ไม่สม ่าเสมอ ไม่คิดค่าจ้างในรูปแบบของอัตราค่าจ้างที่ให้เป็นราย
เดือนแต่คิดค่าตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น การคิดค่าตอบแทนแบบรายช้ิน (piece rate) แรงงานประเภทนี้อาจจะกล่าว 
ได้ว่าเป็นรูปแบบของแรงงานนอกระบบ ( informal sector) ซึ่งมีความแตกต่างจากแรงงานที่รับค่าตอบแทนอย่าง
สม ่าเสมอเป็นรายเดือน และมีความมั่นคง มีรายละเอียดการท างานท่ีชัดเจน คือ แรงงานในระบบ (formal sector)  

แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานประเภทที่ไม่อยู่ในระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานนอกระบบนั้นเป็น
แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนถึงร้อยละ 55.9 ของแรงงานทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558)  โดย
แรงงานกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามแรงงานในกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามระบบกฎหมายแรงงาน อีกทั้งเป็นกลุ่มแรงงานท่ีขาดทักษะ รายได้ต ่า และไม่มีความมั่นคงในการท างาน 
ในพื้นที่ต าบลเสริมขวาประชากรในชุมชนมีอาชีพหลักคือ การเกษตร   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าสวน  ปลูกพืช
หมุนเวียนทั่วไป และการเลี้ยงสัตว์เป็นการเลี้ยงรายย่อยแบบครัวเรือนเพื่อเป็นรายได้เสริม งานดังกล่าวมีลักษณะเป็นงานท่ี
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ไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแรงงาน อีกทั้งแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่ต าบลเสริมขวา ยังขาดความรู้ด้าน
กฎหมายแรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ดังนั้น ในการศึกษาแรงงานนอกระบบในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสรมิขวาซึ่งไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ
กฎหมายแรงงานจึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อยกระดับการรับรู้ การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย
แรงงานของแรงงานนอกระบบ และเพื่อน าผลการวิจัยเป็นข้อมลูในการสง่เสรมิให้แรงงานนอกระบบเข้าสูร่ะบบเป็นแรงงาน
ที่ได้รับสวัสดิการและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบล
เสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

2. เพื่อได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา 
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบล

เสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
 2. ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา อ าเภอ
เสริมงาม จังหวัดล าปาง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
การมีงานท าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับชีวิต เพราะการมีงานท าท าให้มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว เวลา

ท างานของคนท างานโดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ 1 ใน 3 ของวัน หากการท างานที่เต็มไปด้วยสภาวะแวดล้อมที่ดี  
ได้ท างานที่ตนพอใจมีรายได้ที่สมเหตุสมผลก็จะช่วยให้สภาพจิตใจ และอารมณ์ดีเกิดขึ้นซึ่งจะน าไปสู่การท างานอย่างมี
ความสุข ซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี และเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรต่าง ๆ ในทุกระดับ และ
ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบหน่ึง ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

Walton (1975) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ 8 ประการ ดังนี้  
1. การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง แรงงานได้รับค่าตอบแทนที่มีความ

เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามมาตรฐานค่าครองชีพในสังคม อีกทั้งหากค่าตอบแทนนั้นมีความยุติธรรม ปราศจากการเอา
เปรียบจากผู้จ้างแรงงาน ก็จะท าให้แรงงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม หากเปรียบเทียบจากการท างาน  
ในต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน 

2. สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ แรงงานควรมีสถานที่ในการท างานที่มี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี เพื่อสุขภาวะที่ดีต่อทั้งร่างกายและการท างาน สถานที่ท างานหรือสถานประกอบการจึง
ควรก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการท างาน 

3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน แรงงานควรได้รับการพัฒนาหรือเพิ่มทักษะความสามารถในการท างาน 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการท างาน และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตัวของแรงงาน และพัฒนา
องค์กรด้วย 
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 4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง แรงงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและพัฒนา
ความสามารถของแรงงานให้ได้ใช้ความสามารถของแรงงานอย่างเต็มที่ และเป็นการท าให้แรงงานรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง 
อีกทั้งยังมีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

5. การบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน หมายถึง การท างานร่วมกันของแรงงาน ด้วยความร่วมไม้ 
ร่วมมือกันท างานกับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน การท าให้แรงงานรู้สึกมีความเป็นหนึ่งเดียวกั บกลุ่มเพื่อนร่วมงาน โดยเป็นการ
ท างานร่วมกันโดยปราศจากอคติ  

6. ประชาธิปไตยในองค์กร หมายถึง ในองค์กรที่แรงงานนั้นท างานมีวัฒนธรรมขององค์กรอยา่งไร เช่น ในองค์กร
มีความเคารพสิทธิส่วนตัวมากน้อยเพียงใด หรือยอมรับในความขัดแย้งทางความคิดมากน้อยเพียงใด 

7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง การแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างเวลาในการท างานและ
เวลาว่างของแรงงาน 

8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง งานที่แรงงานท าแล้วมีความรู้สึกว่างานที่ท านั้นสามารถ
ช่วยเหลือ ท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นในสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย 

คุณภาพชีวิตการท างาน คือการพัฒนาบุคคลนั้น ๆ ใหม้ีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยคนงานในฐานะลูกจ้างได้มี
สภาพการท างานที่ดีภายใต้เง่ือนไขการท างานที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ได้รับผลประโยชน์และมีสิทธิต่าง ๆ อย่าง
ยุติธรรมและเสมอภาคในสังคม ปัจจุบันการให้ค าจ ากัดความคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของสังคม (อัชฉรา สายะตานันท์, 2547) 

วิจิตร ระวิวงค์ และภาวนา พัฒนศรี (2540) อธิบายว่า “คุณภาพชีวิตการท างาน” มีความหมายหลายระดับ  
ในระดับที่กว้างที่สุดหมายถึงค่านิยมแบบองค์รวม (ทั้งด้านวัตถุและไม่ใช่วัตถุ) ตลอดชีวิตของลูกจ้าง ตามความหมายนี้
คุณภาพชีวิตการท างานจึงครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการท างาน สภาพการจ้าง ความพอใจหรือ  
ไม่พอใจกับงาน ความสัมพันธ์กับนายจ้าง ความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น ส่วนความหมายที่แคบที่สุดนั้น คุณภาพชีวิตการ
ท างานหมายถึงระดับค่านิยมเชิงบวกของงานท่ีมีผลกระทบต่อลูกจ้าง  

 

แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (2561) ได้กล่าวถึงความหมาย ของแรงงานนอกระบบ

ตามความหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) หมายถึง แรงงานที่
อยู่ในการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นทางการซึ่งมีลักษณะเป็นกิจการขนาดเล็กตั้งได้ง่าย มีลักษณะเป็นธุรกิจใน
ครัวเรือน มักใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เน้นการใช้แรงงานเด็กเป็นหลัก มีการดัดแปลงเทคโนโลยีง่าย ๆ มาใช้ เป็นแรงงาน
อิสระที่ท ากิจกรรมเพื่อความอยู่รอด เช่น หาบเร่ริมถนน คนขัดรองเท้า คนเก็บขยะ คนเก็บเศษกระดาษและโลหะ แรงงาน
รับใช้ในบ้านที่รับค่าจ้างจากครัวเรือนผู้รับงานไปท าที่บ้าน และคนงานในโรงงานที่ไม่ขั้นทะเบียน ซึ่งเป็นลูกจ้างแอบแฝง 
(disguised wage workers) ในเครือข่ายการผลิตและเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานประกอบการขนาดเล็กมาก 
ซึ่งท างานด้วยตนเอง หรือมีสมาชิกในครอบครัว หรือมีผู้ฝึกงานหรือมีลูกจ้างช่วย 

แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานประเภทที่ไม่อยู่ในระบบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานนอกระบบเป็นแรงงาน
ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนถึงร้อยละ 55.9 ของแรงงานทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558)  โดยแรงงาน
กลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานท่ีท าหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ที่มา : จากกระบวนการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดแหล่งข้อมูล ขนาดตัวอย่างและวิธีคัดเลือกตัวอย่าง 
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา 

อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขต
ชุมชนต าบลเสริมขวานั้น ผู้ที่จะให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน 
ที่เป็นสมาชิกของชุมชนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร ในส่วนของภาครัฐ ผู้ที่จะให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ผู้วิจัย
เลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มโดยวิธีสุ่มตามเกณฑ์ (Criterion Sampling) โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่ศึกษา (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนท์ และประสพชัย พสุนนท์, 2559) 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
แบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดประเด็นค าถามโดยใช้ค าถามปลายเปิดโดยก าหนดประเด็นค าถามจากการก าหนด

วัตถุประสงค์และเพื่อหาค าตอบในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบล
เสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง เพื่อได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร 
ในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา ผู้วิจัยได้มีการก าหนดให้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญด้าน
นิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ และด้านการวิจัย รวมทั้งสิ้น 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นค าถาม เนื้อหา  
ความเหมาะสมของประเด็นค าถาม ความเหมาะสมของภาษา 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา 
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต าบล

 

 

การยกระดับคณุภาพชีวิตของแรงงาน
นอกระบบภาคการเกษตรในเขตพืน้ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเสรมิขวา 

อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของ

แรงงานนอกระบบ
ภาคการเกษตร 

คุณภาพชีวิตที่ดี
ของแรงงานนอก

ระบบภาค
การเกษตร 

ปัจจัยต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงาน
นอกระบบภาค

การเกษตรในเขต
พื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล
เสรมิขวา 
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เสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เลขที่ E 2563-088 เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2563 จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากประเด็นการศึกษาผู้วิจัยจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพ(Qualitative 

Methodology)  เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลได้แก่ 
  3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยการก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกนั้น ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยประเด็นด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
และความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และคุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 3 คน คือ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
  3.2 การประชุมกลุ่ม (Focusing Group) ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มประกอบไปด้วย
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนที่เป็นสมาชิกของชุมชนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตรในเขตชุมชน 
ต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปางซึ่งพื้นที่เป้าหมายในการวิจัยมีอยู่สามพื้นที่หลักอันประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน 
ผู้วิจัยเลือกจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร หมู่บ้านละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth Interview) การประชุมกลุ่ม 

(focusing group) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (non-participated observational study) จะได้น ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการ “การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระ (content analysis)” ซึ่งเป็นการสกัดน าแนวคิดที่เป็นความจริง
ออกมาจากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์และมีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งผู้วิจัย 
ได้เลือกและก าหนดด้วยตนเองโดยค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรโดยตรง 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
ปัญหาที่แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม จังหวัด

ล าปาง ให้ความสนใจมีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ล าดับที่ 1. คือด้านค่าตอบแทน 2. ด้านสุขภาพ และ 3. ด้านความมั่นคง ตามล าดับ 
โดยด้านค่าตอบแทน แรงงานนอกระบบภาคเกษตร มีความกังวลใจมากที่สุด คือ ปัญหาการต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตร 
เพราะ เกษตรกรบางรายให้ความเห็นว่า บางครั้งเป็นการท างานที่ไม่คุ้มค่ากับช่ัวโมงหรือเวลาในการท างานและไม่สามารถ
ต่อรองในเรื่องค่าตอบแทนได้ วิธีการแก้ไขปัญหาด้านค่าตอบแทน แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรได้เสนอให้มีการให้ความรู้
ทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา เพื่อที่จะได้มีความรู้ เวลาที่เข้าท าสัญญากับ
บุคคลภายนอก หรือ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เข้ามาติดต่อให้ท าการเกษตรในรูปแบบพันธะสัญญา และหากมีความรู้ทางกฎหมาย
แล้ว ก็จะไม่ถูกเอาเปรียบ และต้องการให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อที่จะได้รู้ถึงสิทธิ
และหน้าที่ของตน รองลงมา คือ ปัญหาด้านสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า การเข้าถึงสิทธิทางด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
ภาคการเกษตร ยังไม่ครอบคลุม บางส่วนหากได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย มักจะไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่มักจะไปซื้อยา
ตามร้านขายยากินเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรได้เสนอวิธีการแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยการพัฒนารูปแบบการประกันสุขภาพเพื่อให้เหมาะสมส าหรับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร เพื่อที่จะให้
แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้มากข้ึน และล าดับสุดท้าย คือ ปัญหาด้านความมั่นคง  ผลจาก
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การศึกษา พบว่า แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรขาดความมั่นคงในการท างาน เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการจ้างงาน อีก
ทั้งยังขาดสวัสดิการในด้านสุขภาพ ส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการท างานของแรงงานลดลง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา
ดังกล่าว แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเสนอให้มีการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมส าหรับแรงงานอกระบบ และ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบ  

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรให้ความสนใจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา อ าเภอเสริมงาม 

จังหวัดล าปาง ให้ความสนใจมีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน ล าดับท่ี 1. คือ ด้านค่าตอบแทน 2. ด้านสุขภาพ และ 3. ด้านความมั่นคง 
สามารถน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ซึ่งสรุปได้ 3 แนวทาง คือ ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ความปลอดภัยด้านสุขภาพในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน  

แนวทางที่ 1 ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม คือ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนตามหลัก
งานเท่ากัน เงินเท่ากัน ส่วนค่าตอบแทนที่เพียงพอ คือ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 ความปลอดภัยด้านสุขภาพในการท างาน การจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้สะอาดถูกสุขลักษณะต่อ
ร่างกาย และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างการท างาน 
หรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว  

แนวทางที่ 3 ความมั่นคงในการท างาน ความมั่นคงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและสร้างความพึงพอใจในการท างานแก่บุคคล 
แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรมีความมั่นคงในการจ้างงานต ่า ดังนั้น ในการจ้างงานมักใช้วิธีการเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
คือ เพิ่มค่าจ้างให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความพึงพอใจให้แก่แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร 

สรุปผล 

 จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต าบลเสริมขวา 
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงงานมีคุณภาพชีวิตไม่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ 
Walton (1973) ซึ่งช้ีให้เห็นถึงผลที่มีต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วยเง่ือนไข 8 ประการ ได้แก่ การได้รับ
ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ คว ามมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการท างาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน
ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยแยกผลการวิจัย
ได้ดังนี ้

1. ด้านค่าตอบแทน ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์คุณภาพชีวิตในการท างานปัจจัยด้านค่าตอบแทนในการท างาน 
ส าหรับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในภาพรวมยังมีการจ้างงานที่ต ่ากว่าค่าจ้างขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ 
เนื่องจากการจ้างงานในบางลักษณะเป็นการจ้างงานแบบเหมา ถ้าหากท างานได้มากก็จะได้ค่าตอบแทนมาก หากท าน้อยก็จะได้
น้อยตามงาน ซึ่งเมื่อได้รับค่าจ้างงานที่ต ่า จึงส่งผลให้ไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน หรือระบบ
สุขภาพตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา เพชรมณี (2552) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้าง
รับเหมาช่วงภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551” ผลการศึกษาพบว่า การท างาน
ของลูกจ้างรับเหมาช่วงมีทัศนะต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ในด้านสภาพการท างานสัญญาจ้าง กฎระเบียบ ความก้าวหน้า และ
มั่นคงในการท างาน สวัสดิการทั่วไป ค่าจ้าง และสวัสดิการ เกี่ยวกับการเงินอยู่ในระดับเท่าเดิม 

2. ด้านสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า แรงงานมีความเจ็บป่วยที่เกิดจากการนั่งหรือยืนท างานเป็นเวลานาน การปวด
ศีรษะ การปวดหลัง จากการท างานภาคการเกษตร ประกอบกับความร้อนจากการท างานกลางแจ้งท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ 
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รวมทั้งสภาพและอุบัติเหตุจากการท างาน หากพิจารณาความแนวคิดของธนวัฒน์  รื่นวงศ์ (2559) ได้ท าการศึกษา เรื่อง 
คุณภาพชีวิตและสภาพการท างานของแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าแรงงานนอกระบบเหล่านี้มี
สภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ ได้แก่ มีจ านวนช่ัวโมงการท างานที่ยาวนานกว่า และมีการ
ท างานตลอดทั้งสัปดาห์โดยไม่มีวันหยุด อันเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน และเมื่อแรงงานเหล่านี้ประสบ
อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากการท างานจะใช้วิธีรักษาตนเองโดยการซื้อยามารับประทานเอง ด้วยเหตุที่แรงงานนอกระบบไม่ได้
เป็นผู้ประกันตนหรือแรงงานในระบบ จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ดังนั้น จากนโยบายภาครัฐท่ีให้
ความส าคัญในการผลักดันแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม จึงนับว่าเป็นการดีอย่างยิ่งต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานนอกระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านความมั่นคงในการท างาน  

ทั้งนี้ แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวาเข้ามาให้ความรู้ 
ส่งเสริม เพิ่มพูนทักษะในการท างานและท าให้แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรมีทักษะในการท างานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความมั่นคงภายในเศรษฐกิจครัวเรือนของแรงงาน
นอกระบบภาคการเกษตรมากขึ้นและยังก่อให้เกิดการท างานร่วมกันของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ซึ่งโดยปกติมักจะ
ท างานกันเป็นกลุ่มเนื่องจากเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และยังก่อให้เกิดมีความใกล้ชิดกันระหว่างคนภายในครอบครัว และ
หากระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนดี ก็จะช่วยลดปัญหาหนี้ในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. ด้านความมั่นคงภายใน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรยังมี
ความรู้สึกว่าอาชีพในภาคการเกษตรมีความมั่นคงน้อย ซึ่งรายได้จากการท างานก็ขึ้นอยู่กับช่ัวโมงการท างาน ประสบการณ์ใน
การท างาน หากท ามากก็ได้ค่าจ้างมาก หากท าน้อยก็ได้น้อยตามงาน แต่หากวันไหนเกิดมีอาการเจ็บป่วยไม่สามารถไปท างาน
ได้นั่นหมายความว่าวันที่ลาป่วยก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน อีกทั้งแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรยังอยู่นอกระบบสวัสดิการ
ของรัฐ ยังเข้าไม่ถึงสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมาย และไม่มีหลักประกันจากการท างานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศักดิ์ชัย คูสวัสดิ์ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็กในอ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 ไม่เกิน35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สถานภาพ
โสด และสมรสสัดส่วนเท่ากัน ระยะเวลาท างาน 37 เดือนขึ้นไป มีรายได้ประจ าเดือนละประมาณ 3,000 บาท ไม่ได้ท าสัญญา
จ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุดประจ าปีและวันหยุดตามประเพณี ลาป่วยและลากิจได้แต่ไม่ได้
รับค่าจ้าง  

4. ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง ผลการวิจัยพบว่า การท างานในภาคการเกษตรนั้น มีโอกาสใน
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และมีการสร้างช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรผ่านทางช่องทางออนไลน์ สร้างภาพจ าว่าการท างานในภาคการเกษตรไม่ใช่เป็นการท างานของชนช้ันแรงงาน แต่เป็นการ
ท างานที่ต้องอาศัยความรู้แบบรอบด้านทั้งการคิด การวางแผน อีกด้วย 

5. ด้านการท างานร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรมีความร่วมมือร่วมแรงในการท างาน
เป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี เพราะแรงงานในภาคการเกษตรส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นญาติ อีกทั้ง
การร่วมท างานกันเป็นกลุ่ มยั งก่อให้ เกิ ดบรรยากาศในการท างานที่ ดี  และท าให้ รู้ สึ กว่าตนเองมี คุณค่ าต่ อคน 
ในครอบครัว และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่เครือญาติ 

6. ด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายเกษตรของภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า แรงงานนอกระบบภาค
การเกษตรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายเกษตรของภาครัฐ โดยเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวาจะ
ท าการปลูกพืชผลที่เป็นพืชผลเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เข้าร่วมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว และยังเข้าร่วมระบบ
ประกันความเสียงด้านราคาสินค้าเกษตรด้วย 
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7. ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่า แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรมีความพึง
พอใจในการท างานแม้จะได้รับค่าตอบแทนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม แต่ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิด ดูแลคนในครอบครัวจึงเป็นความ
สมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว และการท างานในภาคการเกษตรดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการท างานของแต่ละคน 
ท าให้แรงงานแต่ละรายสามารถบริหารจัดการเวลาในการท างานกบัชีวิตส่วนตัวได้ 

8. ด้านความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า มีความรู้สึกว่างานที่ตนเองท า
นั้นมีประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากว่าแรงงานภาคการเกษตรเป็นแรงงานที่ส าคัญของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารเลี้ยงดูสังคม 
และยังมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปลูกพืชเกษตรไม่ใช้สารเคมีและหันมาท าการเกษตรอินทรีย์ โดยใช้วิธีการทาง
ธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน ้า และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบ
นิเวศน์และยังเป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติ และท าให้ได้พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษอุดม
ด้วยคุณค่าทางอาหาร อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

จากสรุปผลการศึกษาทั้ง 8 ประการข้างต้น สามารถน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
ภาคการเกษตร ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 แนวทาง คือ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ความปลอดภัยของในการท างานด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงในการท างาน  

แนวทางที่ 1 ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม คือ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนตามหลัก
งานเท่ากัน เงินเท่ากัน ส่วนค่าตอบแทนทีเ่พียงพอ คือ การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2  ความปลอดภัยของในการท างานด้านสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมของการท างานให้สะอาดถูก
สุขลักษณะต่อร่างกาย และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในระหว่าง
การท างาน หรือผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว  

แนวทางที่ 3 ความมั่นคงในการท างาน ความมั่นคงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจและสร้างความพึงพอใจในการท างานแก่บุคคล 
แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรมักมีความมั่นคงในการจ้างงานต ่า ดังนั้น ในการจ้างงานมักใช้วิธีการเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงิน คือ เพิ่มค่าจ้างให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความพึงพอใจให้แก่แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ด้านค่าตอบแทน แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานนอกระบบ สิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะ หน่วยงานควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอก
ระบบภาคการเกษตร ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมาย
ประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 การให้ความคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 และ การให้ความคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 เป็นต้น หรือการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าช่วยเหลือแก่แรงงานนอกระบบ
ภาคการเกษตร  
 2. ด้านความปลอดภัยในการท างาน แรงงานนอกระบบภาคเกษตรยังขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ท างานและสิทธิในการรักษาพยาบาล เพราะเมื่อได้รับบาดเจ็บมักจะซื้อยามากินเอง แสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจ
ถึงความส าคัญของการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เพื่อใช้สิทธิใน
การรักษาพยาบาล จึงท าให้แรงงานนอกระบบภาคการเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักประกันในเรื่องสิทธิแรงงาน ผู้วิจัยจึง
เสนอแนะ หน่วยงานควรมีโครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเกี่ยวกับ
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สิทธิในการรักษาพยาบาล หรือจัดท าคู่มือส าหรับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร หรือส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม
ส าหรับแรงงานอกระบบ  

3. ด้านความมั่นคงในการท างาน แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ยังขาดความมั่นคงในการท างาน เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนในการจ้างต ่าและลักษณะของงานขาดความต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ หน่วยงานควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งกองทุนส าหรับคุ้มครองแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร ในรายที่ขาดรายได้ เนื่องจากการว่างงาน หรือไม่สามารถ
ท างานได้ หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนส าหรับการออมของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร หรือสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายภาคการเกษตร หรือการสร้างเครือข่าย Smart Farmer เพื่อเป็นต้นแบบให้แรงงานนอกระบบภาค
การเกษตร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน หรือ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้าง
ตลาดใหม่ขึ้นมารองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการพัฒนา โดย
อาจร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 การรับรองทางกฎหมายนี้ส่งผลให้
กลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งการเป็นนิติบุคคลนั้นท าให้เกิดอ านาจในการต่อรองที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร และการ
รวมกลุ่มดังกล่าวยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ อีกทั้ง
การวิจัยของสุวิทย์ อินนามมา (2553) ท าการศึกษาเรื่อง แรงงานนอกระบบ : วิถีชีวิต การท างาน การดูแลสุขภาพและสังคม 
กรณีศึกษากลุ่มเย็บผ้า ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พบว่า อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าของแรงงานในชุมชน มี
ผลจากการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมต่ออาชีพดังกล่าวจากภูมิปัญญาหรือทุนในชุมชนสู่แรงงานกลุ่มใหม่ ส่วนรูปแบบการจ้าง
งานหรือการรับงานมาท าที่บ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านการผลิตและการค้าจากภายนอก 
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในวิถีอาชีพของแรงงาน การต่อรอง การต่อต้านการจ้างงาน รวมทั้งปัญหาสุขภาพและสังคมที่เกิด
จากสภาพการท างาน สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของแรงงาน การวิจัยครั้งนี้เสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานในชุมชนด้วยการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายแรงงาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาถึงสภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในมิติอื่น ๆ เช่น มิติด้านกฎหมาย มิติด้านความ
เหลื่อมล ้าในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรพึงได้รับ โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบ และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาแรงงานในด้านต่าง ๆ เพื่อท าให้ท าให้คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรดีขึ้น 
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