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บทคัดยอ  

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุมครองแรงงานของ

ไทยกับกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศ 2) ศึกษากฎหมายคุมครองแรงงาน

นักศึกษาที่ทํางานบางชวงเวลา 3) ศึกษารูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการคุมครองแรงงานที่

ทํางานบางชวงเวลา การดําเนินการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและผูประกอบการ โดยใชแบบ

สัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัย สวนการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการแบบสรางขอสรุปจาก      

การวเิคราะหเนื้อหา และเปรยีบเทยีบขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวา ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา

โดยเฉพาะ แตอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายแรงงานเชนเดียวกับแรงงานปกติทั่วไป ซึ่ง

แตกตางจากกฎหมายระหวางประเทศที่มีอนุสัญญาวาดวยการทํางานบางชวงเวลา ค.ศ. 1994 และ

กฎหมายของบางประเทศ เชน ญี่ปุน เยอรมนี และแคนาดา ที่มีการบัญญัติกฎหมายคุมครองแรงงาน

บางชวงเวลาขึ้นใชโดยเฉพาะ ในดานสภาพและปญหาของกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย 

พบวา ไมมีคํานิยามการทํางานบางชวงเวลา ไมมีการกําหนดแบบสัญญาจาง เกณฑการจาย

คาจาง วัน เวลาทํางาน การเลิกจาง และการจายคาชดเชย จากการศึกษาแนวทางการแกปญหา

กฎหมายคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามี  3 แนวทาง ไดแก  1 )  การตราเปน

พระราชบัญญัตคิุมครองแรงงานบางชวงเวลาขึ้นมาโดยเฉพาะ 2) การตราเปนกฎหมายลําดับรอง 

3) การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานที่ใชอยูปจจุบัน แตในความเห็นของคณะผูวิจัยเห็นวา     

การตราเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานบางชวงเวลาเปนรูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจาก     

จะสามารถกําหนดรายละเอยีดไดครอบคลุมและเกดิความเปนธรรมทัง้ฝายนายจางและลูกจาง 

 คําสาํคัญ: การคุมครองแรงงาน การทํางานบางชวงเวลา แรงงานนักศึกษาท่ีทํางานบางชวงเวลา 

 

1สาขาวชิานติศิาสตร ภาควชิาสงัคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 

 This research study aimed 1) to compare the content of Thai, international and 

foreign country laws on labor protection, 2) to investigate part-time working student labor 

protection laws and 3) to find an appropriate law model to protect part-time working 

students. This study was a qualitative research study by means of in-depth interviews and 

group discussions. A sample of 23 students from Chandrakasem Rajabhat University and 23 

entrepreneurs was randomly selected for the study. Data analyses were performed by 

making conclusions based on a content analysis and a data comparison.  

  It was found that there was no particular law dealing with part-time working labor 

protection in Thailand but such protection was under regular labor laws. This was different 

from that of the international labor laws on part-time work convention in 1994 (No. 175) and 

that of the labor protection laws of some foreign countries such as Japan, Germany and 

Canada where part-time working labor protection laws explicitly existed. On the contrary, it 

was found that there were some conditions and problems of part-time working student labor 

protection in Thailand; for example, there was no definition of the term “part-time work”, no 

formal working contract form, no working scheme payment, no working schedules, no job 

termination and no compensation fund. In addition, it was found that there were 3 possible 

solutions to solve the part-time working problems for the students. Firstly, a particular part-

time working labor protection act should be legitimated. Secondly, make such an act as a 

subordinate legislation. Finally, make amendments to the existing labor protection laws. 

However, the researchers thought that the first solution was the most appropriate model for 

part-time working student labor protection because more details could be written in the new 

act to make it fair for both the employers and employees.  

 Keywords: labor protection, student labor, part-time work 
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บทนํา 

 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

การจางงาน และระบบการบริหารจัดการของบาง

สถานประกอบกิจการไดมีการจางงานเปนราย

ช่ัวโมง ตามความจําเปนและประเภทของกิจการ 

โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม

ของทุกป ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ปดภาคเรียนฤดูรอนและมีจํานวนมากท่ีมีความ

ตองการจะหารายไดและหาประสบการณ เพื่ อ

ชวยเหลือครอบครัว โดยใช เวลาวางให เปน

ประโยชน และหาเงินเรียนดวยการหางานพิเศษทํา

ท่ีมลัีกษณะการจางเปนรายช่ัวโมงหรือการจางเปน

บางชวงเวลา ท่ีเรียกกันวา “งานพารทไทม” (Part-

time work) อีกท้ังรัฐบาลมนีโยบายสงเสริมใหนักเรียน 

นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียนหรือชวงเวลา 

ท่ีวางจากการเรียน ท้ังน้ีเพื่อปลูกฝงใหรูจักใชเวลาวาง 

ใหเปนประโยชน โดยประเภทงานท่ีมีการจางนักเรียน 

นักศึกษาเปนรายช่ัวโมงน้ัน มีหลายประเภท เชน  

ในกิจการขายสินคาและงานบริการลูกคา งานวิจัย

ตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการ 

ในรานสะดวกซื้อ งานคลังสนิคา เปนตน  

 ลักษณะของแรงงานท่ีทํางานบางชวงเวลา 

มีความแตกตางจากแรงงานท่ัวไปท่ีทํางานเต็ม

เวลา (Full-time work) กลาวคือ แรงงานท่ีทํางาน

บางชวงเวลามีระยะเวลาการทํางานในแตละวัน

นอยกวาลูกจางปกติ เชนอาจทํางานเพียงวันละ    

2-3 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 5 ช่ัวโมงตอวัน นอกจากน้ี 

ระยะเวลาการทํางานไมตอเนื่องกัน โดยอาจ

ทํางานเพียง 1-2 วันตอสัปดาห ในขณะท่ีแรงงาน

ท่ัวไปท่ีทํางานเต็มเวลาจะมีระยะเวลาในการทํางาน 

ไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันสําหรับงานท่ัวไป และไมเกิน  

7 ช่ัวโมงตอวันสําหรับงานท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพและ ความปลอดภัยของลูกจาง ตามมาตรา 23 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

 กฎหมายแรงงานของ ไทย ท่ี ใ ช อ ยู        

ในปจจุบันไมไดมีการกําหนดนิยามหรือคําจํากัด

ความของแรงงานท่ีทํางานบางชวงเวลาแยกจาก

แรงงานปกติท่ัวไป ในขณะท่ีองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (International Labour Organization: ILO) 

มกีารใหคํานิยามของแรงงานท่ีทํางานบางชวงเวลา

ไ ว ใ น อ นุ สั ญ ญ า ฉ บั บ ท่ี  1 7 5  โ ด ย ใ ช ช่ื อ ว า  

“อนุสัญญาวาดวยการทํางานบางชวงเวลา ค.ศ.1994” 

(Part-Time Work Convention, 1994; No.175) 

องคการแรงงานระหวางประเทศเปนองคการ

ชํานัญพิเศษ (Specialized agency) ของสหประชาชาติ 

ท่ีดูแลรับผิดชอบ เร่ืองแรงงานของประเทศสมาชิก 

ซึ่งปจจุบันมีประเทศท่ีเปนสมาชิกอยู จํานวน 185 

ประเทศ (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2557; International 

Labour Organization. Online, 2557) ประเทศไทย

ไดรวมเปนประเทศสมาชิกและรวมในการกอต้ัง

ดวยเมื่อ พ.ศ. 2462 (กระทรวงแรงงาน, 2549) แต

ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฉบับ

ที่ 175 ดังกลาว (International Labour Office 

Geneva, 2011) 

 อนุ สัญญาฉบับท่ี 175 วาดวยการ

ทํางานบางชวงเวลา ค.ศ. 1994 ขององคการ

แรงงานระหวางประเทศไดใหนิยามความหมายของ 

“แรงงานบางชวงเวลา” (Part-Time Workers) ไวใน

มาตรา 1 วา หมายถึง “บุคคลผูรับจางทํางานซึ่งมี

ช่ัวโมงการทํางานปกตินอยกวาจํานวนช่ัวโมง

ทํางานของคนงานเต็มเวลา” (Part-Time Work 

Convention, 1994 (No.175), Article 1) และมี

บทบัญญัติท่ีกําหนดใหความคุมครองแรงงานบาง

ชวงเวลาไวโดยเฉพาะ  

 ในบางประเทศไดมีการออกกฎหมาย

เพื่อคุมครองลูกจางท่ีทํางานบางชวงเวลาไว

โดยเฉพาะ แยกตางหากจากลูกจางท่ีทํางานเต็ม

เวลาหรือลูกจางปกติ เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศ

เกาหลีใต และประเทศสิงคโปร เปนตน ซึ่งใน
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กฎหมายเฉพาะของประเทศดังกลาวไดกําหนด

นิยามความหมายของแรงงานบางชวงเวลาไวดังน้ี  

 ประเทศญี่ปุนใหคํานิยาม “แรงงานท่ี

ทํางานบางชวงเวลา” หมายความวา คนทํางานท่ีมี

ช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวาคนงานแบบ

ปกติในสถานประกอบการเดียวกัน และเปนผูซึ่ง

ทํางานประเภทเดยีวกันกับคนทํางานปกติ” (No.76 

Part-Time Work Law 1993 section 2.) 

 ประเทศเกาหลใีตใหคํานิยาม“แรงงานท่ี

ทํางานบางชวงเวลา” หมายความวา ลูกจางซึ่งตก

ลงทํางานโดยมีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอย

กวาแรงงานท่ีทํางานเต็มเวลาในงานประเภท

เดียวกันและในสถานประกอบการเดียวกัน” (Law 

No. 5309, March 13, 1997 Labour Standard Act 

Article 21) 

 ประเทศสงิคโปร ใหคํานิยาม “ลูกจางท่ี

ทํางานบางชวงเวลา” หมายความวา บุคคลท่ีถูก

จางโดยอยูภายใตสัญญาของนายจางท่ีมีช่ัวโมง

การทํางานนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอสัปดาห”

(Employment (Part-Time Employees) Regulations 

1996) 

 สําหรับกฎหมายแรงงานของประเทศ

ไทยไมมีคํานิยาม แรงงานท่ีทํางานบางชวงเวลา

ดั ง เ ช น ของประ เทศ ท่ีกล า วมาแล ว แต ต าม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

มาตรา 5 ใหนิยามคําวา “ลูกจาง” หมายความวา 

ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะ

เรียกช่ืออยางไร และ  พระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ใหนิยามคําวา 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแก

นายจางเพื่อรับคาจาง ใน พระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 ใหนิยามคําวา 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจาง

โดยรับคาจางไมวาจะเรียกช่ืออยางไร แตไมรวมถึง

ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการ

ประกอบธุรกจิรวมอยูดวย 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว 

จะเห็นไดวา ความหมายของคําวา “ลูกจาง” น้ัน 

หมายความถึง ลูกจางเกือบทุกประเภท ไมวาจะ

ทํางานในลักษณะประจําหรือช่ัวคราว ลูกจาง

ทดลองงาน ลูกจางในงานเกษตรกรรม หรือลูกจาง

ในงานประเภทตาง ๆ โดยท่ัวไป (สุธีร ศุภนิตย,       

วิจิตรา วิเชียรชม และไผทชิต เอกจริยกร, 2549) 

เวนแตลูกจางของสวนราชการ กระทรวง ทบวง 

กรมตาง ๆ ดังน้ัน ลูกจางท่ีทํางานบางชวงเวลาหรือ

แรงงานบางชวงเวลา ซึ่งไดรับคาจางเปนรายช่ัวโมง 

และมช่ัีวโมงการทํางานท่ีนอยกวาระยะเวลาทํางาน

ปกติท่ัวไปก็ถอืไดวาเปนลูกจางตามกฎหมายดังกลาว 

และได รับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน

เชนเดยีวกับลูกจางท่ัวไปท่ีทํางานเต็มเวลา ดังน้ี 

  1 .  สิ ท ธิ ต า มพระ ร า ช บัญ ญั ติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีกําหนดเกี่ยวกับสิทธิ

และหนาท่ีระหวางนายจางและลูกจาง และมี

บทบัญญัติกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าในการใชแรงงาน

ท่ัวไป การใชแรงงานหญิง การใชแรงงานเด็ก 

คาตอบแทนการทํางาน สวัสดิการ ความปลอดภัย

ในการทํางาน คาชดเชยการเลิกจาง และกองทุน

สงเคราะหลูกจาง รวมท้ัง การดําเนินการของ

พนักงานเจาหนาท่ีในการใหความคุมครองลูกจาง

เพื่ อ ให เกิ ดความ เป นธรรมและให ลูกจ า งมี

สุขอนามัยท่ีด ี

  2 .  สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ชน ใ นก อ ง ทุ น

ประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 กําหนดใหนายจางและลูกจางมีหนาท่ี

ตองสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ซึ่ง

ลูกจางสามารถขอรับสิทธิประโยชนจากกองทุน

ประกันสังคมไดใน 7 กรณีท่ีกฎหมายกําหนดไว 

ไดแก  ประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ         
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ตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน คลอดบุตร ชรา

ภาพ และวางงาน  

  3. สทิธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ

เงนิทดแทน พ.ศ. 2537 ท่ีใหความคุมครองลูกจาง

ท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ

ทํางาน กําหนดใหมีการจัดเก็บเงินสมทบจาก

นายจางปละหน่ึงคร้ังในอัตราระหวางรอยละ 0.2-1 

ของคาจาง ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับลักษณะความเสี่ยงภัย

ของประเภทกจิการน้ัน ๆ เงนิสมทบท่ีจัดเก็บไดน้ี ให

นําไปจายเปนเงินทดแทนใหแกลูกจางท่ีประสบ

อันตรายหรือเจ็บปวย สูญเสียอวัยวะ สูญเสีย

สมรรถภาพของรางกาย ตาย หรือสูญหายอัน

เนื่องมาจากการทํางานใหกับนายจาง โดยลูกจาง

หรือทายาทจะไดรับเงินทดแทนเปน คารักษา 

พยาบาล คาทดแทนการขาดรายได คาทําศพ หรือ

คาฟนฟูสมรรถภาพ ในการทํางานซึ่งขึ้นอยูกับ

ระดับของการประสบอันตรายน้ัน ๆ 

  4. สิทธิตามพระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ พ.ศ. 2518 ท่ีเสริมสรางระบบแรงงาน

สัมพันธระหวางนายจางและลูกจางการระงับ            

ขอพิพาทแรงงาน สิทธิของนายจ าง ลูกจ าง            

ในการจัดต้ังสมาคม และสหภาพแรงงาน เพื่อ

แสวงหาและคุมครองประโยชนเกี่ยวกับการจาง 

การจัดสวัสดิการและสงเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางนายจางกับลูกจาง การจัดต้ังคณะกรรมการ

ลูกจางเพื่อหารือกิจการตาง ๆ  กับนายจางเปนการสราง

ความเขาใจซึ่งกันและกันและหาทางปรองดอง

ระหวางนายจางกับลูกจางเพื่อใหเกิดความสงบสุข

ในองคกร  

  5. สิทธิในการฟองรองดําเนินคดี

แรงงานตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลและวิธี

พจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522  

  6. ประกาศคณะกรรมการคาจาง 

เร่ือง อัตราคาจางรายช่ัวโมงสําหรับนักเรียน นิสิต 

และนักศึกษา ของกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน, 2556) ท่ีไดกําหนดคาจางขั้นตํ่า

รายช่ัวโมง สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีมีอายุ

ต้ังแตสิบหาปขึ้นไปท่ีประสงคจะทํางานประเภทไม

เต็มเวลา ในกิจการขายสินคาและบริการลูกคา 

งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา 

งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคา 

ซึ่งเปนงานท่ีมีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย 

ในอัตราช่ัวโมงละ 40 บาท โดยกําหนดเงื่อนไข 

การจางงาน ลักษณะงาน และสถานท่ีท่ีหามมิให

นักเรียน นิสติ นักศึกษาทํางานเอาไวดวย 

 อยางไรก็ตาม แมวาลูกจางท่ีทํางาน

บางชวงเวลาจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

แรงงานดังท่ีกลาวมาแลวขางตน แตโดยท่ีลูกจาง 

ท่ีทํางานบางชวงเวลามีเวลาทํางานนอยกวาลูกจาง

โดยปกติ และปริมาณงานท่ีทําก็มีปริมาณท่ีนอยกวา 

ประกอบกับลูกจางท่ีทํางานบางชวงเวลามักจะมี

การลาออก เปลี่ยนงาน หรือยายงานบอย ดังน้ัน 

การท่ีนายจางจะปฏิบัติตอลูกจางท่ีทํางานบางชวง 

เวลาตามหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมายแรงงานตาง ๆ 

อยางครบถวน ท้ังหมดยอมเปนภาระหนักแก

นายจางเมื่อเ ทียบกับผลงานท่ีนายจางได รับ     

จากการทํางานของลูกจาง ดวยเหตุน้ี นายจางสวน

ใหญจึงปฏิบัติตอลูกจางท่ีทํางานบางชวงเวลาตาง

จากลูกจางท่ัวไปในเร่ืองคาตอบแทนการทํางาน 

สวัสดิการ การลาปวย ลากิจ และสิทธิประโยชน

อื่น ๆ โดยไมปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นตํ่า   

ท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหลูกจางท่ีทํางานบางชวงเวลา 

ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางลูกจางท่ี

ทํางานเต็มเวลาและถูกเอารัดเอาเปรียบ ไมไดรับ

ความเปนธรรม ดวยเหตุน้ี จึงไดทําการศึกษาและ

วเิคราะหปญหากฎหมายคุมครองแรงงานท่ีทํางานบาง

ชวงเวลา ท้ังน้ี เพื่อหาแนวทางแกไขท่ีเหมาะสม 
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วัตถุประสงคของการวจัิย  

 1. เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย

คุมครองแรงงานของไทยกับกฎหมายคุมครอง

แรงงานตามกฎหมายระหว างประ เทศและ

กฎหมายตางประเทศ 

 2. เพื่อศึกษาปญหากฎหมายคุมครอง

แรงงานนักศึกษาท่ีทํางานบางชวงเวลา 

 3. เพื่ อศึ กษารูปแบบของกฎหมาย            

ท่ี เหมาะสมในการคุมครองแรงงานนักศึกษา         

ท่ีทํางานบางชวงเวลา 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย มี 2 กลุม 

ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

ท่ีทํางานบางชวงเวลา จํานวน 50 คน และนายจาง

หรือผู ประกอบการที่รับนักศึกษามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏจันทรเกษมเขาทํางานบางชวงเวลาจาก

สถานประกอบการจํานวน 10 แหง 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยคัดเลือกมาจากประชากร 

จํานวน 2 กลุม 

  2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมท่ีทํางานบางชวงเวลาในธุรกิจบริการ  

ธุรกจิรานคา จํานวน 16 คน 

  2.2 นายจางหรือผูประกอบการ

ธุรกิจบริการ และธรุกิจการคา ท่ีรับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเขาทํางาน จํานวน 

5 แหง รวมจํานวน 7 คน  
  

วธิดีําเนินการวจัิย  

 เครื่องมือการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ัง

น้ี คือ แบบสัมภาษณ ท่ีไดมาจากการวิจัยเอกสาร 

โดยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับกฎหมายคุมครอง

แรงงานนักศึกษาท่ีทํางานบางชวงเวลา ท้ังน้ี แบบ

สัมภาษณจะใชคําถามแบบปลายเปด (Open-ended) 

เพื่อใหผู สัมภาษณใหขอมูลท่ีมีรายละเอียดทุก

แงมุมเกี่ยวกับปญหาในการทํางานและการปฏิบัติตอ

นักศึกษาท่ีทํางานบางชวงเวลา วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีใช ไดแก 

  1. การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

interview) 

  2. การสนทนากลุม (Focus Group) 

 การรวบรวมขอมูล  

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยมขัีน้ตอนและวธีิการดังตอไปน้ี 

  ขั้นท่ี 1 ศึกษาเทคนิคและวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อใหเปนมาตรฐานและไดขอมูล

ตรงกับความเปนจริง 

  ขั้นท่ี 2 ทําหนังสือขอความอนุเคราะห          

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

  ขั ้น ที ่ 3  นํา แ บบส ัมภา ษณ ไ ป

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดย

การสัมภาษณและการสนทนากลุม จํานวน 22 คน 

  ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของแบบสัมภาษณ วาตอบครบทุกขอ

หรือไม ถายังไมสมบูรณก็จะสัมภาษณเพิ่มเติม 

  การวเิคราะหขอมูล 

 คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสัมภาษณ

มาดําเนินการสูกระบวนการวิเคราะหขอมูล โดย

ทําการจัดหมวดหมูของขอมูล หาความสัมพันธ

ของขอมูล ท่ี เก็บรวบรวมมา และตรวจสอบ        

จนสามารถใชเปนขอสรุปได ซึ่งวิธีการวิเคราะห

ขอมูล แบงออกได 3 วธีิ ดังน้ี 

  1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบ

สรางขอสรุป ซึ่งขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเปนขอความ

บรรยาย (Descriptive)  ที่ไดจากการสัง เกต 

สัมภาษณ และจดบันทึก 
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  2. การวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) ขอมูลที่ไดจากเอกสารการทบทวน

วรรณกรรม เพื่อนําใชประกอบกับการวิเคราะห

ขอมูลภาคสนาม 

  3. การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ

ขอมูล (Constant Comparison) โดยการนําขอมูล     

ท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมไดนํามาแยกเปรียบเทียบกับ

กฎหมายคุมครองแรงงานระหวางประเทศและ

กฎหมายตางประเทศ 
 

ผลการวจัิย  

 ประเทศไทยไมมีกฎหมายคุมครอง

แรงงานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ แตแรงงานบางชวงเวลา

ถือเปนลูกจางและอยูภายใตการคุมครองของ

กฎหมายแรงงานเชนเดียวกับแรงงานเต็มเวลาหรือ

แรงงานปกติท่ัวไป ซึ่ งแตกตางจากองคการ

แรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่มีการกําหนด

หลักเกณฑในการคุมครองแรงงานบางชวงเวลาไว

โดยเฉพาะในอนุสัญญาฉบับท่ี 175 วาดวยการ

ทํางานบางชวงเวลา ค.ศ. 1994 และในขอเสนอแนะ 

ฉบับท่ี 182 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา ค.ศ. 1994 

สวนในตางประเทศพบวามีท้ังการบัญญัติเปน

กฎหมายเกี่ยวกับงานบางชวงเวลาขึ้นมาโดยเฉพาะ 

เชน ประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมนี แตในบาง

ประเทศจะไมไดบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ แต

หลักเกณฑในการคุมครองแรงงานบางชวงเวลาจะ

บรรจุอยูในกฎหมายแรงงาน เชน ประเทศแคนาดา

และฝร่ังเศส  

 การคุมครองแรงงานนักศึกษาท่ีทํางาน

บางชวงเวลา มีปญหาทางกฎหมายหลายประการ 

ไดแก ปญหาคํานิยามแรงงานบางชวงเวลา ปญหา

เกี่ยวกับแบบสัญญาจางแรงงานบางชวงเวลา 

ปญหาวัน เวลาทํางานและเวลาพัก ปญหาเกี่ยวกับ

วันหยุด วันลา ปญหาเกี่ยวกับคาจาง ปญหาการเลิกจาง

และการจายคาชดเชย ปญหาสิทธิประโยชน      

ในกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

และสิทธิในการรวมตัวจัดต้ังเปนองคกรลูกจาง  

ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  

 แนวทางกําหนดรูปแบบกฎหมายในการ

คุมครองแรงงานนักศึกษาท่ีทํางานบางชวงเวลา           

ม ี3 แนวทาง ไดแก  

  1. การตราเป นพระราชบัญญั ติ

คุมครองแรงงานบางชวงเวลาขึ้นมาใชโดยเฉพาะ 

  2. การออกเปนกฎหมายลําดับรอง 

  3. การแกไขเพิ่ม เติมกฎหมาย

แรงงาน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 แรงงานบางชวงเวลาอยูในความหมาย

ของลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 รวมถึงกฎหมายแรงงานฉบับอื่น อาทิ 

กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน ดังน้ัน 

แรงงานบางชวงเวลาจึงมีสิทธิเทาเทียมกันกับ

แรงงานเต็มเวลาหรือแรงงานปกติทุกประการ 

นายจางจะตองปฏิบัติตอแรงงานบางชวงเวลา

เชนเดียวกันกับแรงงานเต็มเวลา แตเนื่องจาก

แรงงานบางชวงเวลามี ช่ัวโมงการทํางานนอยกวา

แรงงานปกติ โดยเฉพาะแรงงานบางชวงเวลาท่ีเปน

นักศึกษา ซึ่งทํางานในเวลาท่ีวางจากการเรียน 

หรือในชวงปดเทอม ทําใหประโยชนท่ีนายจางไดรับ

จากการทํางานบางชวงเวลาเปนไปตามสัดสวน

ช่ัวโมงการทํางาน อีกท้ัง นักศึกษาท่ีทํางานมีอัตรา

การเปลี่ยนงาน การออกจากงานบอย นายจาง

ตองเสียเวลาสอนงาน หาพนักงานใหม ดังน้ัน 

นอกเหนือจากการจายคาจางแลว สิทธิอยางอื่น

ตามกฎหมายนายจางจึงไมไดใหความสนใจท่ีจะ

ปฏบัิติตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด ประกอบกับ

ภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อเทียบกับ

ประโยชนจากการทํางานท่ีนายจางไดรับไมได

สัดสวนกัน 
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 การท่ีประเทศไทยไมมีกฎหมายหรือ

บทบัญญัติเพื่อคุมครองแรงงานบางชวงเวลา

โดยเฉพาะ โดยถือวาเปนลูกจางและอยูภายใต        

การคุมครองของกฎหมายแรงงานเชนเดียวกับ

แรงงานเต็มเวลา จึงกอใหเกิดปญหาทางกฎหมาย

หลายประการ ไดแก ไมมีการกําหนดแบบสัญญา

จางแรงงานบางชวงเวลา ปญหาวัน เวลาทํางาน

และเวลาพัก หลักเกณฑวันหยุด วันลา การจาย

คาจาง หลักเกณฑการเลิกจางและการจาย

คาชดเชย สิทธิประโยชนในกองทุนประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทน และสิทธิในการรวมตัว

จัดต้ังเปนองคกรลูกจาง ตามพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของจีรพงษ ตรงวานิชนาม (2546) เร่ือง 

การกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าและคาจางของงาน 

ท่ีจางไมเต็มเวลา ท่ีพบวา นายจางจะกําหนดอัตรา

คาจางตามอําเภอใจ และมีการหลีกเลี่ยงการ

บังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานในเร่ืองคาจาง

ขั้นตํ่า รวมท้ังงานวิจัยของศิริธร วังกาวี (2552) 

เ ร่ือง มาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง

แรงงานท่ีทํางานบางชวงเวลา ท่ีพบวา การนํา

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ท้ังหมดมาใชบังคับกับแรงงานบางชวงเวลายังไม

เหมาะสมหรือสอดคลองกับแรงงานท่ีทํางานบาง

ชวงเวลา และกอใหเกิดปญหาหลายประการ       

แกแรงงานบางชวงเวลา 

 ตามอนุสัญญาขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศฉบับท่ี 175 วาดวยการทํางานบาง

ชวงเวลา ค.ศ. 1994 และกฎหมายบางประเทศท่ีได

ทําการศึกษาลวนแตกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ    

การทํางานบางชวงเวลาและแรงงานบางชวงเวลาไว 

ท้ังในรูปของการออกเปนกฎหมายเฉพาะแยกจาก

กฎหมายแรงงานท่ีใชบังคับกับแรงงานเต็มเวลา 

เชน ประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมนี และท่ี

บัญญัติอยูในกฎหมายแรงงาน เชน ประเทศ

แคนาดาและประเทศฝร่ังเศส ในสวนประเทศ      

ท่ีไมไดบัญญัติกฎหมายไวโดยเฉพาะก็จะนําเอา

มาตรฐานตาง ๆ ตามกฎหมายแรงงานท่ัวไปมาใช

บังคับกับแรงงานบางชวงเวลาดวย ประเทศญี่ปุน

จะมกีฎหมายงานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ แตไดนํา

กฎหมายแรงงานอื่น ๆ มาใชบังคับควบคูไปดวย      

ในกรณีท่ีกฎหมายงานบางชวงเวลาไมไดกําหนด 

ในเร่ืองน้ันไว เชน กฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

กฎหมายคาจางขั้นตํ่า กฎหมายความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัย กฎหมายการทดแทนอุบัติเหตุ 

กฎหมายสวัสดกิาร เปนตน ทําใหแรงงานบางชวงเวลา

ไดรับความคุมครองอยางเปนธรรมโดยไมเปน         

การสรางภาระแกนายจางเกินสมควร ในขณะท่ี

ประเทศไทยไมไดมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครอง 

แรงงานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ จึงกอใหเกิดปญหา   

ในการคุมครองแรงงานบางชวงเวลา ท้ังนายจางและ

แรงงานบางชวงเวลาสวนใหญไมมีความรูถึงสิทธิ

และหนาท่ีตามกฎหมาย แมวาจะมีประกาศของ

คณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางรายช่ัวโมง 

สําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

ออกมากําหนดคาจาง หลักเกณฑและเงื่อนไข    

ในการจางแรงงานบางชวงเวลาท่ีเปนนักเรียน นิสิต 

และนักศึกษาก็ตาม แตประกาศดังกลาวเปนเพียง

ขอแนะนําใหกับสถานประกอบการเทาน้ัน ไมมี

สภาพบังคับ ทําใหสถานประกอบการสวนใหญ   

ไมปฏิบัติตาม สงผลใหแรงงานนักศึกษาท่ีทํางาน 

บางชวงเวลาถูกเอารัดเอาเปรียบในขณะเดียวกัน 

สถานประกอบการท่ีจางแรงงานนักศึกษาทํางาน

บางชวงเวลาตองรับภาระเกินสมควรเมื่อเทียบกับ

สัดส วนประ โยชน ท่ี ไ ด รั บจากการจ า ง ง าน        

บางช วง เวลา หากตองปฏิ บั ติตามกฎหมาย

คุมครองแรงงาน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัย

ของกุศล สุนทรธาดา และศิรินันท กิตติสุขสถิต 

(2548) เร่ือง สภาพการทํางานและปญหาในงาน 

บางชวงเวลา ท่ีพบวา แรงงานบางชวงเวลาไดรับ
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สทิธิประโยชนและมคีวามกาวหนาในการทํางานนอย

กวาแรงงานเต็มเวลา และตองการไดรับความ

คุมครองในเร่ืองคาจางและสวัสดิการ รวมถึง

งานวิจัยของวิริสา พศุทธสนธุ (2552) เร่ือง ลูกจาง

ทํางานบางชวงเวลา ท่ีพบวา การนํากฎหมายคุมครอง

แรงงานในปจจุบันมาใชบังคับกับแรงงานบาง

ชวงเวลาน้ันไมมีความเหมาะสม และกอใหเกิด

ภาระแกนายจางเกินสมควร ควรกําหนดหลักเกณฑ

สําหรับแรงงานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ 

 จากการศึกษาและวิเคราะหดังท่ีกลาว

ขางตน คณะผูวิจัยเห็นวา แนวทางกําหนดรูปแบบ

กฎหมายท่ีเหมาะสมใน การคุมครองแรงงานนักศึกษา

ท่ีทํางานบางชวงเวลา ไดแก การตราเปนพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานบางชวงเวลาขึ้นมาใชโดยเฉพาะ 

เพื่อใหสามารถกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ

และหนาท่ีใหมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นปญหา

ตาง ๆ ท้ังยังเกิดความชัดเจนในการท่ีนายจาง        

จะ นํา ไปปฏิ บั ติและสะดวกแกการศึกษาทํา     

ความเขาใจสําหรับแรงงานบางชวงเวลา สอดคลอง

กับ มาตรฐานการคุมครองแรงงานบางชวงเวลา

ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และ

กฎหมายตางประเทศท่ีมีการกําหนดหลักการ     

ในการคุมครองแรงงานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ  

อันจะกอใหเกิดความม่ันคงในการทํางาน และชวย

บรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจท้ัง แกนายจาง 

และแกแรงงานบางชวงเวลาตามทฤษฎคีวามม่ันคง

ในการทํางานดวย 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัต ิ

 1. ควรออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครอง 

แรงงานบางชวงเวลา โดยการตราเปนพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานบางชวงเวลา 

 2. ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน        

บางชวงเวลา ควรกําหนดใหอํานาจฝายบริหาร   

ในการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจางแรงงาน

บางชวงเวลาท่ีเปนนักศึกษา เพื่อคุมครองแรงงาน

นักศึกษาท่ีทํางานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาวจิัยเกี่ยวกับสวัสดกิารของ

แรงงานนักศึกษาท่ีทํางานบางชวงเวลา 

 2. การศึกษาวิจัยการคุมครองแรงงาน

นักศึกษา โดยใชวิธีการวิจัยแบบผสม เพื่อใหได

ขอมูลเชิงปริมาณท่ีชัดเจนประกอบการพิจารณา

แกไขเพิ่มเติมกฎหมายตอไป 
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