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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย 
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The purposes of this research were to: 1) find out the strategy of labor management of 

Sugar Cane Plantation Operator in Chombueng District, Ratchaburi Province, and 2) study 
problems and obstacles in labor management of Sugar Cane Plantation Operator in Chombueng 
District, Ratchaburi Province. This research employed a qualitative research methodology. 
This research used the method of in-depth interview and observation. The key informants 
were sugar cane plantation operators, quota owner, plantation contractor, and factory representative 
for a number of 17 people. Then the data was analyzed by content analysis to reach the 
conclusion and showed the result in terms of description.  

The results showed that: 1) the strategy of labor management of Sugar Cane Plantation 
Operator in Chombueng District, Ratchaburi was categorized into two types: 1 Local labor 
who came by day and left by evening, 2 External Labor who came in the Sugar Cane season 
in December - April, where most of them were from the North- Eastern part of Thailand. They 
were recruited via the connections of plantation operators and paid in advance. They received 
social welfare from the job more over than the paid salary such as place to stay, infrastructure, 
basic health care. The operation had one operator to multiple contractors under his management 
and as such, required numbers of workers for his contractors. If the shortage of work force 
persists, the operator had to contact the factory to inform regarding the amount of sugar that 
would be received by the responsible quota owner of each factory. Some operator had his 
own cutting machine. In the management of labor, the factories helped in the event that the 
shortage of work force presented so that all the due number and quotas met its schedule and 
amount. 2) Problems and obstacles in the management of enterprises sugarcane workers in 
Chombueng. Ratchaburi. Cutting sugar cane was a lack of labors from the East. Sometimes 
labors could not return to work and keep the contract. In addition, enterprises were also 
experiencing sugar cane production, price depression and drought. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเปนอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ 

ประเทศ ดังนั้นออยถือไดวาเปนวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลและยังมีอุตสาหกรรมเชื่อมโยง 

ซ่ึงเกิดจากการนําสวนท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมน้ําตาลมาทําใหเกิดประโยชน ไดแก อุตสาหกรรมเอทานอล 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมปุยชีวภาพและอุตสาหกรรมไฟฟาออยยังเปนพืชท่ีมีความสําคัญ 

อยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยังเปนพืชชนิดเดียวท่ีมี พรบ. ออยคุมครอง และเปน

พืชท่ีมีความตองการสูงกวาปริมาณผลผลิตของเกษตรและใหผลตอบแทนสูงและ สามารถปลูกไดทุกพ้ืนท่ี 

อีกท้ังเปนแหลงสรางงานสรางรายไดแกชาวไรออยกวา 200,000 ครัวเรือน กอใหเกิดการจางงานได

มากกวา 1ลานคนจึงมีสวนชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยปการผลิต 2557/58 ประเทศไทย

มีพ้ืนท่ีปลูกออยในเขตพ้ืนท่ีสํารวจรวม 47 จังหวัด จํานวน 10,530,927 ไร โดยแบงเปนพ้ืนท่ีปลูกออย 

สงโรงงานจํานวน 9,591,448 ไร และมีพ้ืนท่ีปลูกออยเพ่ิมข้ึนจากปการผลิต 2556/57 รอยละ 4.52 

(สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล, 2558) เนื่องจากมีการสงเสริมใหเกษตรกรขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวในพ้ืนท่ีนาดอนซ่ึงให

ผลผลิตต่ํามาปลูกเปนออยโรงงานแทน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)  

ประเทศไทยมีอันดับในการสงออกน้ําตาลทรายเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล 

สามารถสรางรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายท้ังในประเทศและสงออกปละ 180,000 ลานบาท 

ซ่ึงประเทศไทยพ่ึงพาการสงออกน้ําตาลกวารอยละ 70 ของการผลิต ดังนั้นผูประกอบการหรือเกษตรกร 

ผูปลูกออยควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดการทรัพยากรตนทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

ของประเทศไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะตนทุนผันแปรจากการผลิตออยเปนตนทุนท่ีสัดสวนท่ีสูงจากป

การผลิต 2555/56 เฉลี่ยท้ังประเทศมีสัดสวนถึงรอยละ 79.73 ซ่ึงเปนตนทุนคาแรงงานในการเก็บเก่ียว 

ในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุดในตนทุนผันแปร (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล, 2558) 

ดังนั้นภาคการเกษตรของไทยมีสัดสวนมูลคาเพียงรอยละ 8.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศและมีแนวโนมลดลงแตมีความสําคัญกับชีวิตของแรงงานในภาคการเกษตรกวา 16.7 ลานคน

หรือประมาณรอยละ 25.9 ของประชากรท้ังประเทศมีความสําคัญในมิติการเปนฐานการผลิตอาหาร

และดานพลังงานทดแทนใหกับประเทศรวมถึงสรางรายไดใหกับภาคครัวเรือนของเกษตรกรกวา 5.8

ลานครัวเรือนภาคการเกษตรกลับประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอดเชนเดียวกับภาค 
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ธุรกิจอ่ืนและนับวันปญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมจะกระจายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน (ธนาคาร

แหงประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2555) 

นอกจากตนทุนคาแรงงานเปนสัดสวนท่ีสูงแลว เกษตรกรยังพบปญหาขาดแคลนแรงงาน 

สําหรับปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรเปนปญหาเกิดข้ึนมานานแลว โดยมีสาเหตุสําคัญ

จากการวางแผนประชากรตั้งแตป พ.ศ. 2516 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 

ซ่ึงประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจูงใจใหประชากรหันมาวางแผนครอบครัว ทําใหประชากร

วัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงและมีกําลังแรงงานท่ีเขาสูวัยกลางคนและ

ผูสูงอายุมากข้ึน ทําใหสัดสวนของประชากรภาคเกษตรท่ีมีอายุอยูระหวาง 15-64 ป ลดลงจาก 19.5 

ลานคนหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.7 ของแรงงานท้ังหมด ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 เปน 16.9 

ลานคน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.9 ของแรงงานท้ังหมด อีกท้ัง

สภาพการทํางานในภาคเกษตรสวนใหญเปนการทํางานตามฤดูกาล ซ่ึงเปนงานท่ีหนัก สกปรก และ

เสี่ยงอันตราย ขาดสวัสดิการและการคุมครองแรงงานจึงเปนปจจัยท่ีผลักดันใหแรงงานในภาคเกษตร

อพยพออกจากภาคเกษตรมากข้ึน สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร นอกจากนี้ ผลกระทบ 

จากนโยบายคาจางข้ันต่ํา 300 บาทของรัฐบาล มีผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงานวัยหนุมสาวจากภาค

เกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรอุตสาหกรรมมากข้ึน (สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, 

2556) 

 

ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตออยปการผลิต 2557/58 แยกรายภาค 

ภาค 
พ้ืนท่ีปลูกออย 

(ไร) 

ปริมาณออย

ท้ังหมด (ตัน) 

ปริมาณออยสง

เขาหีบ (ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย 

(ตัน/ไร) 

เหนือ 2,414,043 26,914,150 25,148,802 11.15 

กลาง 2,992,584 32,570,065 28,568,266 10.89 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,566,133 50,998,403 47,380,529 11.17 

ตะวันออก 558,167 6,230,159 5,235,854 11.16 

รวมท้ังประเทศ 10,530,927 116,712,777 106,333,451 11.08 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, รายงานพ้ืนท่ีปลูกออยของประเทศไทยปการ

ผลิต 2557/58, เขาถึงเม่ือ 15 มกราคม 2559. เขาถึงไดจาก http://www.ocsb.go.th/upload/ 

journal/fileupload/923-9810.pdf  
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ออยโรงงานสามารถปลูกไดท่ัวทุกภาคในประเทศไทย จากตารางที่ 1 ผลสํารวจพ้ืนท่ี

ปลูกออยในปการผลิต 2557/58 พบวาภาคกลางประกอบดวยพื้นที่ปลูกออย 12 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดอางทอง  จังหวัด

สุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

มีพ้ืนท่ีรวมปลูกออย จํานวน 2,992,584 ไร โดยจังหวัดราชบุรีมีพ้ืนปลูกออยท้ังหมด 178,148 ไร และ 

อําเภอจอมบึงมีพ้ืนท่ีปลูกออยมากท่ีสุดในจังหวัด จํานวน 72,368 ไร และยังเปนแหลงสรางงานสราง

รายไดแกชาวไรออยและแรงงานเก็บเก่ียว (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล, 2558)   

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย 

ในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการดานแรงงานใหแกผูประกอบการ 

ในการดําเนินธุรกิจและเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการไรออย หนวยงานรัฐบาลหรือเอกชนท่ีเก่ียวของ 

กับการพัฒนา แกไขปญหาการเกษตรไรออยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในดานตางๆดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาในเรื่องกลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย 

ในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

2. ขอบเขตดานกลุมผูใหขอมูลหลัก การวิจัยในครั้งนี้กลุมผูใหขอมูลหลักคือ ผูประกอบการ 

ไรออยหรือหัวหนาโควตา ลูกไรและฝายไรโรงงานน้ําตาล 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษากลยุทธการจัดการแรงงาน 

ของผูประกอบการไรออย ในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเวลาประมาณ 9 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน 

พฤศจิกายนพ.ศ. 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยผูวิจัยกําหนดขอบเขตและระยะเวลา

การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชทําการวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และจากนั้นทําการออกแบบแนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูให

ขอมูลหลัก โดยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มีการเตรียมตัว
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ของผูวิจัยเองและเตรียมอุปกรณท่ีใชในการสัมภาษณ ระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลระหวาง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยการสัมภาษณผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา ลูกไรและฝาย

ไรโรงงานน้ําตาล 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงกลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออยในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปไดดวยดีและสามารถนํากลยุทธการจัดการแรงงาน 

ไปใชในการประกอบธุรกิจและเปนแนวทางใหผูท่ีสนใจทราบถึงกลยุทธการจัดการแรงงาน 

2. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ในการ

จัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีและทราบแนวคิดใน

การแกปญหา ใหพนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขใหกับผูท่ีสนใจหรือ

ผูประกอบการไรออยเขตอ่ืนๆ ตอไป 

 

 

 



บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

ในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารทุติยภูมิตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลยุทธการ

จัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีโดยจําแนกออกเปน

หัวขอหลักๆ ดังนี้ 

1.  แนวคิดดานการผลิตออย 

2.  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับตลาดแรงงาน 

3.  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับกลยุทธการจัดการทรัพยากรแรงงาน 

4.  ทฤษฎีความตองการและความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย 

5.  ขอมูลดานพ้ืนท่ีท่ีวิจัย 

6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

แนวคิดดานการผลิตออย 

ความสําคัญของออย 

ออยมีชื่อวิทยาศาสตร วา SaccharumofficinarumL อยูในวงศ: Poaceae (Graminceae) 

ชื่อสามัญ: Sugar Cane ชื่ออ่ืน: ออยขม ออยแดง ออยดํา (ภาคกลาง) อําโป (เขมร) ปจจุบันออยเปน

พืชเศรษฐกิจท่ีนิยมปลูกกันอยางแพรหลาย ซ่ึงประโยชนโดยตรงคือ การนําเอาไปผลิตเปนน้ําตาลทราย 

ไมวาจะเปนน้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ รวมไปถึงน้ําตาลทรายแดง น้ําตาลกรวด 

และน้ําตาลปบ เปนตน 

ออยมีหลายพันธุแตกตางกันท่ีความสูง ความยาวของขอและสีของลําตน ออยเปนพืชเศรษฐกิจ 

ท่ีเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ออยท่ีนํามาค้ันน้ําสําหรับดื่ม เปนออยท่ีปลูกบริเวณท่ีราบลุม พ้ืนท่ีดินเหนียว 

ประชาชนเรียกวา ออยเหลือง หรือ ออยสิงคโปร นิยมปลูกกันมากในบริเวณ จังหวัดอางทอง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครปฐม เปนตน (อภิชาติ ศรีสอาด 

และทองพูลวรรณโพธิ์, 2556: 5 ) 

แหลงกําเนิดและการแพรกระจายของออย 

แหลงกําเนิดดั้งเดิมของออยอยูใน นิวกีนี ซ่ึงเปนเกาะใหญในมหาสมุทรแปซิฟก มีหลักฐาน 

ยืนยันวาชาวพ้ืนเมืองของเกาะนี้ปลูกออยไวในสวนสําหรับเค้ียวกินเลนกันตั้งแตโบราณนักพฤกษศาสตร  
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ในยุคหลังๆ ไดสันนิษฐานตรงกันวา SaccharumofficinarumL นี้มีกําเนิดจากเกาะนิวกีนีอยางแนนอน 

และเชื่อกันวาออยพันธุดั้งเดิมนี้เปนออยท่ีเรียกขานกันตอมาวา “ออยมีตระกูล” (Noble Canes) และ 

นอกจากนั้น “ออยมีตระกูล” นี้ยังมีพืชในสกุลเดียวกัน คือ ออและแขม 

ในโลกนี้มีพืชสกุลเดียวกับออยมากกวา 7 ชนิด นักพฤกษศาสตรชาวอินเดียกลาววาออย

อีกชนิดหนึ่งมีชื่อวา S.barberiนั้นมีพ้ืนแพดั้งเดิมเกิดอยูในทางตอนเหนือของอินเดีย แลวนําไปปลูกใน

ประเทศจีนในราว 250 ปกอนพุทธกาล ภาษาสันสกฤตเรียกออยวา “Shakkara” ซ่ึงพองหรือใกลเคียงกับ 

ภาษาลาตินวา Saccharum และมีความหมายวา “พืชใหมจากทางตะวันออก” นั่นแสดงวาแหลงกําเนิด 

ของออยนั้นอยูทางทิศตะวันออกของอินเดีย 

ในราว ค.ศ. 1853 มีนักวิทยาศาสตรหลายคณะ ท่ีสนใจในแหลงกําเนิดของออยไดเดินทาง 

ไปแสวงหาขอเท็จจริงท่ีเกาะนิวกีนี และไดพบหลักฐานท้ังดานพฤกษศาสตร ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร

วา S.officinarum L. มีแหลงกําเนิดท่ีเกาะนั้น 

การแพรพันธุของออยจากเกาะนิวกีนีนั้นเกิดจากการอพยพของคนในสมัยโบราณสันนิษฐาน 

วาออยกระจายออกจากนิวกีนีไป 3 ทาง คือ เริ่มแรกถูกนําไปท่ีเกาะโซโลมอน เกาะนิวเฮบริติส และ

เกาะนิวคาลิโดเนีย ซ่ึงอยูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียประมาณ 8,000 ปกอนคริสตกาล 

อีกทางหนึ่งออยถูกนําไปทางทิศตะวันตก ไปสูอินโดนีเซีย ฟลิปปนสและในท่ีสุดไปสูดานเหนือของอินเดีย 

ในราวประมาณ 6,000 ปกอนคริสตกาล ทางท่ีสามคาดวาออยถูกนําไปสูเกาะทิศตะวันออกของหมูเกาะ 

โซโลมอน ซ่ึงไดแกเกาะฟจิ ตองกา ซามัว เกาะคุกหมูเกาะมารคีซาสเกาะโซไซตี เกาะอีสเตอรและฮาวาย 

รวมท้ังเกาะเล็กเกาะนอยในมหาสมุทรแปรซิฟก 

อเล็กซานเดอรมหาราชไดนําออยจากอินเดียไปสูมาซีโดเนียในราว ค.ศ. 218 ในสมัยพุทธกาล 

ออยอาจถูกนําไปสูเปอรเซีย อราเบีย อียิปต หลังจากนั้นมาออยก็ไปถึงสเปนมาไดรา (Madeira) หมูเกาะ 

คานารีและเซาโตเม ท้ังนี้อาจเปนไปโดยการจงใจดังเชนในการเดินทางไปอเมริกาครั้งท่ี 2 ของโคลัมบัส 

ในป ค.ศ. 1493 และภายหลังก็มีการนําไปอีกโดยนักเผชิญโชคทางเรือในศตวรรษท่ี 18 และ 19 นอกจาก 

โคลัมบัสแลวยังมีนักเดินเรือผูอ่ืนอีกท่ีนําออยไปแพรหลาย โดยอาศัยประโยชนใชเปนอาหารในระหวาง 

เดินเรือได ในครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 16 นักเดินเรือลาเมืองข้ึนเปนผูนําออยไปสูแถบศูนยสูตรโลก  

(อภิชาติ ศรีสอาด และทองพูลวรรณโพธิ์, 2556: 5-6)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของออย  

ออย (Sugar Cane) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Saccharumofficinaum L. จัดอยูในลําดับชั้น 

(Class) Monocotyedonesอันดับ (Order) Glumaceaeวงศ (Family) Gramineaeกลุม (Group) 

Andropogoneae Genus: Saccharum มีแหลงกําเนิดท่ีหมูเกาะนิวกินี ในมหาสมุทรแปซิฟก สภาพ 

แวดลอมท่ีเหมาะสมกับการปลูกออย ออยเปนพืชเขตรอน ความยาวของชวงวันท่ีเหมาะสม ประมาณ 

11.5-12.5 ชั่วโมง และอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสม ตลอดฤดูการปลูกประมาณ 26-35 องศาเซลเซียส 
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สามารถปลูกในดินทรายจนถึงดินเหนียวจัด แตดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกออย คือ ดินรวนทราย หรือดิน

รวนเหนียว มีคา pH ตั้งแต 5.5-7 มีความลึกของหนาดินพอสมควรและระบายน้ําหรืออากาศไดดีจนถึง 

ปานกลาง ลักษณะภายนอกของออยจะประกอบไปดวยลําตนท่ีมีขอและปองชัดเจนมีใบเกิดข้ึนสลับ

ขางกันและมีสวนของกาบใบเปนตัวหอหุมลําตนไวและใบจะมีไขและขนอยูดวยรายออยเปนระบบรายฝอย 

แตแข็งแรงสามารถหยั่งลงไปในดินไดลึกลําตนออยสามารถแตกหนอไดจากตาขอลาง 

1. ราก ออยมีระบบรากฝอย (Fibrous Root System) แผกระจายออกโดยรอบลําตน

ในรัศมีประมาณ 50-100 เซนติเมตร ลึก 100-150 เซนติเมตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม 

ออยไมมีรากแกวนอกจากเม่ือปลูกดวยเมล็ด ซ่ึงดูคลายมีรากแกวเรียกวา ไพรมารีรูต (Primary Root) 

หรือเซมินัลรูต (Seminal Root) ปกติออยขยายพันธุโดยใชลําตนตัดเปนทอนๆ ละ  2-3 ตา แตละทอน 

เรียกวา ทอนพันธุ (Sett หรือ Cutting หรือ Seed Piece หรือ Seed Cane) เม่ือเอาทอนพันธุดังกลาว 

ปลูกจะปรากฏราก 2 ชุด คือ 

 1.1 รากของทอนพันธุ (Sett Root หรือ Cutting Root) อาจเรียกวา รากชั่วคราว 

เปนราก ท่ีเกิดจากปุมรากในบริเวณเกิดราก ของทอนพันธุ รากพวกนี้มีลักษณะผอมแตกแขนงมาก 

ขณะท่ีตาของทอนพันธุกําลังเจริญเปนหนอ (Shoot) นั้น ไดน้ําและธาตุอาหารจากดินทางรากเหลานี้ 

รากของทอนพันธุ จะทําหนาท่ีตอไป จนกระท่ังหนอมีรากของตนเอง ทําหนาท่ีดูดน้ําและธาตุอาหารแทน 

หลังจากนั้นรากของทอนพันธุ รวมท้ังตัวทอนพันธุเดิมก็จะหมดสภาพไป 

 1.2 รากของหนอ (Shoot Root) อาจเรียกวา รากถาวร เปนรากท่ีเกิดจากปุมราก

ของหนอท่ีเกิดจากทอนพันธุนั้น รากนี้มีขนาดใหญกวารากชนิดแรก เม่ือเกิดใหมๆ มีลักษณะอวบไมมี

แขนง สีขาว และสีจะเปลี่ยนเปนน้ําตาลเขมเม่ืออายุมากข้ึน แมวา ปุมรากท่ีปรากฏในบริเวณเกิดราก

ของแตละขอจะมีจํานวนจํากัด แตเนื่องจากสวนโคนของลําตนท่ีอยูใตดินมีปลองถ่ีมาก ทําใหมีรากมาก 

รากจะเจริญออกมาจากปุมรากเทานั้น การเจริญของรากจะเกิดทยอยกันโดยตอเนื่อง ในขณะท่ีราก

เกากําลังเสื่อมสภาพลงนั้น รากใหมก็จะเกิดมาทําหนาท่ีแทน และแมวารากท่ีเกิดในแตละขอจะมี

จํานวนจํากัด แตการแตกสาขาไมมีขอบเขตจํากัด โดยเฉพาะในดินท่ีเหมาะสม รากเหลานี้สามารถหยั่ง 

ในแนวดิ่ง และแนวนอนไดมากกวา 100 เซนติเมตร นอกจากรากท่ีอยูใตดินแลว ยังมีรากท่ีเกิดจากขอ 

เหนือพ้ืนดิน ท้ังขอท่ีอยูใกลผิวดิน และสูงข้ึนไป ออยบางพันธุอาจมีรากยาวท่ีขอซ่ึงอยูหางจากพ้ืนดิน

มาก     

2. ลําตน ออยไดชื่อวา "หญายักษ" (Giant Grass) ท้ังนี้เพราะมีลําตนสูงใหญ ออยท่ี

เก็บเก่ียว เม่ืออายุ 12 เดือน อาจมีลําตนสูงประมาณ 2-3 เมตร และมีเสนผานศูนยกลาง 2.5-5.0 

เซนติเมตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพันธุ สภาพแวดลอม และการปฏิบัติรักษาของชาวไร ลําตนประกอบดวยขอ

และปลองจํานวนมาก ท้ังขอและปลองรวมเรียกวา จอยต (Joint) ซ่ึงอาจเรียกงายๆ วา "ปลอง" ออย

ท่ีตัดเม่ืออายุ 12 เดือน จะมีปลอง 20-30 ปลอง ในระยะหางปลองออยจะมีปลองเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
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ประมาณเดือนละ 3 ปลอง แตละปลอง เม่ือโตเต็มท่ีจะยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ความยาวของ

ปลองข้ึนอยูกับพันธุ และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะน้ํา ปลองท่ีเกิดในชวงท่ีมีน้ําพอเหมาะ จะยาวกวา

ปลองท่ีเกิดในชวงท่ีมีน้ํามากหรือนอยเกินไป อยางไรก็ดีแมวาจะไดรับน้ําอยางเหมาะสม ความยาวของ 

ปลองก็จะแตกตางกัน คือ ปลองท่ีอยูตอนโคนตนจะสั้นมาก และคอยๆ ยาวข้ึน แลวก็จะสั้นลงอีกเม่ือ

ใกลยอด ลักษณะดังกลาวปรากฏในออยท่ีไมมีดอก สวนออยท่ีมีดอกปลองท่ีรองรับชอดอก จะมีความ

ยาวท่ีสุด แลวลดลงตามลําดับ จนกระท่ังถึงสวนท่ีปลองมีความยาวไลเลี่ยกัน 

 2.1 รูปรางของปลอง (Internode Patterns) ปลองมีรูปรางแตกตางกันตามชนิด

และพันธุ เชน เปนรูปทรงกระบอก (Cylindrical) มัดขาวตม (Tumescent) กลางคอด (Bobbin-

Shaped) โคนใหญ (Conoidal) โคนเล็ก (Obconoidal) หรือโคง (Curved) การจัดเรียงของปลอง

อาจเปนแนวเสนตรง หรือซิกแซ็กก็ได 

 2.2 สีของลําตน (Stalk Color) สีของลําตนแตกตางกันตามพันธุและสภาพแวดลอม 

โดยท่ัวไปมีสีแตกตางกันตั้งแตสีเขียวออนจนถึงสีมวงแกเกือบดํา สีตางๆ เหลานั้นเกิดจากรงคสาร 

(Pigments) ท่ีเปนพ้ืนฐาน 2 ชนิด คือ  

 2.2.1 สีเขียวเกิดจากคลอโรฟลล (Chlorophyll) ซ่ึงอยูในเนื้อเยื่อของลําตน 

ในสวนท่ีเรียกวา เอพิเดอรมีส (Epidermis) และสวนท่ีอยูถัดเขาไป  

 2.2.2 สีแดงเกิดจากแอนโทไซยานิน ปริมาณของรงคสารท้ัง 2 ชนิดนี้มีมาก

นอยแตกตางกันไป พวกท่ีมีแอนโทไซยานินอยูมาก ลําตนก็จะออกสีแดง ในทํานองเดียวกันท่ีมีคลอโรฟลล 

อยูมากก็จะเปนสีออกเขียว นอกจากนี้ก็อาจมีรงคสารอ่ืนๆ ปนอยูอีก เชน รงคสารสีแดงปนเหลืองหรือสม 

ไดแก คาโรทินอยด (Carotinoid) และรงคสารสีเหลือง ไดแก แซนโทฟลล (Xanthopyll) เปนตน 

3 สวนประกอบของขอและปลอง ขอและปลองประกอบดวยสวนตางๆ  

 3.1 ตา (Bud หรือ Eye) เกิดท่ีขอในบริเวณเกิดราก (Root Band) ปกติแตละขอมี

หนึ่งตาเกิดสลับกันคนละขางของลําตน ในบางกรณีบางขออาจไมมีตา หรือมีมากกวาหนึ่งตาก็ได ขนาด 

รูปราง และลักษณะของตาข้ึนอยูกับพันธุ 

 3.2. บริเวณเกิดราก (Root Band หรือ Rootring หรือ Root Zone) คือ อาณาเขต

ท่ีอยูระหวางรอยกาบ และวงเจริญ เปนท่ีเกิดของปุมราก ความกวางของบริเวณนี้ไมคอยสมํ่าเสมอ

ดานท่ีมีตามักจะกวางกวาดานท่ีอยูตรงขาม สี ความกวาง และปริมาณไข (Wax) ท่ีเกาะตลอดจนระดับ 

ของบริเวณนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับสวนของปลองแตกตางกันตามพันธุ 

 3.3 ปุมราก (Root Primordia หรือ Root Initials) เปนจุดเล็กๆ ในบริเวณเกิดราก 

รากจะเจริญออกมาจากปุมเหลานี้ ปุมรากท่ีอยูตอนบนมีขนาดเล็กกวาตอนลาง สี ขนาด จํานวนแถว 

และการจัดเรียงของปุมรากเปนลักษณะประจําพันธุ 
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 3.4 วงเจริญหรือวงแหวน (Growth Ring) คือ สวนท่ีมีลักษณะคลายวงแหวนเรียบ 

ท่ีอยูเหนือบริเวณเกิดราก เปนสวนท่ีมีไขเกาะนอยมาก มีสีแตกตางกันตามพันธุ การท่ีเรียกวงเจริญก็

เพราะ สวนนี้จะเจริญเติบโตอยางเห็นไดชัดในออยท่ีลม สวนของวงเจริญดานลางจะยืดตัวมากกวา ทํา

ใหลําตนตั้งข้ึน วงเจริญอยูตรงกับตาอาจโคงข้ึนเหนือตา หรือผานไปทางดานหลังตาก็ได ซ่ึงเปนลักษณะ 

ประจําพันธุเชนกัน 

 3.5 รอยกาบ (Leaf Scar หรือ Sheath Scar) เปนรอยที่เกิดขึ้นหลังจากกาบใบ

หลุดแลว การหลุดยากหรืองายของกาบใบเปนลักษณะประจําพันธุ นอกจากนี้ลักษณะบางอยาง เชน  

ความลาดเท และความยื่นตรงใตตาก็เปนลักษณะประจําพันธุเชนเดียวกัน 

 3.6 วงไข (Wax Ring) คือ สวนของปลองท่ีมีไขเกาะมากกวาสวนอ่ืนๆ มีลักษณะเปน 

วงแหวน อยูใตรอยกาบ สวนนี้อาจจะคอดหรือเสมอกับลําตน ซ่ึงเปนลักษณะประจําพันธุ 

 3.7 รอยแตกตื้น หรือ รอยแตกลายงา (Corky Cracks) คือ รอยแตกเล็กๆ ท่ีผิวหรือ 

เปลือกของลําตนตามความยาวของปลอง ลักษณะและปริมาณของรอยแตกข้ึนอยูกับพันธุและสภาพ 

แวดลอม 

 3.8 รอยแตกลึก (Growth Crack หรือ Rind Crack) เปนรอยแตกขนาดใหญ เกิด

ตามความยาวของลําตนลึกเขาไปในเนื้อออย รอยแตกสวนมากมักจะยาวตลอดปลอง ปลองละรอยและ 

รอยดังกลาวมักเกิดข้ึนในบางปลองเทานั้น การเกิดรอยแตกลึกข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม 

 3.9 รอยตกสะเก็ด (Corky Patch) เปนรอยแตกตื้นๆ ท่ีผิวคลายตกสะเก็ด จํานวน

และลักษณะท่ีเกิด ข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอมเชนเดียวกัน 

 3.10 รองตา (Bud Furrow หรือ Bud Groove) เปนรองท่ีเกิดข้ึนท่ีปลองซ่ึงอยูตรง

และเหนือตาข้ึนไป บางพันธุอาจไมมี สําหรับพันธุที่มีรองนี้อาจยาว สั้น ตื้น หรือลึก ซ่ึงเปนลักษณะ

ประจําพันธุ 

เม่ือตัดลําตนออกตามขวางจะปรากฏสวนท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 3 สวน คือ สวน

นอกสุดซ่ึงมีความแข็งมาก เรียกวา เปลือก (Hard Rind) ถัดเขาไปซ่ึงนิ่มกวา เรียกวา เนื้อออย (Flesh) 

ประกอบดวยเซลล ท่ีทําหนาท่ีเก็บน้ําตาล (Parenchyma หรือ Storage Cells) และไฟเบอร (Fiber) 

ซ่ึงสวนหลังนี้จะเห็นไดชัดเม่ือฝนรอยตัด จากการศึกษาดวยกลองจุลทรรศน ปรากฏวา สวนท่ีเปนเปลือก 

ประกอบดวยเซลลผิวหนา ซ่ึงมีลิกนิน (Lignin) เปนสวนประกอบที่สําคัญ เปลือกทําหนาที่ใหลําตน

แข็งแรง และปองกันสวนท่ีอยูภายในลําตน สวนท่ีเปนไฟเบอรนั้นความจริงก็คือ ทอน้ํา ทออาหารนั่นเอง 

ในลําตนหนึ่งๆ มีทอดังกลาวอยูประมาณ 1,200 ทอ ความหนาแนนของไฟเบอรมีมากท่ีบริเวณใกลเปลือก 

และมีนอยลง เม่ือใกลจุดก่ึงกลาง ของลําตน ท่ีจุดก่ึงกลางอาจจะตัน หรือมีรูเล็กๆ นอกจากนี้บริเวณใกล 

จุดก่ึงกลางมักจะมีไส (Pith) รวมเปนกลุม หรืออาจกระจายอยูท่ัวไป ซ่ึงเปนลักษณะประจําพันธุ ในสวน 
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ท่ีเปนปลอง ทอน้ํา ทออาหารจะขนานกันไป แตท่ีขอจะแยกตัวออก บางสวนไปสูปลองท่ีอยูถัดข้ึนไป 

บางสวนแยกสูกาบใบ ปุมราก หรือตา เปนตน 

สวนท่ีนิ่มซ่ึงอยูรอบๆ ไฟเบอร คือ เซลล ซ่ึงทําหนาท่ีเก็บน้ําตาลนั่นเอง เม่ือออยถูกบีบ

ดวยลูกหีบ เซลลเหลานี้จะแตก ปลอยน้ําตาลท่ีอยูภายในออกมา ความแข็ง หรือความนิ่มของเนื้อออย

ก็ข้ึนอยูกับปริมาณ และคุณภาพของไฟเบอร ซ่ึงข้ึนอยูกับพันธุ และสภาพแวดลอม พวกออยเค้ียวลํา

ใหญนิ่ม เชน ออยสิงคโปร และมอริเชียส มีไฟเบอรนอยกวารอยละ 10 สวนพวกลําเล็กและแข็ง เชน 

พันธุซีโอ 281 (Co 281) อาจถึงรอยละ 17 เปนตน 

4. ใบใบออยมีลักษณะคลายใบขาว แตมีขนาดใหญและยาวมากกวาใบ ประกอบดวย 2 

สวน คือ กาบใบ และแผนใบ กาบใบ คือ สวนท่ีติด และโอบรอบลําตนทางดานท่ีมีตา การโอบรอบลําตน 

ของกาบจะสลับขางกัน เชน ใบหนึ่งขวาทับซาย ใบถัดข้ึนไปซายจะทับขวา ฐานกาบใบกวางท่ีสุดแลว

เรียวลงสูปลายแผนใบ ไดแก สวนท่ีอยูตอจากกาบใบข้ึนไป ท้ังสองสวนแยกจากกันตรงรอยตอ (Blade 

Joint) ดานในของรอยตอนี้จะมีสวนยื่นเปนเยื่อบางๆ รูปรางคลายกระจับเรียกวา ลิ้นใบ (Ligule) ท่ี

สวนปลายของกาบใบ จะมีความกวางมากกวาฐานของแผนใบ จึงทําใหมีสวนเกินซ่ึงมักจะยื่นข้ึนไปขางบน 

เรียกวา หูใบ (Auricle) ซ่ึงอาจจะมีท้ังสองขางขางเดียว หรือไมมีเลยก็ได ในกรณีท่ีมีขางเดียวมักจะอยู

ดานในเสมอ ลักษณะ และรูปรางของลิ้นใบ และหูใบแตกตางกันตามพันธุ กาบใบสวนมากมักมีสีแตกตาง 

จากตัวใบ เชน สีเขียวออนหรือเขียวอมมวง เปนตน ท่ีหลังกาบใบอาจมีขนและมีไขเกาะ เหลานี้ลวน

เปนลักษณะประจําพันธุท้ังสิ้น 

ถัดจากกาบใบข้ึนไปเปนแผนใบ ซ่ึงมีแกนใบหรือแกนกลางใบแข็ง ทําใหแผนใบตั้งอยูได 

ความยาวของแผนใบแตกตางกันตามพันธุ บางพันธุอาจยาวมากกวา 2 เมตร แผนใบมีฐานแคบแลว

กวางออก จนถึงกวางท่ีสุดแลวเรียวลงสูปลายใบซ่ึงแหลม ขอบใบมีลักษณะเปนฟนเลื่อยคม ท่ีฐานของ

แผนใบดานหลังจะพบพ้ืนที่ลักษณะคลายสามเหลี่ยม 2 รูป ชนกันที่แกนกลางใบเรียกวา ดิวแล็พ 

(Dewlap) ขอบของดิวแล็พมีลักษณะเปนคลื่นยืดหยุนได ซ่ึง ชวยลดการฉีกขาดของใบเม่ือถูกลม 

รูปรางลักษณะและสี ของดิวแล็พ แตกตางกันตามพันธุ  

การเจริญเติบโตของใบท้ังหมดเก่ียวของโดย ตรงกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเม่ือ

เก็บเก่ียว การวัดความเจริญเติบโตของใบ นิยมวัด โดยวิธีเปรียบ เทียบพ้ืนท่ีใบ กับพ้ืนดิน ซ่ึงใบเหลานั้น 

ปกคลุมอยู หรืออาจจะพูดเปนอัตราสวนระหวางพ้ืนท่ีใบตอ หนวยของพ้ืนท่ีดิน ซ่ึงนิยมเรียกกันวาดัชนี 

พ้ืนท่ีใบ (leaf Area Index หรือ LAI)  

ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ออยจะมีใบ ขนาดเล็กและมีจํานวนนอย ประกอบกับ

การปลูก ระยะหาง ทําใหดัชนีพ้ืนท่ีใบมีคานอยกวา 1 เม่ือมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน ใบมีขนาดใหญข้ึน

และมี จํานวนมากข้ึน แตพ้ืนท่ีดินมีขนาดคงท่ี ทําใหดัชนี พ้ืนท่ีใบมีคาเพ่ิมข้ึน โดยลําดับเม่ือดัชนีพ้ืนท่ี

ใบมีคา เทากับ 1 หมายความวา ถาเอาใบออยท้ังหมดในขณะนั้น มาเรียงตอกันก็จะเทากับพ้ืนท่ีดินซ่ึง
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ใบเหลา นั้นคลุมอยูพอดี เม่ือปลอยใหมีการเจริญเติบโตตอไป พ้ืนท่ีใบออยก็จะเพ่ิมมากข้ึน เปนผลให

ดัชนีพ้ืน ท่ีใบมีคามากกวา 1 และคานี้จะเพ่ิมตอไปจนกระท่ัง สูงสุดเม่ืออายุประมาณ 6-8 เดือน หลัง 

จากนั้นก็ จะคอยๆ ลดลงจนกวาจะถึงเวลาเก็บเก่ียว ในขณะ อายุ 6-8 เดือนนั้น ดัชนีพ้ืนท่ีใบจะมีคา 

ประมาณ 3.0-7.8 ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพันธุ และสภาพแวดลอม จํานวนใบสดแตละลําแตกตางกันไปตามพันธุ 

และอายุเม่ือเติบโตเต็มท่ีคือประมาณ 8 เดือนจะมี ใบท่ีคลี่เต็มท่ี 8-12 ใบ จํานวนใบจะเหลือนอยลง

ในสภาพแหงแลงหรือหนาวเย็น เม่ือเกิดใบใหมท่ียอด ใบแกท่ีอยูสวนโคนตนก็จะเสื่อมโทรมลงและตายไป 

ในท่ีสุด สาเหตุสําคัญท่ีทําใหใบขางลางตายไปก็คือ การถูกบังแสงแดด 

5. ชอดอก ชอดอก (Infjorescence) ดอกออยเกิดเปน ชอที่ยอดของลําตน ชอดอกมี

ลักษณะคลายหัวลูกศร จึงมีชื่อเรียกโดยเฉพาะวา "แอโรว" (Arrow) การออกดอก ข้ึนอยูกับปจจัย

หลายอยาง เชน พันธุ อายุ และสภาพแวดลอม สภาพแวดลอมท่ีสําคัญ ไดแก ชวงแสง (Photoperiod) 

หรือความยาว ของวัน อุณหภูมิ และความชื้น ปจจัยเหลานี้จะตองมีอยางเหมาะสม เปนเวลานานพอ 

จึงจะทําใหออยออกดอก 

การออกดอกเริ่มตนดวยการเปลี่ยนสภาพ ของตายอด (Vegetative Bud) ซ่ึงตามปกติ

จะเจริญ เปนใบ ขอและปลองไปเปนตาดอก (Floral Bud) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเปนเวลานาน

หลายสัปดาห กอนท่ีชอดอกจะปรากฏ ลักษณะท่ีเห็นชัดภายหลัง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ แผนใบ 

จะเริ่มหดสั้นลง โดยลําดับจนถึงใบสุดทายซ่ึงสั้นท่ีสุดเรียกวา ใบธง (Flag leaf) ในขณะท่ีแผนใบเริ่ม

หดสั้นลงนั้น กาบใบก็จะยืดตัวยาวเพ่ิมข้ึนโดยลําดับจนกระท่ังยาวท่ีสุด คือกาบของใบธงนั่นเอง การยืดตัว 

ของปลอง เปนไปทํานองเดียวกันกับกาบใบ 

ทางพฤกษศาสตร ชอดอกออยเปนชอดอก แบบโอเพนบรานชด แพนิเคิล (Open-Branched 

Panicle) มีความยาวไมรวมกานชอดอกประมาณ 30-60 เซนติเมตร ชอดอกประกอบดวยแกนกลาง 

(Main Axis) กานแขนงใหญ ซ่ึงแยกออกจากแกนกลาง และกานแขนงรอง ซ่ึงแยกจากกานแขนงใหญ 

แลวจึงจะถึงตัวดอก (Spikelet) อยางไรก็ดีบางทีก็มี กานแขนงยอยตอจากกานแขนงรองอีกท่ีหนึ่งกอน 

ทีจะถึงตัวดอก กานแขนงท่ีติดกับตัวดอกมีลักษณะ เปนทอนสั้นเชื่อมติดตอกัน เม่ือดอกโรย ขอตอเหลานี้ 

จะหลุดจากกัน 

6. ดอก ดอกออยมีขนาดเล็กมาก เกิดเปนคูๆ ในแตละคูนี้ดอกหนึ่งจะมีกาน (Pedicelled 

หรือ Stalked-Spikelect) สวนอีกดอกหนึ่งไมมีกาน (Sessil-Spikelet) ท่ีรอบฐานของแตละดอก 

มีขนยาว สีขาวคลายไหมจํานวนมากเรียกวา บริสเทิล หรือคัลลัสแฮร (Bristle หรือ Callus Hair) 

กอนดอกบาน ขนเหลานี้จะแนบอยูกับตัวดอก เม่ือดอกบาน ก็จะกางออกโดยรอบเปนรัศมี ทําใหดู

คลายทําดวยไหม ท้ังชอแตละดอกมีกลีบดอก 3 กลีบ เรียงจากขางนอกเขาไปเรียกวา กาบนอก (Outer 

Glume) กาบใน (Inner Glume) และสเตอรายลเลมมา (Sterile lemma) หรือกาบที่สาม (Third 

Glume) ตามลําดับ 
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ดอกออยเปนดอกท่ีสมบูรณ คือ มีท้ังสวน ท่ีเปนเพศผูและเพศเมียอยูในดอกเดียวกันสวนของ 

เพศผูประกอบดวยอับเกสร (Anther) ซ่ึงมีลักษณะ ยาวรี 3 อับ แตละอับมีกานอับเกสร (Filament) 

เวลาดอกบานกานนี้จะยืดตัวสงอับเกสรออกมาภายนอก และตอมา อับเกสรก็จะแตกออกปลอยละออง 

เกสร (Pollen Grain) ออกมาผสมตัวเองหรือลอยไป ตามลม สวนของเพศเมียประกอบดวยรังไข (Ovary) 

1 รัง และสติกมา (Stigma) ซ่ึงปลายแยกออกเปน 2 แฉก ลักษณะคลายขนนกเรียกวา ฟทเทอรี สติกมา 

(Feathey Stigmas) หลังจากไดรับการผสมรังไขก็จะเจริญเปนเมล็ดตอไป 

ดอกออยจะเริ่มบานตอนเชาตั้งแตเวลา 06.00 – 10.00 น. โดยจะเริ่มจากปลายชอดอก

และปลาย ของกานแขนงรอง หรือกานแขนงยอย ลงสูโคน ชอดอกท้ังชอจะบานหมดในเวลาประมาณ

7-10 วัน 

ระยะการเจริญเติบโตของออย (อภิชาติ ศรีสอาด และทองพูล วรรณโพธิ์, 2556: 24-25) 

1. ระยะการงอก (Germination Phase) ระยะนี้เริ่มตั้งแตปลูกจนกระท่ังหนอโผลพนดิน 

ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน พันธุ การปฏิบัติตอทอนพันธุ 

และความหนาของดินที่กลบทอนพันธุ เปนตน หนอที่เกิดจากตาของทอนพันธุ เรียกวาหนอแรก 

(Primary Shoot) หรือหนอแม (Mother Shoot) จํานวนทอนพันธุท่ีงอกตอไรจะเปนตัวกําหนดจํานวน 

กอออยในพ้ืนท่ีนั้น 

2. ระยะการแตกกอ (Tillering Phase) ในระยะงอกนั้นออยแตละตาจะงอกข้ึนมาเพียง 

ตนเดียวเทานั้น และเม่ือเติบโตพอสมควรจึงจะมีการแตกกอ การแตกกอเปนลักษณะสําคัญของพืช

ตระกูลหญารวมท้ังออย เกิดข้ึนเนื่องจากตาท่ีอยูสวนโคนของลําตนใตดินของหนอแรกเจริญออกมา

เปนหนอชุดสองและจากหนอชุดท่ีสองก็เจริญเปนหนอชุดสามหรืออาจจะมีหนอชุดตอไปอีกทําใหมี

จํานวนหนอหรือลําตนเพ่ิมข้ึนในระยะนี้อิทธิพลของยอดยอมมีนอยมาก จึงไมสามารถยับยั้งการเจริญ 

เติบโตของตาท่ีอยูสวนโคนได ระยะแตกกอเปนระยะตอเนื่องกับระยะงอก การแตกกอจะเริ่มเม่ืออายุ

ประมาณ 1.5 เดือนเปนตนไป แตระยะท่ีมีการแตกกอมากท่ีสุดอยูระหวาง 2.5-4 เดือน ข้ึนอยูกับปจจัย 

หลายอยางตามท่ีกลาว หนอท่ีแตกออกมาทั้งหมดในระยะแตกกอนี้จะเหลือเพียงประมาณครึ่งหนึ่ง 

เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียว หนอท่ีออนแอกวาจะตามไปเพราะการแขงขันกันเพ่ือปจจัยในการเจริญเติบโต เชน 

แสงแดด น้ํา และธาตุอาหาร เปนตน จํานวนลําตนตอกอขณะเก็บเก่ียวข้ึนอยูกับจํานวนหนอในระยะ

แตกกอนี้ 

3. ระยะยางปลอง (Stall Elongationphase) ในระยะนี้เปนระยะตอเนื่องกับการแตกกอ 

ระยะนี้จะมีการเพ่ิมขนาดเสนผานศูนยกลางและความยาวของปลองอยางรวดเร็ว ทําใหออยท้ังลําตน 

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วดวย ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตอายุประมาณ 3-4 เดือนจนถึงอายุประมาณ 7-8 เดือน 

หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะมีนอยลงและจะเริ่มมีการสะสมน้ําตาลเพ่ิมข้ึน ขนาดและความยาวของ
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แตละตนในระยะนี้มีความสัมพันธโดยตรงกับน้ําหนักแตละลําตนและน้ําหนักแตละลําตนมีผลโดยตรง

ตอการผลิตน้ําหนักของออยท้ังไรเม่ือเก็บเก่ียว 

ฤดูกาลปลูกออย (อภิชาติ ศรีสอาด และทองพูล วรรณโพธิ์, 2556: 39-40) 

การปลูกออยของประเทศไทยมีฤดูกาลปลูกออยแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศมี

มากกวา 90 % อาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ การปลูกออยเพ่ือสงโรงงาน จะมี 3ชวงคือ หลังฝน (ขามแรง) 

กอนฝน (น้ําราด) และตนฝน  

1. การปลูกออยขามแลงจะดําเนินการหลังฝนหมด คือ ปลูกระหวางเดือนตุลาคมถึง

ปลายเดือนพฤศจิกายนหรือจนกวาดินจะหมดความชื้น คือความชื้นไมเพียงพอท่ีออยจะงอก เพ่ือใหออย 

งอกและเจริญเติบโตอยางชาๆ ในชวงท่ีไมมีฝนตกจนกระท่ังตนปถัดไปจะมีฝนตกบาง ดินท่ีเหมาะสม

คือดินรวนปนทรายหรือดินทราย  

2. การปลูกออยชลประทาน ออยน้ําราด จะดําเนินการกอนฝน คือ หลังจากปลูกออย

ขามแลงหรือการรื้อตอแลวปลูกใหม ความชื้นในดินเหลือนอยไมเพียงพอท่ีออยจะงอก จะตองใหน้ํา

โดยใชน้ําเพียงพอใหออยงอกเพียงครั้งเดียว ปริมาณน้ําท่ีใหข้ึนกับความชื้นของดินขณะนั้น จะดําเนิน 

การปลูกระหวางเดือนธันวาคมถึงมีนาคม อากาศยังไมรอนจัดสําหรับระยะเวลาจากกลางเดือนมีนาคม 

ถึงเดือนเมษายน ปกติอากาศรอนจัดมาก ดินแหงมาก การปลูกในชวงนี้ถาใหน้ําแลวกลบบางเกินไป

ตาออยจะสุกไมงอก หรือถาเกิดฝนตกหนักดินอัดแนน ออยอาจจะเนาไมงอกฉะนั้นการปลูกออยราวเดือน 

มีนาคมถึงเมษายน เปนจุดเสี่ยง จะตองติดตามสภาพดินฟาอากาศอยางใกลชิด เพ่ือชวยใหออยสามารถ 

งอกและเจริญเติบโตไดจนเขาสูฤดูฝนปกติ สภาพดินท่ีเหมาะสมคือดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวมักอยู

ในเขตชลประทานหรือมีแหลงน้ําพอสมควร  

3. การปลูกออยตนฝนจะดําเนินการเม่ือเริ่มเขาฤดูฝน ซ่ึงจะอยูในระหวางปลูกระหวาง

ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน ถาปลูกหลังจากนี้ไปแลว ผลผลิตและคุณภาพออยจะลดลง 

ตามลําดับ เพ่ือใหออยงอกและเจริญเติบโตไดจนเขาสูฤดูฝนปกติ ดินท่ีเหมาะสมคือดินเหนียวหรือดิน

รวนเหนียว โดยตองมีการเตรียมดินและชักรองรอฝน ซ่ึงปริมาณน้ําฝนท่ีเพียงพอตอการงอกของออย  

ข้ันตอนและวิธีการปลูกออย (อภิชาติ ศรีสอาด และทองพูล วรรณโพธิ์, 2556: 41-44) 

1. การปรับปรุงดิน พ้ืนท่ีดินตองไมมีตอไม ตนไม หรือหิน ดินท่ีจะปลูกควรมีอินทรียวัตถุ 

ไมนอยกวา 1 % ถามีอินทรียวัตถุต่ํากวาตองปรับปรุงดิน เพ่ือใหอินทรียวัตถุชวยอุมน้ําและปลดปลอย

ธาตุอาหารใหออย ซ่ึงอาจจะใชปุยพืชสด กากตะกอน ปุยอินทรีย ปุยคอก ในปจจุบันจะมีการใชสาร

โพลิเมอร ชวยอุมน้ําไวใหพืชใช พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและจัดการงาย คือ ดินรวนปนทราย รวนเหนียว รวน

ทราย สําหรับดินเหนียวตองมีเครื่องมือเตรียมดินและปลูกท่ีพรอมจึงจะไดผลดี 

2. การเตรียมดิน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะใหรากออยไดหยั่งลึกลงไปหาน้ําและอาหาร 

และตองเตรียมดินใหละเอียดเพ่ือใหดินเก็บน้ําไวไดนานท่ีสุด โดยมีข้ันตอนและวิธีการ  
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 2.1 ไถเปดหนาดินดวยผาล 3 หรือผาล 4 หมักวัชพืช ปุยพืชสด เพ่ือเก็บน้ําฝนไวใตดิน 

 2.2 หลังหมดฝน พรวนดวยผาล 7 หรือผาลพรวนออฟเสท (18 จาน หรือ 20 จาน) 

 2.3 ระเบิดดานดวยริบเปอร หรือไถสิ่ว เพ่ือใหดินดานแตก รากพืชหยั่งลงไปไดและ

ทําใหดินมีอากาศ 

 2.4. พรวน 1-2 ครั้ง ใหดินละเอียดและเรียบ เพ่ือใหดินเก็บความชื้นไดนาน 

3. การเตรียมทอนพันธุ สมารถใชไดทุกพันธุ แตถาพันธุออยโตเร็ว ลมงายเนื่องจากออยลม 

จะทําใหผลผลิตและคุณภาพลดลง การเก็บเก่ียวยาก ถาหากเปนออยโตชา ในระยะแรกแลวโตเร็วใน 

ชวงหลัง ออยไมลมจะเหมาะสมท่ีสุด อายุของทอนพันธุท่ีเหมาะสม คือ  8-10 เดือน ปลอดจากโรคและ 

แมลงไมแตกแขนงขนาดของลําโตสมํ่าเสมอ ถามีลําเล็กปะปนหามนําไปปลูก การตัดพันธุหามลอกกาบ 

ถาจะริดใบออกใหริดข้ึนไมใหมีดถูกตาออย การขนยายทอนพันธุ ควรปลูกใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน 

ถาหลังจากนี้เปอรเซ็นตการงอกจะลดลงตามลําดับ ถาหากมีแหลงน้ําและแรงงาน การนําพันธุออยแช

น้ํา 24 ชั่วโมง จะชวยฆาแมง หนอนท่ีติดมากับออยไดและจะทําใหออยงอกเร็วข้ึน 

4. การปลูกออยมีท้ังปลูกดวยแรงงานและเครื่องปลูก การใชเครื่องปลูกจะเหมาะสมท่ีสุด 

เนื่องจากสามารถกําหนดความลึกของการปลูก ความหนาของการกลบและลูกกลิ้งบดทับเพ่ือใหดิน

สัมผัสกับทอนออย จะทําใหออยงอกเร็วข้ึน และดินไมสูญเสียความชื้น เครื่องปลูกออยมีท้ังชนิดทอน

(Billet planter) และชนิดเสียบบนและเสียบทาย กอนใชเครื่องปลูกตองตรวจความเรียบรอยของ

เครื่องปลูก ตั้งแตใบมีด ลูกยาง เฟอง โซ เครื่องใสปุย ใบกลบ ลูกกลิ้ง สปริงอัดลูกกลิ้ง ท้ังหมดจะตอง

อยูในสภาพสมบูรณ 

 4.1 การใชเครื่องปลูก การขับเครื่องปลูกใหใชเกียรโลว 1 หรือ 1 เพ่ือใหทอนพันธุ

ลงสมํ่าเสมอ ถาหากเปนพันธุออยท่ีแตกกอนอย ใหใสทอนพันธุคูหรือซอนกันใหมาก เพ่ือใหออยเกิดมาก 

ถาหากทอนพันธุแตกกอดีใสทอนพันธุซอนกันเล็กนอย ปุยรองพ้ืนควรใชสูตรท่ีมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 

สูง เพ่ือเรงรากใหแข็งแรง และเรงการแตกหนอ เชนสูตร 20-20-20 หรือ 16-20-0 ในดินเหนียวและ 

16-16-8 หรือ 18-12-6 ในดินทรายหรือดินรวนปนทราย อัตรา 50กก./ไร ระยะปลูกควรใชระยะ 1.5 

เมตร เพ่ือความสะดวกในการใชเครื่องมือ บํารุงรักษา หรือเก็บเก่ียว 

 4.2 การใชแรงงานปลูกจะตองมีความพรอมท้ังรถแทรกเตอรยกรอง คนงาน ทอนพันธุ 

การกลบ ทอนพันธุ จะตองใหแลวเสร็จในเวลาใกลเคียงกัน โดยมีข้ันตอน 

 4.2.1 การเปดรอง ควรใชไถหัวหมูติตั้งถังปุย เพราะจะเปดรองเปนรูปตัววี 

การสูญเสียความชื้นจะนอยกวาใชผาลจาก ซ่ึงเปดรองกวางความลึก 20-25 ซ.ม. พรอมกับปุยรองพ้ืน

ตามสูตร และอัตราท่ีไดกลาวมาแลว ระยะปลูก 1.50 เมตร ถาบํารุงรักษาดวยเครื่องจักรและระยะปลูก 

1.20 เมตร ถาบํารุงรักษาดวยรถไถเดินตาม 
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 4.2.2 ถาไถหัวหมูท่ีเปดรองไมไดติดตั้งถังปุยใหใชแรงงานคนหวาน อัตรา 50 

กก./ไร ถาบํารุงรักษาดวยเครื่องจักร อัตรา 60 กก./ไร ถาบํารุงรักษาดวยรถไถเดินตาม 

 4.2.3 วางทอนพันธุ ถาหากพันธุออยแตกกอนอย เชน เค.84-200 ใหวางทอนคู 

ใหโคนและปลายเหลื่อมกันกลางทอน ถาพันธุท่ีแตกกอดีใหวางทอนพันธุเหลื่อมกันเล็กนอยเพ่ือลด

การเสี่ยงจากสวนโคน หรือปลายออยท่ีอาจจะไมงอก 

 4.2.4 สับทอนพันธุดวยมีดท่ีคม 3-4 ตา/ทอน ถามากกวานี้ตาออยท่ีเกิดจาก

สวนโคนจะไมแตกกอ 

 4.2.5 กลบทอนพันธุดวยแรงงานหรือใชรถไถเดินตาม บางแหงใชแรงงานสัตว 

เชน ควาย กลบหนาประมาณ 8-10 ซ.ม. 

 4.2.6 ถาดินมีความชื้นไมคอยดีนัก แตเพียงพอสําหรับออยท่ีงอก ใหใชแทรกเตอร 

เหยียบในรองออย เพ่ือใหดินสัมผัสทอนออย และลดการสูญเสียความชื้น 

การบํารุงรักษา (อภิชาติ ศรีสอาด และทองพูล วรรณโพธิ์, 2556: 44-45) 

การปลูกออยและการดูแลรักษางายกวาการปลูกออยตนฝน และจะลดตนทุน เรื่องการกําจัด 

วัชพืชไดมาก การบํารุงรักษามีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ 

1. หลังปลูกภายใน 3 สัปดาห ใชคัทอะเว (Cutaway) พรวนดินคราดลูกหญาและจะ

เรงใหออยงอกพรอมกันท้ังหมด คาดวา 1 เมตร ออยจะตองงอก 4-6 ตน 

2. หลังจากการปลูกประมาณ 10 สัปดาห ฝงปุยกลางรองดวยเครื่องฝงปุยลึก 20-30 ซ.ม. 

หรือฝงหางโคนออยประมาณ 30 ซ.ม. เพ่ือไมใหรากขาด ปุยแตงหนาจะใชสูตรท่ีมีไนโตรเจนสูงและ

โพแตสเซียมสูง เพ่ือเรงการเติบโต และเพ่ิมความหวาน เชน 22-7-18 หรือ21-7-14 เปนตน อัตรา 50 

กก./ไร เกษตรกรควรฝงปุยลึกเพราะดินชั้นลางมีความชื้น ปุยจะละลายไดงาย พืชจะนําไปใชไดดี นอกจากนี้ 

การฝงปุยลึกยังชวยลดการสูญเสียและวัชพืชไมสามารถไปแยงปุยได 

3. หลังจากการฝงปุยแลว ถาหากออยยังเล็กและมีวัชพืช ใหใชคราด 48 ซ่ี คราดลูกหญา 

หรือใชเครื่องมือ เอ็ม 1 พรวนคราดลูกหญา 

4. ฉีดพนดวยสารเคมีคุม-ฆาวัชพืช โดยเฉพาะ เวลปาร-เค ซ่ึงสามารถฉีดไดผลดีในสภาพ 

ความชื้นนอย สามารถฆาวัชพืชและยังคุมไดนานถึง 3 เดือน การฉีดพนยาคุม-ฆาวัชพืชใหไดผลดี มี

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้  

 4.1 หัวฉีดจะตองเปนแบบพัดน้ํายาออกเปนฝอยสมํ่าเสมอ ถาไมสมํ่าเสมอใหเปลี่ยน 

หัวฉีดใหมทันที 

 4.2 อัตรายาตอไรจะตองใชตามอัตราท่ีฉลากยากําหนด การท่ีจะใชอัตรายาตอไรตาม 

อัตราท่ีฉลากยากําหนด นั้น จะตองคํานวณน้ําท่ีออกจากหัวฉีด และอัตราเร็ว การฉีดพนดวยเครื่องจักร 
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จะคํานวณไดแมนยํา แตการใชแรงงานคนฉีดพนจะมีปญหาในเรื่องอัตรายาตอไร เพราะบางคนเดินเร็ว 

บางคนเดินชา วิธีการแกไข คือ ผสมยาลงในถัง 200 ลิตร 2 ถัง สําหรับคนเดินชา 1  ถัง คนเดินเร็ว 1 ถัง  

 4.3 น้ําควรเปนน้ําท่ีสะอาด 

 4.4 ขณะฉีดพนควรหลีกเลี่ยงไมใหถูกใบหรือยอดออย 

 4.5 เวลปาร-เค ไมควรใชฉีดพนในลุม ท่ีมีน้ําขัง จะทําใหออยชะงักการเจริญเติบโต

หรือตายและอยาใชในสภาพแวดลอมเปนนาขาว ถาใชอัตรายาไดตามกําหนด  จะไมมีวัชพืชข้ึนรบกวน 

ออยอีกเลย 

5. ควรหม่ันสุมตรวจแปลงออยของตนเองทุกสัปดาห เพ่ือตรวจดูโรคท่ีสําคัญ เชน แสดํา 

ใบขาวใบดาง เหี่ยวเนาแดง ฯลฯ ถาหากเห็นผิดปกติใหรีบขุดทําลาย หรือตรวจแมลง เชน หนอนเจาะ

ลําตน ถาหากพบไขใหทําลายไข ปลอยแตนเบียนไข ถาพบหนอนใหตัดตนออก ถากลายเปนหนอนแลว 

ใหปลอยแตนเบียนหนอน  

สรุปวา ออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมปลูกกันมากมีหลายพันธุแตกตางกันท่ีความสูง 

ความยาวของขอและสีของลําตนออยเปนพืชเขตรอน สามารถปลูกในดินทรายจนถึงดินเหนียวจัด แต

ดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกออย คือ ดินรวนทราย หรือดินรวนเหนียว มีคา pH ตั้งแต 5.5-7 การปลูกออย 

ของประเทศไทยมีฤดูกาลปลูกออยแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศโดยมากกวา 90 % อาศัยน้ําฝน 

ตามธรรมชาติ การปลูกออยเพ่ือสงโรงงาน จะมี 3 ชวง คือ การปลูกออยขามแลงจะดําเนินการหลัง

ฝนหมดจนกวาดินจะหมดความชื้น การปลูกออยชลประทานจะดําเนินการกอนฝน คือ หลังจากปลูก

ออยขามแลงหรือรื้อตอแลวปลูกใหม การปลูกออยตนฝนจะดําเนินการเมื่อเริ่มเขาฤดูฝน ถาปลูก

หลังจากนี้ไปแลว ผลผลิตและคุณภาพออยจะลดลงตามลําดับ เพ่ือใหออยงอกและเจริญเติบโตไดจน

เขาสูฤดูฝนปกติ ซ่ึงเกษตรกรตองปลูกออยตามข้ันตอนและบํารุงรักษาอยางถูกวิธีเพ่ือใหการปลูกได 

ผลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ 

 

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับตลาดแรงงาน 

โดยท่ัวไปตลาดคือ สถานท่ีซ่ึงผูซ้ือผูขายสินคามาพบกันและทําความตกลงในเรื่องประเภท 

และคุณภาพของสินคาตลอดจนราคาท่ีจะซ้ือจะขายสินคากันดังนั้นตลาดแรงงานคือสถานท่ีท่ีนายจาง

ผูตองการซ้ือแรงงานมาพบปะแลวตกลงกับผูใชแรงงานซ่ึงเปนผูท่ีตองการขายแรงงานเก่ียวกับประเภท 

ของแรงงานจํานวนแรงงานและคุณภาพของแรงงานท่ีตองการซ้ือขายกันท่ีระดับคาจางท่ีเปนราคาใน

อัตราใดอัตราหนึ่งท้ังนี้ไดมีผูท่ีใหความหมายของตลาดแรงงานไว ดังนี้ 

ความหมายของตลาดแรงงาน 

จี. ลิปซี (1996) กลาววา ตลาดแรงงาน คือ บริเวณซ่ึงผูซ้ือและผูขายแรงงานทําความตก

ลงซ้ือขายแรงงานซ่ึงมีคุณภาพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 
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จํานง สมประสงค และประดิษฐ ชาสมบัติ (2519) กลาววา ตลาดแรงงาน หมายถึง การเจรจา 

หรือตกลงวาจางระหวางนายจางซ่ึงเปนผูซ้ือแรงงาน และฝายลูกจางซ่ึงเปนผูขายแรงงาน 

Jakubauskas and Neil (1973) กลาววา ตลาดแรงงาน คือ กระบวนการซ่ึงอุปสงคและ 

อุปทานแรงงาน คุณภาพใดคุณภาพหนึ่งถูกนําเขามาใหเกิดความสมดุลกัน 

แหลงท่ีเปนตลาดแรงงาน ไดแกสํานักงานจัดหางาน แหลงท่ีมีคนวางงาน และแหลงท่ีมี

งานวาง เชน โรงงาน บริษัทตาง ๆ เปนตนซ่ึงลักษณะของตลาดแรงงานแตกตางจากตลาดสินคาและ

บริการอ่ืนๆ คือ 

1. ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีกําหนดเรื่องการทํางาน แรงงานไมใชจะตกลงแลกเปลี่ยนซ้ือขายแรงงาน 

ดวยราคา (คาจาง) สูงอยางเดียวเหมือนกับตลาดสินคาและบริการ เพราะแรงงานเปนสิ่งท่ีมีชีวิตจิตใจ

แรงงานเม่ือบางคนชอบทํางานใกลบาน สะดวกสบาย ถึงแมวาจะไดรับคาจางต่ําก็ตาม แตบางคนอาจ 

จะเสนอขายไดคาจางสูง ดังนั้นคาจางในแรงงานอยางเดียวกันจึงอาจมีไดหลายระดับ 

2. อัตราคาจางในตลาดแรงงานไมเปลี่ยนแปลงบอยเหมือนราคาสินคาโดยท่ัวไป กลาวคือ 

อัตราคาจางแรงงานท่ีไมมีสหภาพแรงงาน นายจางมักจะกําหนดอัตราคาจางไวแนนอนคงท่ีเพราะถา

อัตราคาจางเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปยอมไมเปนผลดีแกนายจางในดานตนทุนการผลิตและลูกจางจะรูสึกวา 

ภาวะการทํางานของเขาไมมีเสถียรภาพ ทําใหเกิดปญหาแรงงานยายเขาออกจากงาน (Problem Oflabor 

Turnover) 

3. การเคลื่อนยายแรงงาน (Lack of Mobility) เนื่องจากอัตราคาจางแรงงานในตลาด 

แรงงานมีหลายระดับไมแนนอนตายตัวเหมือนราคาสินคาและบริการตางๆ แรงงานท่ีมีความรูความสามารถ 

อยางเดียวกัน นายจางตางคนอาจใหคาจางตางกันได และถึงแมวานายจางผูซ่ึงใหคาจางแกลูกจางสูง

นั้นก็ไมอาจทําใหลูกจางรายอ่ืนเคลื่อนยายไปทํางานกับนายจางคนนั้นเสมอไป เพราะลักษณะของงาน

อาจไมม่ันคง หรือไมมีตําแหนงงานวางพอ เปนตน 

จะเห็นไดวา ตลาดแรงงานเปนตลาดท่ีมีความสมบูรณนอยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับตลาด 

ชนิดอ่ืนๆ ดังนั้นเม่ือเกิดเหตุการณตางๆ เปลี่ยนแปลง ตลาดแรงงานมักปรับตัวไดชากวาตลาดอ่ืนๆ เชน 

เม่ือคาจางสูงข้ึน การเสนอขายแรงงานอาจไมเพ่ิมข้ึนทันที และในบางครั้งอาจลดลงเพราะแรงงานอาจ 

พอใจพักผอนเพ่ิมข้ึนได ซ่ึงผิดกับตลาดสินคาและบริการถาระดับราคาสินคาสูงข้ึนในขณะท่ีคาใชจาย

ในการผลิตไมเปลี่ยนแปลง จํานวนสินคาท่ีเสนอขายก็จะเพ่ิมข้ึนคอนขางแนนอน (ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ, 

2558: 68-69) 

สรุปไดวาตลาดแรงงาน คือ แหลงท่ีนายจางหรือผูซ้ือแรงงานและลูกจางหรือผูขายแรงงาน 

พบกัน  เพ่ือตกลงทําสัญญาเขาทํางานโดยนายจางไดรับบริการจากคนงาน และคนงานไดรับคาจาง

เปนผลตอบแทนจากการขายแรงงาน ซ่ึงตกลงซ้ือขายแรงงานกันตามระยะเวลาการจางงานในเวลาหนึ่ง 

ซ่ึงตลาดแรงงานแตกตางจากตลาดสินคาและบริการอ่ืนๆ คือ อัตราคาจางท่ีสูงไมไดเปนเหตุใหผูขาย
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แรงงานยินดีถูกจางงานแตยังข้ึนกับความตองการและความพอใจของแรงงานอีกดวย เชน แรงงานยินดี 

ไดรับคาจางนอยลงแตไดทํางานใกลบาน หรือความม่ันคงและแนนอนของรายไดท่ีไดรับจากนายจาง เปนตน  

ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้เปนกรอบและแนวคําถามของการศึกษา เพ่ือนําไปใชในการอธิบายพฤติกรรมของ

แรงงานไรออยตอไป 

ความสําคัญของตลาดแรงงาน 

ตลาดแรงงานมีความสําคัญหลายประการ กลาวคือ 

1. ตลาดแรงงาน มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับตลาดสินคา และบริการทั้งนี้เพราะ

ตลาดแรงงานเปนตลาดปจจัยการผลิตของหนวยการผลิต หรือสถานประกอบการ และตลาดสินคา

และบริการเปนตลาดของหนวยครัวเรือน ท่ีตองการสินคาอุปโภคบริโภค และบริการตามท่ีสมาชิกใน

ครัวเรือนตองการ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาตลาดแรงงานเปนแหลงท่ีมาของรายไดของผูใชแรงงาน 

ผูเปนเจาของทุนมนุษย สวนตลาดสินคาและบริการเปนแหลงของสินคาและบริการท่ีผลิตข้ึนมาไดดวย

เหตุนี้เองเม่ือมีประสบการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึน ในตลาดแรงงานยอมจะมีผลกระทบกระเทือนตอ 

ตลาดสินคาและบริการ หรือเม่ือมีปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนในตลาดสินคาและบริการก็

ยอมจะมีผลกระทบกระเทือนตอตลาดแรงงานดวย เชน เม่ือมีจุดประสงคของสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน

ยอมสงผลใหอุปสงคแรงงานเพ่ิมข้ึนดวย หรือในกรณีท่ีตลาดแรงงานตกอยูในภาวะวิกฤตอยางหนักก็

สงผลใหตลาดสินคาและบริการ ตองไดรับผลกระทบกระเทือนไปดวย เปนตน 

2. ตลาดแรงงานมีบทบาทสําคัญ ในทางเศรษฐกิจหลายประการ และท่ีสําคัญก็คือตลาด 

แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพยอมสามารถ ชวยแกปญหาการวางงานได นอกจากนี้ ยังชวยใหแรงงานไดมี

สวนสําคัญในการผลิตสินคา และบริการเพ่ือสนองความตองการของตลาด การชวยใหผูประกอบไดมี

โอกาสจางงานไดสะดวก และประหยัดอยางเต็มท่ี และตลาดแรงงานยังสามารถจัดสรรทรัพยากรมนุษยได 

ตลาดแรงงานมีสวนชวยเสริมสรางความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติดวย 

 2.1 ตลาดแรงงานมีความสําคัญทางสังคมหลายประการ เชนกันและยังมีความสําคัญ 

เก่ียวเนื่องกับปญหาเศรษฐกิจดวย ก็คือ ตลาดแรงงานมีการใหโอกาสแกผูใชแรงงานไดมีงานทําซ่ึงเปน

การใชเวลาท่ีมีคาใหเปนประโยชนตอตนเอง และตอชุมชนรวมท้ังการท่ีไดทํางานนี้ยอมมีรายไดเพ่ือให

สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมท้ังเพ่ือเสียภาษีใหแกรัฐดวย อีกท้ังตลาดแรงงานยังมีบทบาทใน

การชวยแกไขปญหาความยากจน และในการชวยสรางความเปนธรรมในสังคม การท่ีประชากรสวนใหญ 

ในชุมชนไดมีงานทําและมีรายได อันเกิดจากการทํางานก็จะเปนการแกปญหาสังคมดานท่ีเลวรายได

กลับคืนดีตอไป 

 2.4 ตลาดแรงงานมีสวนรวมในการสรางความม่ันคง และความสงบสุขในทางการเมือง 

การปกครองดวย เพราะการท่ีมีความยากลําบากในการหางานทําและการมีคนวางงานเพ่ิมมากข้ึนก็มัก 

จะกลายเปนปญหาทางการเมือง และอาจลุกลามเปนความไมสงบในทางการเมืองดังท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว 

ในหลายประเทศ 
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 2.5 ตลาดแรงงานเปนเครื่องบอกถึง พฤติกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้น คือจิตสํานึก 

และความมุงม่ันในการทํางานดวยความซ่ือสัตยเพ่ือตนเอง ครอบครัว และเพ่ือชุมชนนอกจากนี้ ตลาด 

แรงงานยังสามารถบอกถึงพฤติกรรมของการดํารงชีพของสมาชิกในชุมชนนั้นวามีความมัธยัสถ หรือ

ความฟุมเฟอยเพียงใด เปนตน 

สรุปไดวาตลาดแรงงาน มีความสําคัญและเชื่อมโยงตอท้ังตลาดสินคาและบริการ เศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ ขอบเขตหรือพ้ืนท่ีนั้นๆ รวมท้ังมีความสําคัญตอวัฒนธรรมของชุมชนอีกดวย  

ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํามาใชในการวิเคราะหและเชื่อมโยงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากตลาดแรงงานไรออยเพ่ือใช 

ในการอภิปรายผลการศึกษาตอไป 

ประเภทของตลาดแรงงาน 

ตลาดแรงงานอาจจําแนกประเภทไดหลายแบบ ดังนี้ 

1. แบงตามเขตภูมิศาสตรหรือการปกครอง เชน ตลาดแรงงานในประเทศไทยอาจแบง 

เปนตลาดแรงงานภาคกลาง ตลาดแรงงานภาคใต ตลาดแรงงานภาคเหนือและตลาดแรงงานภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ หรืออาจแบงระหวางประเทศ เชน ในยุโรป ในเขตตลาดรวมท่ียอมใหคนงานขามไปทํางาน

ระหวางประเทศได การจําแนกตามเขตภูมิศาสตรหรือการปกครอง เพ่ือประโยชนในการแบงเขตการ

จัดหางานทําและการจัดทําขาวสารเก่ียวกับตลาดแรงงาน 

2. แบงตามอาชีพของผูใชแรงงาน เชน ตลาดแรงงานของชางกอสราง ตลาดแรงงาน

เสมียนพนักงาน ตลาดแรงงานของวิศวกร เปนตน เพ่ือใหงายแกผูท่ีหางานทํา จําเปนตองบอกอาชีพ 

ซ่ึงนายจางมักจะระบุอาชีพพรอมกับคุณสมบัติเพ่ือแรงงานจะใชประกอบการตัดสินใจในการทํางาน 

เพราะการมีความรูอยางหนึ่งไปทํางานอีกอยางหนึ่ง แรงงานอาจไมยอมทํางานก็ไดดังนั้นจึงมีผูคิดแยก

ประเภทอาชีพไว เชน องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดกลุมอาชีพมาตรฐาน (International 

Standard Classification of Occupation) เพ่ือประเทศสมาชิกจะไดถือตามและนํามาจัดทําในประเทศ 

ของตน 

3. แบงตามอุตสาหกรรม (Industry) ประเภทตาง เชนอุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรม

รถยนต ตลาดอุตสาหกรรมปลากระปอง เปนตน 

4. แบงตามกฎระเบียบการวาจางแรงงาน แยกไดเปน ตลาดแรงงานของรัฐและตลาด 

แรงงานของธุรกิจเอกชน ตลาดแรงงานของรัฐบาล ไดแก แรงงานท่ีเขาไปทํางานใหแกทางราชการ ซ่ึง

แรงงานเหลานี้เรียกวา เปนขาราชการลูกจาง แรงงานเหลานี้เขาไปทํางานโดยผานระเบียบกฎขอบังคับ 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวแนชัดสวนตลาดแรงงานธุรกิจเอกชน ไดแก แรงงานท่ีเขาไปทํางานในภาคเอกชน 

ซ่ึงสัญญาวาจางไมไดมีกฎเกณฑแนนอนตายตัวข้ึนอยูกับการตกลงระหวางนายจางและลูกจางเปนรายๆ 

ไป และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
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5. แบงตามการจางงานนอกระบบ คือ ตลาดแรงงานท่ีมีการวาจางงานนอกระบบท่ีไม

เปนไปตามกฎระเบียบแบบแผน หรือ หลักเกณฑการจางงานในตลาดแรงงานดังไดกลาวมาแลวใน 4 

ประเภทขางตน หรือตามคําจํากัดความของสํานักงานสถิติแหงชาติ กลาววาแรงงานนอกระบบ หมายถึง 

ผูมีงานทําท่ีไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานและไมไดรับความคุมครองตามหลักประกัน 

ทางสังคมเชน แท็กซ่ี มอเตอรไซดรับจาง หาบเรแผงลอย แรงงานภาคเกษตร รวมถึงผูท่ีมีกิจการคา

เล็กๆ ทําโดยลําพังของตนเอง เปนตนไมใชเพียงแตสิทธิประโยชนทางดานการทํางานของแรงงานนอก

ระบบท่ีไดรับไมเทาเทียมกับแรงงานในระบบแลว ยังมีความแตกตางท่ีแสดงถึง ความเหลื่อมล้ําทาง

สังคมของแรงงานนอกระบบอยางเห็นไดชัด เชนแรงงานนอกระบบไดคาตอบแทนนอย ไดงานท่ีไมได

รับการจางอยางตอเนื่อง เปนตน 

 สรุปไดวาตลาดแรงงาน สามารถจําแนกไดตาม พ้ืนท่ี อาชีพ อุตสาหกรรม และระเบียบ

การจางงาน  ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้ไปใชในการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแรงงาน

ในแตละประเภทเพ่ือใชในการอธิบายลักษณะของตลาดแรงงานไรออยตอไป 

 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการแรงงาน 

กลยุทธการจัดการแรงงาน คือ การใชกลยุทธเพ่ือทําใหการจัดการทรัพยากรแรงงานให

เกิดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองกับเปาหมายของธุรกิจหรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไวซ่ึง

กอนท่ีจะศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมาทําความเขาใจถึง

ความหมายและความสําคัญของกลยุทธและการจัดการทรัพยากรมนุษยหรือแรงงานกอนเพ่ือเขาใจ

แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการจัดการแรงงานไดดีข้ึน   

ความหมายและความสําคัญของกลยุทธ   

Mary Coulter (2005: 5) กลาววา กลยุทธ คือการตัดสินใจและการกระทําไปสูเปาหมาย

โดยตรงในการใชทรัพยากรและศักยภาพเพ่ือสรางโอกาสและปองกันภยันตรายตางๆ ขององคกร

Robert A. Pitts and David Lei (2006: 8) กลาววา กลยุทธประกอบดวยท้ังแผน วิธีการ รูปแบบ 

ตําแหนง และมุมมอง และกลยุทธในเชิงธุรกิจ หมายถึง แนวความคิดแผนซ่ึงสามารถสนับสนุนศักยภาพ 

ในการแขงขันของบริษัทใหบรรลุเปาหมายได กลยุทธเปนการออกแบบเพ่ือชวยใหบริษัทมีความไดเปรียบ 

ในการแขงขัน 

กลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพตองมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ประสิทธิผลท่ีสามารถกําหนดเปาหมายท่ีดีและบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายนั้นๆ ได และการมีประสิทธิภาพ 

ท่ีสามารถทําสําเร็จในเปาหมายเหลานั้น โดยมีตนทุนคาใชจายท่ีต่ําท่ีสุดคํานึงผลท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้น 

และระยะยาวท่ีมีตอองคการไดอยางเหมาะสมดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธจึงมีความสําคัญตอการจัด 
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การองคการเพ่ือนําไปสูความสําเร็จโดยความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธมีดังนี้ (บุญเลิศ เย็นคงคา 

และคณะ, 2549:10) 

1. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและภารกิจขององคการในอนาคตอยางชัดเจนสามารถ

ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองในหนาท่ีตางๆ ภายในองคการ เพ่ือนําไปสูวัตถุประสงค 

ท่ีกําหนดไว 

3. เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตางๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

เพ่ือพัฒนาองคการ 

4. ชวยใหองคการสามารถคาดการณปญหาท่ีจะเกิดข้ึน แลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปน

โอกาสท่ีจะดําเนินกิจกรรมในอนาคต 

5. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบและสามารถ 

ลดความเสี่ยงได 

ความหมายและความสําคัญของการจัดการแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย 

 พิมลพรรณ  เชื้อบางแกว, (2550: 5-6) กลาววา เปนการดําเนินงานท่ีประกอบดวย 4 ดาน 

คือ การจัดหา การพัฒนา การใชประโยชนและการเก็บรักษาบุคลากรเพ่ือใหองคการหรือธุรกิจไดรับ

ประโยชนสูงสุดจากคุณคาของบุคลากร ซ่ึงจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ ขณะเดียวกันบุคลากร 

ก็มีความพึงพอใจในปฏิบัติงานและมีความกาวหนาตามความมุงหวังของแตละบุคคล 

วิลาวรรณ รพีพิศาล, (2554: 3) กลาววา การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการท่ี

ชวยใหองคการไดบุคลากรท่ีมีความสามารถเขามาปฏิบัติงานและมีความรู เพ่ือทําใหองคกรหรือธุรกิจ

เติบโตและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคปจจุบันได 

บทบาทและหนาท่ีของการจัดการทรัพยากรมนุษยมี 5 ขอ ดังนี้ (จักร อินทจักร และ

เกรียงไกร เจียมบุญศรี 2548: 15-16) 

1. การสรรหา (Recruitment) เพ่ือคัดเลือกทรัพยากรบุคคลใหเขามาทํางานใหองคการ 

หรือธุรกิจอยางเพียงพอและตรงกับความตองการ โดยเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงและ

หนาท่ีท่ีดีสุด 

2. การพัฒนา (Development) พนักงานตองปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคการ

เพราะภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละองคการแตกตางกัน การพัฒนาบุคคลอยูตลอดเวลาภายใต 

หลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีดี เพ่ือพัฒนาคนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพและมี

ขีดความสามารถท่ีจะรองรับภารกิจหนาท่ีมากยิ่งข้ึน 
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3. การรักษาพนักงาน (Retention) เพ่ือใหพนักงานมีความพึงพอใจตอองคการโดยใช

มาตรการทางดานการบริหารระบบคาตอบแทน และการสรรหาหรือวาจางท่ีเหมาะสมมาตรการในทํา

ใหรักษาคนใหอยูกับองคการใหนานท่ีสุด 

4. การใชประโยชน (Utilization) องคการไมควรจะขาดทุนดานแรงงาน อันเกิดจาก

การจางคนผิดมาทํางาน ซ่ึงองคกรคาดหวังวาสามารถจางคนมาทํางานใหอยางคุมคาท่ีสุด 

5. ธุรการท่ัวไป (Administration) เปนภารกิจท่ีไดรับการมอบหมายใหฝายทรัพยากร

บุคคลรับผิดชอบอยูเสมอ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารหรือธุรการท่ัวไปโดยสภาพการปฏิบัติงานจะเปน งานธุรกิจ 

ในปจจุบันภารกิจนี้เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคลจําเปนตองเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานได อยาง

มีประสิทธิภาพอีกดวย 

สําหรับกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยหรือแรงงาน  เปนกลยุทธท่ีไดกําหนดไวไปสูการปฏิบัติ  

โดยมีผูศึกษาไดใหความหมาย ดังนี้ 

Kearn (2003: 23) กลาววา กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเปนเจตนาและความชัดเจนท่ี

จะจัดการกับทรัพยากรมนุษยเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร 

Armstrong (2010: 47) กลาววา กลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเปนความตั้งใจขององคการ 

และธุรกิจในการบูรณาการระหวางนโยบายและการปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธของธุรกิจ   

โดยกลยุทธเฉพาะดานทรัพยากรมนุษย (Specific Human Resource Strategies) ท่ี

องคกรหรือธุรกิจสามารถนํามาใชเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน ไดแก กลยุทธดังตอไปนี้ (Armstrong, 

2010: 49) 

1. การจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management) เปนกลยุทธท่ีแสดงใหเห็น

ถึงทิศทางในการเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรมนุษย การลงทุนในทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการตัดสินใจ

ในการดําเนินการ 

2. การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกลยุทธในการสรางไดมา การ

เก็บรักษาและถายโอนและใชความรูของทรัพยากรมนุษยในองคการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและผลการ

ปฏิบัติงาน 

3. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) เปนกลยุทธในการ

สงเสริมและสรางใหทรัพยากรมนุษยในองคการนั้น มีทิศทางและทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 

การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมเพ่ือใหเกิดผลกระทบทางบวกตอสังคมและสภาพแวดลอม 

4. การพัฒนาองคการ (Organization Development) เปนกลยุทธหรือโปรแกรมท่ี

ออกแบบข้ึนโดยการวางแผน พัฒนา และการปฏิบัติใหองคการมีประสิทธิผลมากข้ึน 

5. การจัดหาพนักงาน (Resourcing) เปนกลยุทธเพ่ือการดึงดูดและการรักษาทรัพยากร 

มนุษยท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือใหองคการสามารถแขงขันได 
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6. การจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถสูง (Talent Management) เปนกลยุทธ 

หรือวิธีการท่ีองคการจัดการกับการมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถสูง เพ่ือใหองคการมีความไดเปรียบ 

ทางการแขงขันและประสบความสําเร็จ 

7. การเรียนรูและการพัฒนา (learning And Development) เปนกลยุทธในการสราง

สภาพแวดลอมท่ีจะสงผลใหทรัพยากรมนุษยเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

8. การใหรางวัล (Reward) เปนกลยุทธในการพัฒนานโยบายและดําเนินการดานการให 

รางวัลกับทรัพยากรมนุษยในองคการ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะใหองคการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานในระยะยาว 

9. พนักงานสัมพันธ (Employee Relation) เปนกลยุทธหรือแนวทางท่ีองคการจะตอง

ดําเนินการในการสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางองคการ พนักงาน และสหภาพแรงงาน 

10. ความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน (Employee Well-Being) เปนกลยุทธในการตอบสนอง 

ความตองการใหกับพนักงานท้ังดานสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดีและการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

11. ความผูกพันในงาน (Engagement) เปนกลยุทธหรือนโยบายท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือการ

พัฒนาและการนําไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานในการทํางานและองคการ 

สรุปวา กลยุทธการจัดการแรงงานเปนกลยุทธท่ีไดกําหนดไวไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคการท่ีตั้งไว  โดยผานกระบวนการจัดการแรงงานท่ีประกอบดวย การ

จัดหา การพัฒนา การใชประโยชนและการเก็บรักษาแรงงานไว  ซ่ึงการจัดการแรงงานเปนกระบวนการ 

ท่ีชวยใหองคกาไดบุคลากรท่ีมีความสามารถเขามาปฏิบัติงาน ผูวิจัยสามารถนํามาใชในการอภิปราย

ผลการศึกษาตอไป 

 

ทฤษฎีความตองการและความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย 

Maslow (1966: 388-389) กลาววา ลําดับความตองการของมนุษย (Hierarchy of Needs) 

เปนทฤษฎีท่ัวๆ ไปเก่ียวกับการจูงใจพฤติกรรมมนุษย (General Theory Human Motivation) โดย

มีสมมติฐานดังนี้ 

1. มนุษยมีความตองการและมีความตองการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมมีท่ีสิ้นสุด เม่ือความ 

ตองการอันใดไดรับการตอบสนองแลว ก็จะเกิดความตองการอันอ่ืนเขามาแทนท่ี 

2. ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนองจะเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมความตองการท่ี

ไดรับการตอบสนองแลวไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมอีกตอไป 

3. ความตองการของมนุษยมีลําดับข้ันความจําเปน หรือความสําคัญ (A Hierarchy of 

Needs) เม่ือความตองการในระดับตางๆ ไดรับการตอบสนองแลวความตองการระดับสูงก็จะถูกกระตุน 

ใหมีการตอบสนองทันที 
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ซ่ึงทฤษฎีความตองการและความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย มีลําดับข้ันดังนี้ 

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน 

ของมนุษย (Basic Needs) ในการดํารงชีวิตอยู ไดแก ความตองการในปจจัยสี่ อาหารอากาศ น้ําดื่ม 

ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ซ่ึงจําเปนตอการดํารงชีวิต และการมีสภาพแวดลอมการทํางาน

เหมาะสม เชน ความสะอาด การบริการสุขภาพ เม่ือความตองการเหลานี้จะตองไดรับการตอบสนอง

จึงจะมีความตองการในลําดับข้ันตอไป 

2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการท่ีจะเกิดข้ึน

หลังจากท่ีความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความม่ันคงปลอดภัยท้ังกาย 

และจิตใจ ความม่ันคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความตองการนี้ตอพนักงานทําไดหลายอยาง 

เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน 

3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เม่ือความตองการข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 ไดรับ 

การตอบสนองแลว คนเราตองการความรัก ตองการเพ่ือน ความตองการทางสังคมท่ีจะใหคนอ่ืนยอมรับ 

ตนเขาเปนหมูเปนพวกเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม 

4. ความตองการไดรับการการยกยอง หรือมีฐานะสูงเดนในสังคม (Esteem Needs) 

เม่ือความตองการทางสังคมไดรับการตอบสนองแลว ความตองการของคนจะมุงหาทางสนองความ

ตองการในระดับสูงข้ึนไปอีก คือ ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืนและตองการใหตนเอง

มีความสําคัญ ความตองการนี้ประกอบดวยความม่ันใจในตนเองในเรื่องความรู ความสามารถ และให

บุคคลอ่ืนยอมรับและตองการใหตนเองดูเดนกวาบุคคลอ่ืนในสังคมเดียวกัน ตองการมีเกียรติศักดิ์ศรี

ความมีหนามีตาในสังคม ตองการใหผูอ่ืนกลาวขวัญถึง ตองการมีชื่อเสียงโดงดังในสังคม ตองการรับ

การยกยองสรรเสริญจากสังคม ตองการมีสถานภาพท่ีสูงข้ึน จะทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

5. ความตองการประสบความสาํเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปนความ

ตองการข้ันสูงสุดของมนุษย คือ ตองการประสบผลสําเร็จในสิ่งท่ีตนตองการหรือหรือปรารถนาสูงสุด 

ซ่ึงความตองการนี้แตละคนจะมีความตองการหรือความคาดหวังท่ีแตกตางกันออกไปตามเปาหมายท่ี 

ตั้งเอาไว จึงนับวาเปนความตองการข้ันปลายสุดของศักยภาพบุคคล (Person’s Potential) ท่ีบุคคล

นั้นปรารถนาจะเปนความตองการจุดสุดยอดของมนุษย ความตองการข้ันสูงสุดนี้เปนความตองการข้ัน

พิเศษ ท่ีคนธรรมดาเปนสวนมากนึกอยากจะเปน นึกอยากจะได แตไมสามารถเสาะหาได การท่ีบุคคล

ใดบรรลุถึงความตองการในข้ันนี้ได จะไดรับการยกยองเปนพิเศษจากบุคคลท่ัวไป 

สรุปวา ทฤษฎีความตองการและความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของมนุษยเปนความตองการ

ลําดับข้ันของมนุษย  ซ่ึงเม่ือมนุษยไดรับความตองการแลวจะมีความตองการในลําดับท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

ผูวิจัยสามารถนํามาใชในการอธิบายพฤติกรรมของแรงงานและการตอบสนองความตองการขององคการ 

หรือนายจางตอไป 
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ขอมูลดานพ้ืนท่ีท่ีวิจัย 

จังหวัดราชบุรีตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางดานทิศตะวันตก มีพ้ืนท่ี 3,247 ลานไร หรือ 5,196 

ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 11.27 ของเนื้อท่ีภาคตะวันตก 8 จังหวัด มีพ้ืนท่ีชายแดนติดกับสาธารณรัฐ 

แหงสหภาพเมียนมาร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวพรมแดนสันปนน้ํา ระยะความยาว 73 กิโลเมตร 

จังหวัดราชบุรีอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร มีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสายหลัก 

ไหลผานจังหวัดราชบุรีในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบานโปง โพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี เปนระยะทาง 67 

กิโลเมตร (จังหวัดราชบุรี, 2558: 1-2) 

อาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 

 
 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีปลูกออยและท่ีตั้งโรงงานน้ําตาลในจังหวัดราชบุรี 
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จังหวัดราชบุรี แบงการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 104 ตําบล 975 หมูบานมีพ้ืนท่ีทํา

การเกษตร 1,233,235 ไร คิดเปนรอยละ 39.97 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงออยโรงงานเปนพืชเศรษฐกิจท่ี

สําคัญของจังหวัดราชบุรี (ขอมูลท่ัวไปจังหวัดราชบุรี, 2557: 3, 18) 

พ้ืนท่ีปลูกออยในจังหวัดราชบุรีท่ีอยูอําเภอ  9  อําเภอ โดยอําเภอจอมบึง มีพ้ืนท่ีปลูกออย 

มากท่ีสุด คือ จํานวน 72,368 ไร  รองลงมา คือ อําเภอโพธาราม มีพ้ืนท่ีปลูกออย 38,691 ไร อําเภอ

บานโปงมีพ้ืนท่ีปลูกออย 28,442 ไร อําเภอสวนผึ้งมีพ้ืนท่ีปลูกออย 13,070 ไร อําเภอปากทอมีพ้ืนท่ี

ปลูกออย 12,096 ไร อําเภอเมืองราชบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกออย 11,273 ไร  ก่ิงอําเภอบานคามีพ้ืนท่ีปลูกออย 

1,245 ไร  อําเภอบางแพมีพ้ืนท่ีปลูกออย 886 ไร และอําเภอวัดเพลงมีพ้ืนท่ีปลูกออย77 ไร รวมท้ัง

จังหวัดมีพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด 178,148 ไร (รายงานพ้ืนท่ีปลูกออยปการผลิต, 2558: 58) 

 สรุปวา จังหวัดราชบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกออยรวม 178,148 ไร ซ่ึงมีการปลูกออยถึง 9 อําเภอ

จากท้ังหมด 10 อําเภอ  โดยอําเภอจอมบึงมีพ้ืนท่ีปลูกออยมากท่ีสุด จํานวน 72,368 ไร รองลงมา คือ 

อําเภอโพธาราม มีพ้ืนท่ีปลูกออย 38,691 ไร 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วัชระ เวชประสิทธิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ตัวแบบกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีผล

ตอความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เปนการวิจัยแบบผสม

ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุนการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ  

ผลการศึกษาพบวาความผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยไดแก การบริหารผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับ 

ความผูกพันของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การออกแบบงาน การใหรางวัลและผลประโยชนท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ตามลําดับ การฝกอบรบและการพัฒนาไมมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพัน 

ของพนักงาน  สวนกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การบริหารผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ การสอนงาน การฝกอบรม

และการพัฒนาท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ตามลําดับ การออกแบบงานและการใหรางวัลและ

ผลประโยชนไมมีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติงานของพนักงาน  กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย

ท่ีกระทําความผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสูงกวาอิทธิพลทางตรงของ

กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน  ผลการวิเคราะหจําแนกตาม

ขนาดของโรงแรม พบวา โรงแรมขนาดเล็กกลยุทธดานการบริหารผลการปฏิบัติงานและการออกแบบงาน 

มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันของพนักงาน สวนโรงแรมขนาดใหญพบวากลยุทธดานการบริหารผล

การปฏิบัติงาน การออกแบบ และการใหรางวัลและผลประโยชนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความผูกพัน 

ของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  สําหรับผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา กลยุทธ
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การจัดการทรัพยากรมนุษยท้ัง 5 ดานมีอิทธิพลตอความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจ 

โรงแรมในประเทศไทย 

สรุปผลการศึกษาของ วัชระ เวชประสิทธิ์ (2557) วาการบริหารผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพล 

ทางตรงเชิงบวกกับความผูกพันของพนักงานและการปฏิบัติงานของพนักงานมากท่ีสุดซ่ึงเปนแนวทาง

ในการศึกษาของผูวิจัยเพ่ือแกไขปญหาแรงงานและสรางความผูกผันกับแรงงานได ในระยะยาว 

สํานักงานเกษตรอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (2557) ในแผนพัฒนาการเกษตรระดับ 

อําเภอ กลาววาปญหาการผลิตออยในพ้ืนท่ีอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คือ เกษตรกรสวนใหญ

มีปญหาเรื่องแรงงานคนในการเก็บเก่ียวออย ตองไปจางแรงงานในภาคอีสานทุกๆ ป และนับวันแรงงาน 

ตัดออยจะลดนอยลง 

สรุปผลการศึกษาของสํานักงานเกษตรอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี(2557) วาปญหา 

การผลิตออยในพ้ืนท่ีอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คือ เกษตรกรสวนใหญมีปญหาเรื่องแรงงาน 

คนในการเก็บเก่ียวออย ตองไปจางแรงงานในภาคอีสานทุกๆ ป และนับวันแรงงานตัดออยจะลดนอยลง 

ซ่ึงเปนปญหาในการศึกษาของผูวิจัยศึกษาปญหาแรงงานของผูประกอบการไรออย 

กัน ภูจีน ศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของออย ท่ีสงผลตอ

น้ําตาลทราย กรณีศึกษาโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร” พบวา พบวาปจจัยดานคาความหวาน

ของออยและวิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตออย และสิ่งเจือปนของออยเพราะเก่ียวของกับราคาออยท่ีเจาของ 

ไรออยจะไดรับผลกระทบโดยตรงการเก็บเก่ียวออยในปจจุบันดําเนินการโดยแรงงานคนเปนสวนใหญ

การใชเครื่องจักรกลเพ่ือเก็บเก่ียวออยยังมีเปนสวนนอยสวนหนึ่งมาจากราคาเครื่องจักรท่ีแพงมาก 

เปนปญหาในการลงทุนของเจาของไรออยเครื่องจักรกลท่ีโรงงานน้ําตาลซ้ือมาเพ่ือเก็บเก่ียวออยโดยให 

บริการแกเจาของไรออย ยังมีนอยไมเพียงพอ ปจจุบันเจาของไรออยนิยมเผาออย โดยการจุดไฟเผากอน 

เก็บเก่ียวออยเพราะสะดวกในการเก็บเก่ียวดวยแรงงานคน มากกวาการใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล 

เก็บเก่ียวออยสดๆ วิธีการเก็บเก่ียวโดยการจุดไฟเผากอนเก็บเก่ียวออย สงผลกระทบตอคุณภาพของ

ออยและราคาออย สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารโรงงานน้ําตาล ซ่ึงพบวาผูบริหาร 

6 ทาน จาก 8 ทานใหขอมูลตรงกันวา ออยท่ีถูกจุดไฟเผากอนเก็บเก่ียว โรงงานน้ําตาลจะหักราคาออย 

ออกตันละ 20 บาท สวนออยท่ีเก็บเก่ียวแบบสดๆ ไมวาจะใชคนหรือเครื่องจักรกลก็ตามโรงงานน้ําตาลจะ

เพ่ิมราคาใหอีกตันละ 20 บาท ถึง 70 บาทผูบริหารอีก 2 ทาน ใหขอมูลทํานองเดียวกับ 6 ทาน เชนกัน 

แตจดจําอัตราการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาออยไมได 

สรุปผลการศึกษาของ กัน ภูจีน วา คน คือ เครื่องมือเก็บเก่ียวออยท่ีดีท่ีสุดแตปจจุบันมี

ปญหาเรื่องแรงงาน ทําใหแรงงานหายากในภาคการเกษตร ประกอบกับคาแรงงานมีปรับตัวสูงข้ึนโดย

ผูประกอบการไรออยมีความจําเปนตองจางแรงงานไวลวงหนาสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษาของ 

ผูวิจัยเพ่ือศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานไรออยท่ีขาดแคลน 
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ทัตสัณฑชัย  ตรีสัตย (2556) ศึกษาเรื่องพบวา เกษตรกรมีประสบการณปลูกออยเฉลี่ย 

21.90 ปซ่ึงนับวาเกษตรกรมีประสบการณในการปลูกออยมากแตยังพบวาเกษตรกรบางรายยังมีปญหา 

ในการบริหารจัดการดานไรท้ังดานความรูทักษะความชํานาญและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

เนื่องจากการรับรูขาวสารของเกษตรกรดานการประกอบอาชีพสวนใหญรับรูจากเพ่ือนบาน/ผูนําทองถ่ิน 

ซ่ึงรูปแบบการปลูกทักษะความรูตางๆยังคงเปนไปในลักษณะสืบทอดตอกันมาขาดการถายทอดผลงาน 

วิจัยซ่ึงมีอยูมากมากลงสูการปฏิบัติในแปลงเกษตรกรดานเศรษฐกิจพบวาเกษตรกรมีอาชีพทําไรมีพ้ืนท่ี

ทําการเกษตรเฉลี่ย 236.39 ไรมีเครื่องจักรกลการเกษตรเพียงพอตอการประกอบอาชีพใชทุนสวนตัว

และกูยืมเพ่ือการปลูกออยจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรใชแรงงานเฉลี่ย 24.28 

คนโดยมีรายไดเฉลี่ย 1,270,219.44 บาทมากกวารายจายเฉลี่ย 727,215.69 บาททําใหเห็นวาเกษตรกร 

สามารถประกอบอาชีพไดเพียงพอตอการใชจายชําระหนี้และเก็บออมสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

และปญหาการปลูกออยของเกษตรกรในอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีพบวาเกษตรกรผูปลูกออย

อําเภออูทองมีปญหาดานภัยธรรมชาติจากฝนแลงในระดับความรุนแรงปานกลางดานราคาผลผลิตจาก 

นโยบายของรัฐในการประกาศราคาออยข้ันตนลาชาในระดับความรุนแรงปานกลางดานตนทุนการผลิต 

จากราคาน้ํามันในระดับความรุนแรงมากดานการบริหารจัดการไรออยเก่ียวกับทักษะความชํานาญใน

การปลูกออยในระดับความรุนแรงปานกลางและภาระหนี้สินจากแหลงเงินในระบบ 

สรุปผลการศึกษาของ ทัตสัณฑชัย ตรีสัตย (2556) วาเกษตรกรมีปญหา เชน ปญหาดาน

ภัยธรรมชาติจากฝนแลงปญหาดานราคาผลผลิตจากนโยบายของรัฐปญหาดานตนทุนการผลิตจากราคา 

น้ํามันปญหาดานการบริหารจัดการไรออยเก่ียวกับทักษะความชํานาญในการปลูกออยและปญหาภาระ 

หนี้สินจากแหลงเงินในระบบซ่ึงเปนปญหาในการศึกษาของผูวิจัยเพ่ือแกไขปญหากลยุทธในการแกไข

กับแรงงานไดในระยะยาว 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ศึกษาเรื่องปญหาขาดแคลนแรงงานจากขอมูลของ 

หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน พบวา ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยประสบปญหาการขาด

แคลนแรงงานอยางมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม เปนตน โดยแรงงานท่ีขาดแคลน

เปนแรงงานระดับลางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากวา สวนรองลงมาคือแรงงานท่ีมีการศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) โดยสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานท่ีสําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากร แรงงานมุงศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึน โดยสาขาหลักท่ีมีการขาดแคลนแรงงาน 

มากท่ีสุด คือ ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือ ภาคบริการและภาคเกษตรกรรม สําหรับการประมาณ

ความตองการกําลังคนโดยรวมหรือการจางงานรวม ป 2555-2559 พบวา ความตองการกําลังคนโดยรวม 

มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.73 ตอป โดยสาขาหลักท่ีมีอัตราการขยายตัวของการจางแรงงาน

มากท่ีสุด คือ ภาคการเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวของการจางงานเฉลี่ยรอยละ 0.95 ตอป สําหรับ 

การประมาณความตองการกําลังคนโดยรวมหรือการจางงานรวมจําแนกตามสาขาการผลิตท่ัวราชอาณาจักร 
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ป 2555-2559 พบวา ยังมีการผลิตกําลังคนไมพอตอความตองการแรงงาน (อุปสงคสวนเกิน) ในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวามากท่ีสุดจํานวน 689,841 คน ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการเพ่ิมผลิตภาพ 

แรงงานใหมีทักษะฝมือสูงข้ึน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบการยกระดับไปสูการประกอบการ

ท่ีใชเทคโนโลยีแทนท่ีการประกอบการแบบใชแรงงานเขมขน (Labour Intensive) ซ่ึงจะทําใหสามารถ 

แกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานไดอยางยั่งยืน 

สรุปผลการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) วาการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 

ประชากรและแรงงานไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากข้ึน ทําใหขาดแคลนแรงงานท่ีมีการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวของการจางแรงงานมากท่ีสุด ผูประกอบการควร

การปรับและพัฒนารูปแบบการประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีแทนแรงงานเขมขนสอดคลองกับวัตถุประสงค 

การศึกษาของผูวิจัยเพ่ือศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานไรออยท่ีขาดแคลน 

เสาวณี  จันทะพงษ (2555) ศึกษาเรื่องภาวะการขาดแคลนแรงงานและพฤติกรรมการ

เคลื่อนยายแรงงานไทย: ผลการสํารวจการจางงานป 2554 พบวา ประเทศไทยจะมีการขาดแคลน

แรงงานหรือมีอุปสงคแรงงานมากกวาอุปทานแรงงานเห็นไดอยางชัดเจนจากอัตราการมีสวนรวมในกําลัง 

แรงงานเริ่มมีนอยกวาอุปสงคแรงงานตั้งแตป 2014 หรือ 2557 และจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ สาเหตุ 

เกิดจากอัตราการขยายตัวของ GDP สูงข้ึนตั้งแตป 2553 และอัตราการวางงานท่ีมีแนวโนมลดลงจน

เหลือเพียงรอยละ 0.5 ในปจจุบัน โดยสภาพปญหาสําคัญของตลาดแรงงานไทยคือพ่ึงพาแรงงานไร

ฝมือสูงถึงรอยละ 80 และมีแรงงานท่ีมีอายุมากกวา 30 ปข้ึนไปเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 75จากผลการสํารวจ 

การขากแคลนแรงงานของสถานประกอบการ พบวารอยละ 40ของธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน และรุนแรงมากในแรงงานไรฝมือคิดเปนสัดสวนรอยละ 81 มากท่ีสุดในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ซ่ึงผูประกอบการมีการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยใหลูกจางทํางานลวงเวลา 

การเพ่ิมคาจางจูงใจ และใชเครื่องจักรทดแทน ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจควรเพ่ิมจํานวน 

ชั่วโมงการทํางานลวงเวลาในชวงท่ียังหาแรงงานไมได และเรงพัฒนาฝมือแรงงานโดยเฉพาะแรงงานใน

ภาคการเกษตรและธุรกิจ SMEsการพัฒนาและสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับสถาน

ประกอบการ เพ่ือวางแผนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สําหรับงานวิจัยในอนาคต 

ควรศึกษาเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานในภาคเกษตรตามฤดูกาลของไทย และการสํารวจภาวะความ

ตองการและการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

สรุปผลการศึกษาของ เสาวณี  จันทะพงษ (2555) วาประเทศไทยมีการขาดแคลนแรงงาน 

ซ่ึงมีการพ่ึงพาแรงงานไรฝมือถึงรอยละ 80 และมีแรงงานท่ีมีอายุมากกวา 30 ปข้ึนไปเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 

75 โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานและรุนแรงมาก ซ่ึงผูวิจัยจึงตองทํา 

การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการแรงงานท่ีมีแนวโนมขาดแคลนมากข้ึน 
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ชมพูนุช วงศสุวรรณ (2555) วิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงสรางตนทุนการผลิตออยและการ

ขนสงออยเขาโรงงาน กรณีศึกษา : ตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี “กลาววา 

ปญหาขาดแคลนแรงงานตัดออย แรงงานไมเพียงพอ แนวทางแกไข คือ หันมาใชเครื่องจักรชวย เชน 

รถคีบออย รถตัดออย มีขอจํากัดคือ จะตองเปนเกษตรกรท่ีมีจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวนมากจึงจะ

คุมคาการลงทุนโดยจะสงผลดีในระยะยาว 

สรุปผลการศึกษาของ ชมพูนุช วงศสุวรรณ (2555)วา ปญหาขาดแคลนแรงงานตัดออย 

แรงงานไมเพียงพอ แนวทางแกไข คือ หันมาใชเครื่องจักรชวยเชน รถคีบออย รถตัดออย มีขอจํากัด

คือ จะตองเปนเกษตรกรท่ีมีจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกจํานวนมากจึงจะคุมคาการลงทุนโดยจะสงผลดีใน

ระยะยาวสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษาและแนวทางแกไขในอนาคตของผูประกอบการไรออย 

ประภาภรณ  พวงเนียม (2554) ศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตและเรื่องเลาเถาแกไรออย อําเภอทามวง 

จ.กาญจนบุรี การศึกษา พบวา การประกอบธุรกิจไรออยเปนรูปแบบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

การประกอบธุรกิจแบงเปน 2 ประเภท คือ แบบสามีและภรรยาและการสืบตอกิจการตอจากบรรพบุรุษ  

ซ่ึงแนวคิดในการเริ่มกิจการเกิดจากความทะเยอทะยานอยากมีฐานะท่ีดีข้ึนเพ่ือสรางอนาคตใหกับครอบครัว 

และใหลูกหลานไดสืบทอดธุรกิจ เถาแกไรออย มีความสําคัญในการเก็บเก่ียวผลผลิตออยนําสงในโรงงาน 

น้ําตาลและชวยเหลือชาวไรออยท่ีไมมีเงินทุนในการทําไรออยการดําเนินชีวิตของเถาแกไรออยเปนไป

อยางเรียบงายในชวงเยาววัยมีความเปนอยูคอนขางลําบาก  รูปแบบการดําเนินธุรกิจแบงออกเปน 2 

รูปแบบ คือเปนหัวหนาโควตาเฉพาะสงออยของตนเอง และเปนหัวหนาโควตาสงออยของตนเองและ

ลูกไรเงินทุนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจเปนเงินทุนของตนเองกับการกูโรงงานน้ําตาลหรือกูจากธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร การเก็บเก่ียวผลผลิตมี 3 วิธี คือ ใชแรงงานคน, ใชแรงงานคน

กับตัดออย ใชรถตัดออยอยางเดียว ลักษณะการบริหารงานของแตละคนแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

ประสบการณและแนวคิดซ่ึงมีลักษณะอัตลักษณสวนบุคคลตางกัน  การประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับ

ความตองการและเปาหมายของแตละบุคคลปญหาและอุปสรรคท่ีพบคือดานแรงงาน การเก็บเก่ียวฤดูกาล 

ราคาปุย ราคาน้ําตาล  และการบริหารงาน แตปญหาตางๆ ไมทําใหการดําเนินธุรกิจขาดทุนเนื่องจาก

การลงทุนปลูกออยครั้งหนึ่งสามารถเก็บผลผลิตได 3-5 ครั้งตามสภาพการดูแลและการบริหารงาน  

สรุปผลการศึกษาของ ประภาภรณ  พวงเนียม (2554) วาผูประกอบธุรกิจไรออยมีแนวคิด 

ในการเริ่มกิจการจากความทะเยอทะยาน อยากมีฐานะท่ีดีข้ึนเพ่ือสรางอนาคตใหกับครอบครัวและให

ลูกหลานไดสืบทอดธุรกิจ โดยมีลักษณะการบริหารงานข้ึนอยูกับประสบการณและแนวคิดซ่ึงมีลักษณะ 

อัตลักษณสวนบุคคลตางกันปญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือดานแรงงาน การเก็บเก่ียวฤดูกาล ราคาปุย 

ราคาน้ําตาล และการบริหารงาน ลักษณะการประกอบกิจการและแนวคิดการประกอบกิจการของเถาแก 

ไรออยทําใหผูวิจัยเขาใจและเปนแนวทางในการศึกษาไดดีข้ึน 
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โชติมา วรุณเวทวิวัฒน (2553) ศึกษาเรื่อง วิถีการผลิตออยของชาวไรออย  อําเภอชะอํา 

จังหวัดเพชรบุรี  การศึกษา พบวา ลักษณะท่ัวไปของชาวไรออยอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทําไรสืบทอด 

กันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ชาวไรออยในอําเภอชะอําไมไดทําไรออยเพียงอยางเดียวแตยังทําไรสัปปะรด 

ไรขาวโพด สวนปาลมน้ํามันและทํานา ชาวไรออยมีการปลูกออยจําแนกได 3 ขนาด คือ ไรออยขนาดเล็ก 

ไรออยขนาดกลาง และไรออยขนาดใหญ เดิมชาวไรออยใชแรงงานคนแตปจจุบันใชเครื่องจักรในการทํา 

ไรออยเปนสวนใหญ ปญหาและอุปสรรคในการทําไรออยในอําเภอชะอํา สวนใหญมีปญหาในการขาด

แคลนน้ําหรือมีแหลงน้ําแตอยูหางไกลไมสามารถนํามาใชประโยชนได และปญหาการขาดแคลนแรงงาน  

คาจางแรงงานราคาสูงข้ึนและแรงงานไมมีประสิทธิภาพและท่ีสําคัญ  คือ ปญหาแรงงานท่ีชาวไรออย

จายเงินลวงหนาตอเม่ือไปรับแรงงานมาทํางานกลับหนีไปแลว แนวทางปองกันและแกไขปญหาคือ 

ควรปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตออยโดยวางแผนในการใชปจจัยการผลิตใหเหมาะสมและใช

เครื่องจักรแทนแรงงานคนใหมากข้ึน เพ่ือลดปญหาแรงงาน 

สรุปผลการศึกษาของ โชติมา วรุณเวทวิวัฒน (2553) วาชาวไรออยในอําเภอชะอําไมได

ทําไรออยเพียงอยางเดียวแตยังทําไรสัปปะรด ไรขาวโพด สวนปาลมน้ํามันและทํานาดวยปญหาและ

อุปสรรคในการทําไรออยในอําเภอชะอํา สวนใหญมีปญหาในการขาดแคลนน้ําและขาดแคลนแรงงาน  

คาจางแรงงานราคาสูงข้ึนและแรงงานไมมีประสิทธิภาพจะเห็นไดวาปญหาแรงงานของผูประกอบการ

ไรออยพบในหลายพ้ืนท่ี 

 จารึก  สิงหปรีชา (2553) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร

ภาคการเกษตรท่ีมีตอความม่ันคงในการผลิตอาหารของภาคเกษตรของไทย พบวา การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศไทยท่ีผานมาไดสงผลใหประชากรมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน สวนอัตราการเกิดและ

อัตราการตายของประชากรมีแนวโนมลดลง จนทําใหประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุ

จะมีบทบาททางสังคมมากข้ึนโดยเฉพาะในดานการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน ในอนาคตผูสูงอายุใน

ภาคเกษตรเทียบกับแรงงานภาคการเกษตรท้ังหมดมีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7.3 ในป 2543 เปน

รอยละ 9.7 ในป 2550 ในขณะท่ีจํานวนแรงงานภาคการเกษตรกลับลดลงถึงรอยละ 7.5 หากพิจารณา 

เปนรายสาขาการผลิตจะพบวา เม่ือเปรียบเทียบจํานวนแรงงานป 2553กับป 2543 แลว จํานวนแรงงาน 

ผูปลูกขาวลดลงรอยละ 17.70 ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงรอยละ 26.89 ผูปลูกมันสําปะหลังลดลง

รอยละ 15.26 การเพ่ิมข้ึนของแรงงานสูงอายุและการลดลงของแรงงานภาคการเกษตรนี้แสดงใหเห็นวา 

ภาคการเกษตรไทยในอนาคตมีแนวโนมที่จะตองพึ่งพาแรงงานสูงอายุเพ่ิมข้ึน ดานผลกระทบการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภาคการเกษตรท่ีมีตอความม่ันคงทางอาหาร พบวา เกษตรกรเพียง

รอยละ 26.3 นาจะเกิดปญหาความไมม่ันคงทางอาหารในประเทศไทย โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลน 

แรงงานภาคการเกษตร แตเกษตรกรอีกรอยละ 73.7 เชื่อวาแมจะขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรก็

ไมนาจะทําใหเกิดปญหาความไมม่ันคงทางอาหาร ซ่ึงเกษตรกรรอยละ 31.6 จะใชการจางแรงงานจาก
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นอกภาคเกษตรหรือแรงงานตางดาว โดยเกษตรกรรอยละ 10.5 จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทําการเกษตร 

โดยจะปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริมนอกจากการปลูกพืชหลัก หรือเปลี่ยนไปปลูกไมยืนตนแทนเพราะจะใช

แรงงานรวมท้ังเวลาในการดูแลรักษานอยกวา ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สินคาเกษตรดวยการพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร โดยรัฐบาลอาจใหทุนวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนา

เครื่องจักรกลทางการเกษตร ใหการคุมครองพ้ืนท่ีทําการเกษตร โดยออกพระราชบัญญัติคุมครองเขต

พ้ืนท่ีท่ีจําเปนตองสงวนไวเพ่ือการเกษตร 

สรุปผลการศึกษาของ จารึก  สิงหปรีชา (2553) วาการเพ่ิมข้ึนของแรงงานสูงอายุและ

การลดลงของแรงงานภาคการเกษตรแสดงใหเห็นวาภาคการเกษตรไทยในอนาคตมีแนวโนมท่ีจะตอง

พ่ึงพาแรงงานสูงอายุเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกษตรกรรอยละ 31.6 ใชการจางแรงงานจากนอกภาคเกษตรหรือแรงงาน 

ตางดาว และเกษตรกรรอยละ 10.5 จะปรับเปลี่ยนแนวทางการทําการเกษตรโดยปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริม 

นอกจากการปลูกพืชหลักผูวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานตอไป 

เอกศักดิ์ บุญเสนาะ (2553) วิจัยเรื่อง “ความตองการการสงเสริมและบริการของเกษตรกร 

ชาวไรออยในจังหวัดกาญจนบุรี” พบวา เกษตรกรสวนมากเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.64 ป มีสถานภาพ 

สมรสแลว ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 5.10 คนมีจํานวนแรงงานใน 

ครัวเรือนภาคเกษตรเฉลี่ย 2.76 คน เกษตรกรเกือบท้ังหมดเปนสมาชิกธนาคาร เพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรเกษตรกรสวนมาไมมีตําแหนงทางสังคมเกษตรกรท้ังหมดประกอบอาชีพทําไรออย 

มีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ย 1,747,990.78 บาท มีรายไดจากภาคการเกษตรรวม เฉลี่ย 1,671,794.33 

บาท มีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ย  185,581.03 บาท มีการกูยืมเงินปลูกออยจากโรงงานน้ําตาลเฉลี่ย 

897,782.81 บาท สภาพการผลิตออยของเกษตรกร พบวา มีการปลูกออยชวงตนฝนปลายหนาว  

สรุปผลการศึกษาของเอกศักดิ์ บุญเสนาะ (2553) วา เกษตรกรท้ังหมดประกอบอาชีพ

ทําไรออยสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุประมาณ 50 ปข้ึนไป สถานภาพการศึกษาสวนใหญของ

ผูประกอบการไรออยมีการศึกษาไมสูงจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา เกษตรกรเกือบท้ังหมดเปนสมาชิก 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ยงยุทธ  แฉลมวงษ (2550) ศึกษาเรื่องโครงการศึกษาความตองการแรงงานท่ีแทจริงและ

การบริหารจัดการแรงงานตางดาวในภาคการเกษตร ประมงกิจการตอเนื่องจากประมงและกอสราง 

พบวา แนวโนมตลาดแรงงานไทยในชวงป พ.ศ.2550 ถึงพ.ศ.2555 ยังคงมีความตองการจางแรงงาน

เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยคาดวาในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยนาจะมีความตองการแรงงานสวนเพ่ิม 

ในกลุมแรงงานข้ันพ้ืนฐานรวมท้ังสิ้นประมาณ 300,000 ราย เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ในระดับมัธยมตนและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน ในชวงป พ.ศ. 2550-2555 ซ่ึงมีประมาณปละ 100,000 

ราย แลวพบวา จํานวนแรงงานข้ันพ้ืนฐานท่ีนาจะเขาสูตลาดแรงงานใหมจะมีเพียงรอยละ 33 ของ

ความตองการแรงงานสวนเพ่ิมท้ังหมดเทานั้น นอกเหนือจากปญหาการขาดแคลนแรงงานใหมซ่ึงจะ
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เขามาเปนแรงงานพ้ืนฐานแลวพบวายังมีปญหาการเลือกงานของแรงงานไทย โดยเฉพาะงานประเภท 

3D (งานเสี่ยงอันตราย ยากลําบาก และสกปรก) เนื่องจากแรงงานไทยสวนใหญมองวามีความยากลําบาก 

ในการทํางาน อีกท้ังผลตอบแทนท่ีไดรับยังไมจูงใจใหแรงงานไทยเขาทํางานเม่ือเปรียบเทียบกับงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานรับจางอ่ืนในภาคบริการซ่ึงทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานไทย ประกอบ

กับแรงงานตางดาวสามารถหาไดงายและสวนใหญมีอัตราคาแรงท่ีต่ํากวาการจางแรงงานไทย นายจาง

จึงเลือกท่ีจะจางแรงงานตางดาวเขามาทํางานเพ่ือทดแทนแรงงานไทย โดยเฉพาะในกิจการที่มีความ

จําเปนตองใชแรงงานอยางเขมขน เชน กิจการเกษตร ประมง กิจการตอเนื่องประมง และกอสราง 

เปนตน 

สรุปผลการศึกษายงยุทธ  แฉลมวงษ (2550) วาจํานวนแรงงานขั้นพื้นฐานเขาสูตลาด 

แรงงานใหมเพียงรอยละ 33 ของความตองการแรงงานสวนเพ่ิมท้ังหมดและแรงงานไทยยังเลี่ยงงานท่ี

ลําบากและคาจางไมจูงใจเม่ือเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานรับจางอ่ืน  ผูประกอบการจึงเลือก 

ใชแรงงานตางดาวแทน การจัดการแรงงานตางดาวทดแทนเปนแนวทางหนึ่งของการจัดการแรงงานของ 

ผูประกอบการ 

 

 



บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัย เรื่อง กลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออยในเขตอําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรีนั้นใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีระเบียบวิธีปรากฏการณ

วิทยาท่ีสามารถนํามาสรางความรูในการวิจัยอยูหลากหลาย ผูวิจัยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 

วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมกับการสังเกตการณ (Observation) การสอบถาม 

ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา ลูกไรและฝายไรโรงงานน้ําตาลนอกจากนี้ยังศึกษาจากเอกสาร 

ขอมูลทางวิชาการ ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลและเนื้อหาท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะห 

และเปนแนวทางในการอธิบายและวิเคราะหใหไดประโยชนมากท่ีสุด 

 

การเลือกพ้ืนท่ี 

การเลือกพ้ืนท่ี ผูวิจัยเลือกศึกษาพ้ืนท่ีในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเนื่องจากครอบครัว 

ผูวิจัยประกอบธุรกิจไรออยและอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจึงสะดวกในการสัมภาษณ และมีความคุนเคยมีความ

เปนกันเองกับผูประกอบการไรออยเปนอยางดีและสามารถเขาถึงขอมูลไดดีและมีประสิทธิภาพ 

 

กลุมผูใหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีการ

คัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุม

ผูใหขอมูลท่ีผูวิจัยเลือกสัมภาษณและเก็บรวมรวมขอมูลมี 3 กลุม ดังนี้ 

1. ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา จํานวน  10 คน 

2. ลูกไร จํานวน 5คน 

3. ฝายไรโรงงานน้ําตาล จํานวน 2คน 

จากในการสัมภาษณเพ่ือใหผูวิจัยไดนําขอมูลไปประกอบกับผลการวิจัยเพื่อบรรลุตาม

จุดประสงคท่ีตั้งไว แตหากผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลแลวพบวา ขอมูลท่ีจะไดถึงจุดอ่ิมตัว ผูวิจัยก็จะหยุด 

ทําการเก็บขอมูลท่ีเหลือ แตถาหากผูวิจัยพบวายังมีประเด็นท่ีนาสนใจใหมๆ เพ่ิมเติมถึงจะทําการเก็บ

รวมรวมขอมูลครบถวนแลว ผูวิจัยก็จะขยายกลุมตัวอยางเพ่ือใหไดมากับขอมูลท่ีครบถวนตามท่ีตองการ 

ทําการศึกษา 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ประเภทเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบสัมภาษณ เปนคําถามท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึนเอง เพ่ือสัมภาษณผูใหขอมูล โดยผูวิจัย

ไดมีแบบสัมภาษณท้ังหมดเปน 1 ชุด โดย สัมภาษณผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตาสัมภาษณ 

ลูกไรและสัมภาษณฝายไรโรงงานน้ําตาล 

2. แบบสังเกต ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีโครงสราง โดยท่ีไมมีสวนรวม เปนการสังเกต 

ท่ีกําหนดเรื่องราวหรือขอบเขตของเนื้อหาท่ีผูวิจัยกําหนดและสังเกตกิจกรรมตางๆ ของผูประกอบการ

โดยท่ีไมรูตัว 

 

การสรางเครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสัมภาษณรวมกับการบันทึกเสียง โดยท่ี

ผูวิจัยไดจัดทําแบบสัมภาษณออกเปนจํานวน 1 ชุด ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในครั้งนี้  

1. ศึกษาจากหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการจัดการแรงงาน  

2. สรางแบบสัมภาษณ โดยทําการศึกษาดานวัตถุประสงคของงานวิจัย การกําหนดถึง

ประเด็นหลักและปลีกยอยในการสัมภาษณ สรางประเด็นความสําคัญหลักในการสัมภาษณ และปรับปรุง 

แกไขจากอาจารยท่ีปรึกษาตามความเหมาะสม ใหครอบคลุมกับเนื้อหาท่ีตองการศึกษา  

ท้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้คําถามสําหรับผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา คําถามสําหรับลูกไรและคําถามสําหรับ 

ฝายไรโรงงานน้ําตาล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ แหลงขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลทางวิชาการ หนังสือ งานวิจัย ขอมูลเนื้อหาท่ีมีการเผยแพรเก่ียวกับเรื่องราวของกลยุทธการจัดการ 

แรงงาน ท่ีอยูบนเว็บไซดในสังคมโลกออนไลน ตลอดจนบทความท่ีเก่ียวของกับกลยุทธ การจัดการ

แรงงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหและเปนแนวทางในดานความคิดในการประกอบการวิจัย 

ครั้งนี้ 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ แหลงขอมูลจากการสัมภาษณ การสัมภาษณ 

แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) โดยมีกลุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เปนการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากคําถามท่ีผูวิจัยเปนผูกําหนด โดยมีการเตรียมความพรอมสําหรับคําถาม เพ่ือไม
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พบขอผิดพลาด ในการสัมภาษณสนทนาสรางบรรยากาศเปนลักษณะเปนกันเอง จะไดไมเกิดความตึง

เครียดและไดคําตอบท่ีครบถวนตามวัตถุประสงค 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสังเกต ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีโครงสราง โดยท่ีไมมี

สวนรวม เปนการสังเกตท่ีกําหนดเรื่องราวหรือขอบเขตตามวัตถุประสงคของเนื้อหาท่ีผูวิจัยกําหนดและ 

สังเกตกิจกรรมตางๆ การดําเนินงาน การตัดสินใจ ของผูประกอบการโดยท่ีไมรูตัว 

 

การตรวจสอบขอมูล 

ผูทําวิจัยเลือกการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) เปนวิธีการท่ีสะทอน 

ใหเห็นวาขอมูลหลักฐานและผลการวิจัยท่ีวิเคราะหจากขอมูลหลักฐานท่ีเก็บรวบรวมไดมีความถูกตอง 

นาเชื่อถือ ตรงกับความเปนจริง มีการเปรียบเทียบมุมมองหลายดาน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ 

ขอมูล ผลการวิเคราะห ตลอดจนผลของการวิจัย โดยการตรวจสอบความถูกตองเปรียบเทียบจากแหลง 

ขอมูลหลายแหลง ทําใหผูวิจัยม่ันใจไดวาขอมูลมีความนาเชื่อถือสูง ขอมูลจากการสัมภาษณ กรณีขอมูล 

ท่ีไดมีความขัดแยงไมตรงกันกับขอมูลท่ีไดจากผูสัมภาษณคนใดคนหนึ่ง ผูวิจัยนําคําถามเดิมสอบถาม

ผูใหขอมูลอีกครั้งโดยเปลี่ยนเวลา สถานท่ีตางกันเพ่ือใหผูสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการยืนยัน

และหาขอสรุปขอมูลนั้นใหเกิดความชัดเจนสวนขอมูลท่ีเปนท่ีสงสัยและไมสามารถพิสูจนทราบไดหรือ

ขาดความนาเชื่อถือ ผูวิจัยจะไมนําขอมูลนั้นมาใชและถาไดขอมูลไมเพียงพอท่ีจะศึกษาก็เก็บขอมูลเพ่ิมเติม 

ใหสมบูรณเปรียบเทียบจากแหลงขอมูลหลายแหลง ทําใหผูวิจัยม่ันใจไดวาขอมูลมีความนาเชื่อถือสูง  

และเปรียบเทียบจากการใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลหลายๆ วิธีท้ังการเก็บขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ 

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  โดยพิจารณากิริยา ทาทาง พฤติกรรม บรรยากาศตางๆ เพ่ือมาประกอบ 

การแปลความหมายและการเปรียบเทียบจากการใชทฤษฏีแนวคิดหลายชุด เพ่ือเปนกรอบแนวคิดหรือ

พ้ืนฐานของการทําความเขาใจกับปญหา วางแผนเก็บขอมูล  ตลอดจนการวิเคราะหและอภิปรายผล

เพ่ือใหขอมูลท่ีสําคัญและเพียงพอในการนําไปวิเคราะห   

 

การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

วิเคราะหขอมูลในการศึกษาทําวิจัยครั้งนี้ โดยการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

แตละครั้งมาเรียบเรียง ลําดับเหตุการณ วิเคราะหขอมูลและพรรณนาเพ่ือนําเสนอ 

1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณ วิเคราะหไปพรอมๆ 

กับการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียงมาแยกเปนประเด็น 

ตางๆ พิจารณาวาขอมูลท่ีไดมีความสมบูรณเพียงพอหรือไม และหาขอมูลเพ่ิมเติมตอไปเพ่ือใหไดขอมูล 

ท่ีสมบูรณท่ีสุด 
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2. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ของขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณแลวนําไปจัดเปนหมวดหมู แยก

ประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพ่ือหาขอสรุปใหไดขอมูลท่ีชัดเจนท่ีสามารถตอบคําถามไดจึง 

เขียนบรรยายเพ่ือเสนองานตอไป 

3. นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือความถูกตองอีกครั้งแลว

จึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 

 

การพิทักษสิทธิกลุมผูใหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดคํานึงถึงจรรยาบรรณผูวิจัยและพิทักษสิทธิตั้งแตเริ่มตน

กระบวนการการเก็บขอมูลครบถวนจนกระท้ังนําเสนอผลงาน  

1. ผูวิจัยไดทําการแนะนําตัวแกผูใหสัมภาษณวาเปน นักศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมท้ังแจงขอมูลวัตถุประสงค 

ท่ีจะทําการวิจัยในครั้งนี้ อธิบายเรื่องราว เนื้อหา สาเหตุท่ีทําใหผูวิจัยมีความสนใจตองการศึกษาคนควา 

ในการทําวิจัยครั้งนี้เก่ียวกับเรื่องกลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออยในเขตอําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี 

2. ผูวิจัยขอความอนุเคราะห ขอความรวมมือในการใหขอมูลจากผูใหสัมภาษณแตละราย 

รวมท้ังขออนุญาตบันทึกขอมูลโดยการใชเครื่องบันทึกอัดเสียงตลอดการสัมภาษณในครั้งนี้  

3. ผูวิจัยแจงผูใหสัมภาษณเก่ียวกับเรื่องการเก็บขอมูลการสนทนาการสัมภาษณเปน

ความลับและจะนําเสนอขอมูลในการเผยแพรท่ีชัดเจนถูกตองและนาเชื่อถือไดเทานั้น 

 

 

 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ในการศึกษาเรื่อง กลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขตอําเภอ

จอมบึง  จังหวัดราชบุรีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูล

โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมกับการสังเกตการณ (Observation) โดย

นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในแบบพรรณนาวิเคราะห โดยนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคและ

แนวคําถามท่ีตั้งในแตละประเด็น นําขอมูลมาวิเคราะหรวมกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีกําหนดไวในการศึกษา 

กลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของ

ผูประกอบการไรออยโดยไดรับความอนุเคราะหจากผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา จํานวน 

10 คน ลูกไร จํานวน 5 คน และฝายไรโรงงานน้ําตาล จํานวน 2 คน ในเขตอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 

จากนั้นนํามาวิเคราะหโดยผลการวิจัยในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 กลยุทธในการจัดการแรงงาน ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจ 

ในอนาคตของผูประกอบการไรออย 

สวนท่ี 2 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร 

 

สวนท่ี 1 กลยุทธการจัดการแรงงาน ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคต

ของผูประกอบการไรออย 

ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการไรออยและกลยุทธการจัดการ

แรงงานรวมถึงปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของผูประกอบการไรออย 

สรุปไดดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการไรออย 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูประกอบการไรออยหรือ

หัวหนาโควตา จํานวน 10 คน สวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุ 60-65 ปข้ึนไป สถานภาพการศึกษา

สวนใหญของผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตามีการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา มีระยะเวลาใน

การดําเนินธุรกิจเก่ียวกับไรออยมากกวา 20 ปข้ึนไป มีจํานวนพ้ืนท่ีไรออยท่ีอยูในความดูแล 150-1,500 

ไร เปนกิจการขนาดกลาง คือ ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตาเปนผูบริหารงานเอง ขนาดของ  
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ธุรกิจเปนแบบธุรกิจเจาของคนเดียวหรือธุรกิจแบบครัวเรือน สวนใหญไดรับการสืบทอดกิจการตอจาก

บรรพบุรุษจากรุนสูรุน โดยผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา มีการทําสัญญาการสงออยไวโรงงาน 

น้ําตาลและมีลูกไรในการบริหารจัดการ โดยลักษณะของธุรกิจเปนธุรกิจท่ีผลิตออยเพ่ือปอนสงโรงงาน

อุตสาหกรรมน้ําตาลในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีและมีปริมาณการสงออยใหกับโรงงาน 

น้ําตาล 5,000-15,000 ตันตอป จากการสัมภาษณใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้ 

“ผมเริ่มจากการชอบอาชีพเกษตรกร ปลูกออย ปลูกมัน ปลูกขาวโพด เม่ือกอนขายสง

ลานรับซ้ือผานหัวหนาโควตาอีกที ตัวผมเองตัดสิ้นใจเปดโควตาของตัวเองเม่ือป 2532 รวม 27 ป มี

ลูกไรอยูในความดูแล 20 คน ในปท่ีผานมามียอดการสงออยใหกับโรงงานน้ําตาล 12,000 ตัน มีแรงงาน 

จากภาคอีสานตัดออยปละ 20-30 คน”(สมบูรณ, 2559) 

“เดิมผมเปนลูกไรมากอนและเริ่มทําไรออย 15 ป ปลูกเอง บํารุงเอง แตใชเครื่องมือ

เครื่องจักรและแรงงานตัดออยจากหัวหนาโควตา ในระยะหลังตัดสินใจเปดโควตาเปนของตัวเองและ

สามารถเก๊ียวเงินกับโรงงานน้ําตาลในการลงทุนและการหาแรงงานภาคอีสานมาตัดออย” (สมประสงค, 

2559) 

“เริ่มจากเกษตรกรรายยอย ปลุกออยและปลูกมัน ปไหนดีก็ปลูก ตั้งแตป 2530 หันมาปลูก 

ออยอยางเดียวและมีการเชาพ้ืนท่ีใกลเคียง เริ่มเปดโควตากับโรงงานน้ําตาล กูยืมเงินทุนจากโรงงาน

น้ําตาลมาใชการลงทุนเครื่องมือ เครื่องจักร และใชในการตกเงินกับแรงงานเพ่ือมาตัดออย” (แคลว, 

2559) 

“ปจจุบันทําไรออย 500 ไร มีลูกไร 10 คน มียอดการสงออย 8,000 ตัน สวนใหญเงินลงทุน 

กูมาจากโรงงานน้ําตาลท่ีเปดโควตาไวและจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.) ”

(ชาติ, 2559) 

“เปดโควตาสงออยมา 20 ป และไดรับกิจการมาจากบิดา-มารดา ซ่ึงเคยทําอยูกอนแลว

และมีลูกไรประมาณ 6 คน สงออยใหกับโรงงานน้ําตาล 7,000 ตันตอป กูยืมเงินจากโรงงานน้ําตาลใน

การลงทุนซ้ือเครื่องจักรและเครื่องมือการเกษตร ” (ธานี, 2559) 

“การปลูกออยครั้งเดียวสามารถอยูได 3-4 ป และออยเปนพืชเศรษฐกิจและมีราคาดี จึง

มีความคิดเริ่มปลูกออย ตั้งแตป 2528 และไดรับกิจการถายทอดจากบรรพบุรุษ ทุกวันนี้เปดโควตาสง

ออยใหกับโรงงานน้ําตาลปละ 6,000 ตัน/ป ใชแรงงานจากภาคอีสานในการตัดออยปละ 15-20 คน” 

(ขุนแผน, 2559) 

“ทําไรออยจากคําแนะนําจากโรงงานน้ําตาล ในป 2530 และไดมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกออย 

ปจจุบันมีเนื้อท่ี 600 ไร ปลูกออยสลับปลูกมัน สงออยใหกับโรงงานน้ําตาลในพ้ืนท่ีปละ5,000 ตัน/ป 

ใชรถตัดแทนแรงงานตัดออยจากโรงงานน้ําตาล” (บรรจง, 2559) 
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“การปลูกออยมีตลาดแนนอน คือ โรงงานน้ําตาลรับซ้ือและผมวาออยเปนพืชท่ีปลูกงาย 

ปลูกครั้งหนึ่งอยูได 4-5 ป งายตอการบํารุงรักษาและทนตอโรค ผมเลือกท่ีจะปลูกออยเปนอาชีพหลัก

ของครับครัว” (เอกพจน, 2559) 

“ออยเปนธุรกิจของครอบครัว เริ่มทําเม่ือป 2529 จนทุกวันนี้ ผมมียอดการสงออยปท่ีผานมา 

15,000 ตัน ใชแรงงานจากภาคอีสานและใชเครื่องจักรในการจัดการแปลงออย เชน รถไถ รถคีบ 

รถบรรทุก ทุกอยางลวนเปนการลงทุนในระยะยาว เพ่ือเปนเครื่องมือใชในการทุนแรงและลดจํานวน

แรงงานในแตละครั้ง”(วิชัย, 2559) 

“การปลูกออยไมยากอยางท่ีคิด ปลูกครั้งหนึ่งอยูได 3-4 ป แลวแตเราบํารุงตอออย 1 ไร 

ไดน้ําหนัก 10-12 ตันตอไร และราคาข้ึนอยูกับความหวาน จึงเปนท่ีนิยมในการปลูกของผูประกอบการ 

ไรออย” (วิชัย, 2559) 

กลยุทธในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขตอําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี มีกลยุทธ 

ในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออยมีลักษณะการจางแรงงาน 2 รูปแบบ คือ 1.) แรงงานใน

ทองถ่ินแบบมาเชากลับเย็น จะใชแรงงานในชวงปลูกออย การดูแลรักษา การบํารุงตอออยและขับรถบรรทุก 

และ 2.)แรงงานตางถ่ินมาในชวงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตหรือตัดออยในชวง เดือนธันวาคม-เดือนเมษายน 

สวนใหญจะใชแรงงานตัดออยจากภาคอีสานและมีกระบวนการจัดหาแรงงานผานหัวหนาคนงานในทองถ่ิน 

ของแตละท่ีเปนผูประสานงานในการจัดหาและมีการจางแรงงานไวลวงหนาและมีแรงงานประจําท่ีมา

ทุกปและมีการแนะนําเพ่ิม สวนใหญแรงงานจะมีการเบิกเงินคาแรงงานลวงหนาและทําสัญญาจางแรงงาน 

ไวกับนายจาง เพ่ือใหม่ันใจวามีแรงงานมาตัดออยในแตละปและเม่ือถึงฤดูการตัดออยก็ตองมีรถไปรับ

แรงงานถึงท่ีและแรงงานท่ีใชมีท้ังชายและหญิง อายุ 25-55 ป ในชวงฤดูกาลตัดออยในแตละปผูประกอบการ 

ไรออยหรือหัวหนาโควตาตองการแรงงานครั้งละ 20-40 คน เพ่ือมาตัดออยสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรม 

น้ําตาล จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้ 

“ผูประกอบการไรออยหาแรงงานตางถ่ินท่ีมาจาก จังหวัดหนองบัวลําภ ูจังหวัดอุบลราชธานี” 

(สมบูรณ, 2559; เอกพจน, 2559) 

“ผูประกอบการไรออยหาแรงงานตางถ่ินท่ีมาจาก จังหวัดเลย จังหวัดขอนแกน” (ธานี, 

2559; ขุนแผน, 2559) 

“ผูประกอบการไรออยหาแรงงานตางถ่ินท่ีมาจาก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน” (วิชัย, 

2559) 
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“ผูประกอบการไรออยหาแรงงานตางถ่ินท่ีมาจาก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ” 

(จํานงค, 2559; บรรจง, 2559) 

“ผูประกอบการไรออยหาแรงงานตางถ่ินท่ีมาจาก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแกน 

โดยใชแรงงานรวมกัน” (สมประสงค, 2559; ชาติ, 2559) 

“ผูประกอบการไรออยหาแรงงานตางถ่ินท่ีมาจาก จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย” 

(แคลว, 2559) 

ผูประกอบการมีการใชแรงงานหลักๆในการเก็บเก่ียวผลผลิต 3 วิธี คือ 1) ใชแรงงานคน

จากตางถ่ินมาในชวงตัดออยเทานั้นระยะเวลาในการตัดออยในชวงเดือนธันวาคม-เดือนเมษายนของ

ทุกป โดยผูประกอบการไรออยมีบานพักอาศัยใหกับแรงงานและจายคาใชจายใหกับแรงงาน เชน คาน้ํา 

คาไฟ คาน้ําแข็ง คารถรับสง คารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ เปนตน 2) ใชแรงงานคนกับรถตัด หาแรงงาน 

ตากตางถ่ินและในทองถ่ินในเขต อําเภอจอมบึง และเชารถตัดจากโรงงานน้ําตาลมาชวยในการเก็บเก่ียว 

ผลผลิต 3) ใชรถตัดอยางเดียว สามารถเชารถตัดออยจากโรงงานน้ําตาลหรือผูประกอบการลงทุนใน

การซ้ือรถตัดออย โดยกูเงินกองทุนออยและโรงงานน้ําตาลเปนผูคํ้าประกัน การเลือกใชวิธีการเก็บเก่ียวข้ึน 

อยูกับผูประกอบการไรออยแตละทานเลือกใช จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้ 

ผมใชแรงงานภาคอีสานในการตัดออยควบคูกับการใชรถตัดออยของตนเองซึ่งกูเงินซื้อรถ

ตัดออยในโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดการซื้อรถตัดออย สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

โดยโรงงานเปนผูคํ้าประกันวงเงินกูและมีการรับจางตัดออยโดยแรงงานตัดออย 15 ลํา เปน

เงิน 1.5 บาท โดยไมตองมัดและรถตัดออย ตันละ 190 บาท ราคาในปที่ผานมา” (สมบูรณ, 

2559; เอกพจน, 2559) 

 

“ใชแรงงานภาคอีสานในการตัดออยอยางเดียว อัตราจาง 12 ลํา เปนเงิน 1.5 บาท โดย

ไมตองมัด” (สมประสงค, 2559; ชาติ, 2559; แคลว, 2559; ขุนแผน, 2559) 

“ใชแรงงานตัดออยจากภาคอีสานและคนในทองถ่ิน ตัดออยราคา 15 ลํา 2 บาท โดยไม

ตองมัดและหากตัดออยไมทันจะจางรถตัดออยของผูประกอบการไรออยใกลเคียงมาชวยตัดออย”

(บรรจง, 2559; ธานี, 2559) 

“ใชรถตัดออยอยางเดียว เนื่องจากแรงงานหายาก และตองมีการเบิกเงินลวงหนากอนเลย 

ตัดสินใจใชรถตัดออยจากโรงงาน” (จํานงค, 2559; วิชัย, 2559) 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย 

ผูวิจัยไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต 

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ปญหาหลักของผูประกอบการไรออย คือ ขาดแคลน 

แรงงานตัดออยหรือแรงงานตัดออยภาคอีสาน จะมาในชวงปลายเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน โดย
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ผูประกอบการไรออยมีความจําเปนตองจางแรงงานไวลวงหนาและตองมีการจายเงินคาแรงลวงหนาและ 

ทําสัญญาจางใหกับแรงงาน โดยจายเงินลวงหนาผานหัวหนาคนงาน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมของทุกป 

เพ่ือใหม่ันใจวาจะไดแรงงานมาตัดออยในชวงปลายเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน ซ่ึงการดําเนินการ

ดังกลาวผูประกอบการไรออยเปนผูรับความเสี่ยงเพราะบางครั้งแรงงานท่ีรับเงินคาแรงลวงหนาไมมา

ตัดออยใหตามสัญญาและไมคืนเงินใหถึงจะมีการทําสัญญาและการดําเนินคดีตามกฎหมายกับแรงงาน

ท่ีเบี้ยวแตไมคุมกับคาใชจายในการติดตามหรือจางทนาย ถึงแมวาจะเปนความเสี่ยงแตก็จําเปนตองจาง 

แรงงานดังกลาวนอกจากปญหาดานแรงงานแลวผูประกอบการไรออยสวนใหญประสบปญหาดานราคา 

ผลิตตกต่ําและปญหาภัยแลง เปนตน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้ 

“ปญหาการขาดแคลนแรงงานตัดออยมีมากข้ึนเรื่อยๆ แถมแรงงานนําเงินไปใชกอนลวงหนา 

โดยไมเสียดอกพอถึงเวลาไปรับก็หนี” (สมบูรณ, 2559) 

“การจางแรงงานตองนาํเงินไปใหลวงหนาหรือตกแรงงานไวลวงหนา โดยไมมีดอกเบี้ย

ครอบครัวหนึ่งตองจายเปนหม่ืน ซ่ึงประสบปญหา คือ ความไมแนนอนของแรงงานรับเงินหลายท่ีพอ

ถึงเวลาไปรับก็ไมมาตัดออยใหและไมคืนเงิน”(เอกพจน, 2559) 

แนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคตของผูประกอบการไรออย ในเขต 

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการไรออยสวนใหญมีแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจในอนาคต คือ มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ เชน รถไถ รถคีบออย รถตัดออย

เพ่ิมมากข้ึนและมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออย โดยการซ้ือท่ีดินหรือเชาท่ีดินในการทําไรออยเพ่ิมมากข้ึน 

และโรงงานน้ําตาลมีสวนชวยในการขยายพ้ืนท่ีปลูกออย โดยวิธีการเปลี่ยนพืชเพาะปลูก จากมันสําประหลัง 

หันมาปลูกออยโรงงาน ใหเกษตรกรไรละ 700 บาท และเปลี่ยนพืชเพาะปลูก จากปลูกขาวหันมาปลูก

ออยโรงงานแทน ใหเกษตรกรไรละ 1,500 บาท จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้ 

“โรงงานน้ําตาลมีสวนชวยในการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนพืช

ในการเพาะปลูกหันมาปลูกออยสงโรงงานน้ําตาลแทนการปลูกพืชเดิม”(เอกพจน, 2559) 

“มีการลงทุนซ้ือเครื่องจักรขนาดใหญ ซ้ือรถตัดออยโดยกูเงินจากโครงการสินเชื่อสําหรับ

การจัดซ้ือรถตัดออย สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยโรงงานน้ําตาลเปนผูคํ้าประกันวงเงิน

กูใหกับผูประกอบการไรออย” (สมบูรณ, 2559) 

“ผมซ้ือรถไถเล็กคูโบตา ในการฉีดยา การสับหญาในรอง”(ธานี, 2559) 

“เชาท่ีเพ่ิม 50 ไร ปลูกออยสงโรงงานน้ําตาล”(แผน, 2559) 
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สวนท่ี 2 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร 

ในสวนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท่ัวไปของลูกไรและปญหาและอุปสรรคและแนวทางการ

ประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร สรุปไดดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของลูกไร 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของลูกไร จํานวน 5 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 

ประมาณ 40-55 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีระยะเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจเก่ียวกับไรออยมากกวา 10 ปข้ึนไป เปนการประกอบธุรกิจแบบครัวเรือนกิจการขนาดเล็ก คือ 

เจาของไรเปนคนเพาะปลูกออยและบํารุงรักษาเอง สวนการเก็บเก่ียวออยสงโรงงานน้ําตาลจะใชแรงงาน 

จากผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา ซ่ึงหัวหนาโควตาจะทําหนาท่ีจัดหาแรงงานและจัดสรรแรงงาน 

ในการเก็บเก่ียวผลผลิตของตนเองและของลูกไรแตละคนและนําออยท่ีไดของลูกไรไปลงในโควตาของ

ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตาท่ีทําสัญญาไวกับโรงงานน้ําตาล การประกอบธุรกิจสวนใหญของ 

ลูกไรเปนการเปลี่ยนพืชเชน การปลูกมันสําปะหลังเปลี่ยนมาปลูกออย การปลูกขาวเปลี่ยนมาปลูกออย 

เปนตนและมีจํานวนไรออยท่ีอยูในความดูแล 30 – 50 ไร โดยลักษณะเปนการผลิตออยเพ่ือสงใหกับ

ผูประกอบการหรือหัวหนาโควตาสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลในพ้ืนท่ีและมีคาเฉลี่ยการสงออย 

ใหกับโรงงานน้ําตาล 250-600 ตันตอป จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้ 

“ทําออยมา 10 ป ปลูกออย บํารุงรักษาเอง สวนเงินลงทุนและแรงงานในการเก็บเก่ียว

ออยสงโรงงานน้ําตาลใชจากผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา ในปท่ีผานมาไดออย จํานวน 260 

ตัน” (ประนอม, 2559) 

“เปนลูกไรมา 18 ป ทําไรออยโดยใชเงินทุนจากเถาแกไรออย โดยซ้ือพันธุ ไถท่ี ปลูกออย 

ปุยยา และใชแรงงานในการตัดออยจากผูประกอบการไรออย มียอดการสงออยใหกับเถาแกไรออยใน

ปท่ีผานมา 600 ตัน”(แหวว, 2559) 

“เดิมปลูกมันสําปะหลังหันมาปลูกออย เนื่องจากราคาดี และไดนําเงินผูประกอบการไร

ออยท่ีเขารวมโควตามาลงทุน โดยลงทุนซ้ือพันธในการปลูก การไถท่ี คาแรง คาเชา คารถปลูก คาแรงงาน 

ตัดออย ในการทําไรออยเริ่มมาเม่ือป 2540 โดยใชเงินทุนหมุนเวียนจากผูประกอบการไรออย”(ลัย, 

2559) 

“ปลูกออยมา 15 ป โดยเขาโควตากับผูประกอบการไรออย ใชเงินทุนและเครื่องจักรจาก

ผูประกอบการไรออย” (ศรี, 2559) 

“ปลูกออยโดยใชเงินทุนของตนเองแตใชแรงงานในการตัดออยและเครื่องจักรของผูประกอบการ 

ไรออย”(สายชล, 2559) 
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ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของลูกไร 

ผูวิจัยไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการของแรงงานของลูกไร ในเขตอําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ปญหาหลักของลูกไร คือ ขาดทักษะในการบริหารจัดการไรออย

ขาดเงินทุนในการปลูกออย ขาดเงินลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรทุนแรง ประสบปญหาแลงฝนท้ิงชวงและ 

แมลงรบกวน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้  

“ขาดทักษะในการบริหารจัดการไรออย ทําใหออยตออยูไดในระยะสั้นไมเกิน 2 ป”  

(ศร,ี 2559) 

“ขาดเงินลงทุนในการทําไรออยและซ้ือเครื่องจักรทุนแรง ตองกูยืมเงินจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือยืมจากผูประกอบการไรออย”(สายชล, 2559) 

“ประสบปญหาภัยแลงฝนท้ิงชวงและแมลงรบกวน ผลผลิตเสียหาย รายไดลดลง” (ลัย, 

2559) 

“ปญหาภัยธรรมชาติ คือ ฝนท้ิงชวงเนื่องจากออยตองการน้ํา หากฝนไมตกตามฤดูกาล

ออยแหงแลง แนวทางแกไข คือ ขุดบอบาดาลใชน้ําใตดินในชวงแหงแลง”(ประนอม, 2559) 

แนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร ในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ลูกไรสวนใหญมีแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต คือ มีการ

ลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรทุนแรงและมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยและมีการเปดโควตาเปนของตนเอง 

เนื่องจากรัฐบาลมีการสงเสริมใหเปลี่ยนพืชเพาะปลูก เชน การปลูกขาวหันมาปลูกออย ไดเงินลงทุนเพ่ิม 

ไรละ 1,500 บาท และการปลูกมันสําปะหลังหันมาปลูกออย ไดเงินลงทุนเพ่ิมไรละ 700 บาท ทําให

เกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเพ่ิมรายไดเกษตรกรบางรายมีการซ้ือท่ีดินหรือเชา

ท่ีดินในการทําไรออยเพ่ิมมากข้ึน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาวสอดคลองดังนี้ 

“รัฐบาลมีสวนชวยในการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก เนื่องจากภาครัฐสนับสนุนใหเปลี่ยนพืช

เพาะปลูกหันมาปลูกออยสงโรงงานน้ําตาลแทนการปลูกพืชเดิม” (แหวว, 2559) 

“มีการลงทุนซ้ือเครื่องจักรทุนแรง มาใชการปลูกออยและดูแลรักษาหลักปลูกเพ่ือทดแทน 

การใชแรงงาน” (สายชล, 2559) 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของฝายไรโรงงานน้ําตาล ในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุประมาณ 35 ปข้ึนไป จบการศึกษาปริญญาตรี มีความรูเก่ียวกับ 

การดูแลผูประกอบการไรออยและมีระยะเวลาในการทํางาน 8 ปข้ึนไป ทําหนาท่ีในการกระจายความรู 

และการสงเสริมการปลูกออย การเผยแพรองคความรูการบริหารจัดการไรออย การใหบริการดานสินเชื่อ 

ในดานตางๆ ใหกับผูประกอบการไรออยของโรงงานน้ําตาลและดูแลปริมาณออยท่ีรับเขาหีบของหัวหนา 

 



45 

โควตาท่ีอยูในความรับผิดชอบหากผูประกอบการไรออยขาดแคลนแรงงานตัดออยโรงงานน้ําตาลก็มี

สวนชวยในการนํารถตัดออยของโรงงานน้ําตาล มาชวยผูประกอบการไรออยในการตัดออยใหทันกับ

กําหนดการปดหีบของโรงงานน้ําตาล 

 

 



บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษา เรื่อง กลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกรวมกับการ

สังเกตการณ ดวยแนวคําถามการวิจัยท่ีมีรายละเอียดของคําถามเก่ียวกับกลยุทธการจัดการแรงงานของ 

ผูประกอบการไรออยสอบถามผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา ลูกไรและฝายไรโรงงานน้ําตาล 

ในเขต อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรีและยังศึกษาคนควาจากเอกสาร ขอมูลทางวิชาการ ทฤษฎีและ

หลักการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลและเนื้อหาท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะหและเปนแนวทางในการอธิบาย 

และวิเคราะหขอมูลครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 กลยุทธในการจัดการแรงงาน ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจ 

ในอนาคตของผูประกอบการไรออย 

สวนท่ี 2 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 กลยุทธในการจัดการแรงงาน ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบ

ธุรกิจ ในอนาคตของผูประกอบการไรออย 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูประกอบการไรออยหรือ

หัวหนาโควตา จํานวน 10 คน สวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุ 60-65 ปข้ึนไป สถานภาพการศึกษา

สวนใหญของผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตามีการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา  มีระยะเวลาใน

การดําเนินธุรกิจเก่ียวกับไรออยมากกวา 20 ปข้ึนไป มีจํานวนพ้ืนท่ีไรออยท่ีอยูในความดูแล 150-1,500 

ไร เปนกิจการขนาดกลาง คือ ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตาเปนผูบริหารงานเอง ขนาดของ

ธุรกิจเปนแบบธุรกิจเจาของคนเดียวหรือธุรกิจแบบครัวเรือน สวนใหญไดรับการสืบทอดกิจการตอจาก

บรรพบุรุษจากรุนสูรุน โดยผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา มีการทําสัญญาการสงออยไว

โรงงานน้ําตาลและมีลูกไรในการบริหารจัดการโดยลักษณะของธุรกิจเปนธุรกิจท่ีผลิตออยเพ่ือปอนสง

โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีและมีปริมาณการสงออยใหกับ 

โรงงานน้ําตาล5,000-15,000 ตันตอป 
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ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขตอําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการไรออยในเขต อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี มีกลยุทธ 

ในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออยมีลักษณะการจางแรงงาน 2 รูปแบบ คือ 1) แรงงานใน

ทองถ่ินแบบมาเชากลับเย็น จะใชแรงงานในชวงปลูกออย การดูแลรักษา การบํารุงตอออยและขับรถบรรทุก 

และ 2) แรงงานตางถ่ินมาในชวงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตหรือตัดออยในชวง เดือนธันวาคม-เดือนเมษายน 

สวนใหญจะใชแรงงานตัดออยจากภาคอีสานผูประกอบการมีการใชแรงงานหลักๆ ในการเก็บเก่ียวผลผลิต 

3 วิธี คือ 1) ใชแรงงานคนจากตางถ่ินมาในชวงตัดออยเทานั้นระยะเวลาในการตัดออยในชวงเดือน

ธันวาคม-เดือนเมษายนของทุกป 2) ใชแรงงานคนกับรถตัด โดยหาแรงงานตากตางถ่ินและในทองถ่ิน

ในเขต อําเภอจอมบึงและเชารถตัดจากโรงงานน้ําตาลมาชวยในการเก็บเก่ียวผลผลิต 3) ใชรถตัดอยาง

เดียว สามารถเชารถตัดออยจากโรงงานน้ําตาลหรือผูประกอบการลงทุนในการซ้ือรถตัดออย โดยกูเงิน 

กองทุนออยและโรงงานน้ําตาลเปนผูคํ้าประกัน การเลือกใชวิธีการเก็บเก่ียวข้ึนอยูกับผูประกอบการไร

ออยแตละทานเลือกใช  

ผูวิจัยไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ปญหาหลักของผูประกอบการไรออย คือ ขาดแคลน 

แรงงานตัดออยหรือแรงงานตัดออยภาคอีสาน จะมาในชวงปลายเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน โดย

ผูประกอบการไรออยมีความจําเปนตองจางแรงงานไวลวงหนาและตองมีการจายเงินคาแรงลวงหนาและ 

ทําสัญญาจางใหกับแรงงาน โดยจายเงินลวงหนาผานหัวหนาคนงาน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมของทุกป 

เพ่ือใหม่ันใจวาจะไดแรงงานมาตัดออยในชวงปลายเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน ซ่ึงการดําเนินการ

ดังกลาวผูประกอบการไรออยเปนผูรับความเสี่ยงเพราะบางครั้งแรงงานท่ีรับเงินคาแรงลวงหนาไมมา

ตัดออยใหตามสัญญาและไมคืนเงินใหถึงจะมีการทําสัญญาและการดําเนินคดีตามกฎหมายกับแรงงาน

ท่ีเบี้ยวแตไมคุมกับคาใชจายในการติดตามหรือจางทนาย ถึงแมวาจะเปนความเสี่ยงแตก็จําเปนตองจาง 

แรงงานดังกลาวนอกจากปญหาดานแรงงานแลวผูประกอบการไรออยสวนใหญประสบปญหาดานราคา 

ผลิตตกต่ําและปญหาภัยแลง เปนตน  

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคตของผูประกอบการไรออย ในเขต 

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการไรออยสวนใหญมีแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจในอนาคต คือ มีการลงทุนซ้ือเครื่องจักรขนาดใหญ เชน รถไถ รถคีบออย รถตัดออย

เพ่ิมมากข้ึนและมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออย โดยการซ้ือท่ีดินหรือเชาท่ีดินในการทําไรออยเพ่ิมมากข้ึน 

และโรงงานน้ําตาลมีสวนชวยในการขยายพ้ืนท่ีปลูกออย โดยวิธีการเปลี่ยนพืชเพาะปลูก จากมันสําประหลัง 

หันมาปลูกออยโรงงาน ใหเกษตรกรไรละ 700 บาท และเปลี่ยนพืชเพาะปลูก จากปลูกขาวหันมาปลูก

ออยโรงงานแทน ใหเกษตรกรไรละ 1,500 บาท  
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สวนท่ี 2 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของลูกไร จํานวน 5 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 

ประมาณ 40-55 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีระยะเวลาในการดําเนิน

ธุรกิจเก่ียวกับไรออยมากกวา 10 ปข้ึนไป เปนการประกอบธุรกิจแบบครัวเรือนกิจการขนาดเล็ก คือ 

เจาของไรเปนคนเพาะปลูกออยและบํารุงรักษาเอง สวนการเก็บเก่ียวออยสงโรงงานน้ําตาลจะใชแรงงาน 

จากผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา ซ่ึงหัวหนาโควตาจะทําหนาท่ีจัดหาแรงงานและจัดสรรแรงงาน 

ในการเก็บเก่ียวผลผลิตของตนเองและของลูกไรแตละคนและนําออยท่ีไดของลูกไรไปลงในโควตาของ

ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตาท่ีทําสัญญาไวกับโรงงานน้ําตาล การประกอบธุรกิจสวนใหญของ 

ลูกไรเปนการเปลี่ยนพืช เชน การปลูกมันสําปะหลังเปลี่ยนมาปลูกออย การปลูกขาวเปลี่ยนมาปลูกออย 

และมีจํานวนไรออยท่ีอยูในความดูแล 30 – 50 ไร โดยลักษณะเปนการผลิตออยเพ่ือสงใหกับผูประกอบการ 

หรือหัวหนาโควตาสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาล  ในพ้ืนท่ีและมีคาเฉลี่ยการสงออยใหกับโรงงาน 

น้ําตาล 250-600 ตันตอป 

ผูวิจัยไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการของแรงงานของลูกไร ในเขตอําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ปญหาหลักของลูกไร คือ ขาดทักษะในการบริหารจัดการไรออย

ขาดเงินทุนในการปลูกออย ขาดเงินลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรทุนแรง ประสบปญหาแลงฝนท้ิงชวงและ 

แมลงรบกวน 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร ในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ลูกไรสวนใหญมีแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต คือ มีการลงทุน 

ในการซ้ือเครื่องจักรทุนแรงและมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยและมีการเปดโควตา เปนของตนเอง 

เนื่องจากรัฐบาลมีการสงเสริมใหเปลี่ยนพืชเพาะปลูก เชน การปลูกขาวหันมาปลูกออย ไดเงินลงทุน

เพ่ิมไรละ 1,500 บาท และการปลูกมันสําปะหลังหันมาปลูกออย ไดเงินลงทุนเพ่ิมไรละ 700 บาท ทํา

ใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและเพ่ิมรายไดเกษตรกร บางรายมีการซ้ือท่ีดินหรือ

เชาท่ีดินในการทําไรออยเพ่ิมมากข้ึน 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของฝายไรโรงงานน้ําตาล ในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุประมาณ 35 ปข้ึนไป จบการศึกษาปริญญาตรี มีความรูเก่ียวกับ 

การดูแลผูประกอบการไรออยและมีระยะเวลาในการทํางาน 8 ปข้ึนไป ทําหนาท่ีในการกระจายความรู 

และการสงเสริมการปลูกออย การเผยแพรองคความรูการบริหารจัดการไรออย การใหบริการดานสินเชื่อ 

ในดานตางๆใหกับผูประกอบการไรออยของโรงงานน้ําตาลและดูแลปริมาณออยท่ีรับเขาหีบของหัวหนา 

โควตาท่ีอยูในความรับผิดชอบ หากผูประกอบการไรออยขาดแคลนแรงงานตัดออยโรงงานน้ําตาลก็มี
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สวนชวยในการนํารถตัดออยของโรงงานน้ําตาลมาชวยผูประกอบการไรออยในการตัดออยใหทันกับ

กําหนดการปดหีบของโรงงานน้ําตาล  

 

การอภิปรายผล 

สวนท่ี 1 กลยุทธในการจัดการแรงงาน ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบ

ธุรกิจในอนาคตของผูประกอบการไรออย 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูประกอบการไรออยหรือ

หัวหนาโควตา จํานวน 10 คน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเอกศักดิ์ บุญเสนาะ (2553) วิจัยเรื่อง 

“ความตองการการสงเสริมและบริการของเกษตรกรชาวไรออยในจังหวัดกาญจนบุรี” กลาววา เกษตรกร 

ท้ังหมดประกอบอาชีพทําไรออยสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุประมาณ 60-65 ปข้ึนไป สถานภาพ

การศึกษาสวนใหญของผูประกอบการไรออยมีการศึกษาไมสูงจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาซ่ึงสอดคลอง 

กับแนวคิดของทัตสัญฑชัย ตรีสัตย (2556) กลาววา เกษตรกรผูปลูกออยในอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีประสบการณในการปลูกออยเฉลี่ย 21.90 ป ซ่ึงนับวาเกษตรมีประสบการณในการปลูกออยมาก แต

พบวา เกษตรกรยังมีปญหาในการบริหารจัดการดานไรและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เนื่องจาก 

รูปแบบการบํารุงรักษาออย ทักษะความรูตางๆ ยังคงเปนไปในลักษณะสืบทอดตอกันมา มีจํานวนพ้ืนท่ี 

ไรออยท่ีอยูในความดูแล 150-1,500 ไร เปนกิจการขนาดกลาง คือ ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนา

โควตาเปนผูบริหารงานเอง ขนาดของธุรกิจเปนแบบธุรกิจเจาของคนเดียวหรือธุรกิจแบบครัวเรือนสวนใหญ 

ไดรับการสืบทอดกิจการตอจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน โดยผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา มี

การทําสัญญาการสงออยไวโรงงานน้ําตาลและมีลูกไรในการบริหารจัดการโดยลักษณะของธุรกิจเปนธุรกิจ 

ท่ีผลิตออยเพ่ือปอนสงโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีและมี

ปริมาณการสงออยใหกับโรงงานน้ําตาล 5,000-15,000 ตันตอป 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขตอําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการไรออยในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีกลยุทธ 

ในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออยมีลักษณะการจางแรงงาน 2 รูปแบบ คือ 1) แรงงานใน

ทองถ่ินแบบมาเชากลับเย็น จะใชแรงงานในชวงปลูกออย การดูแลรักษา การบํารุงตอออยและขับรถบรรทุก 

และ 2) แรงงานตางถ่ินมาในชวงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตหรือตัดออยในชวง เดือนธันวาคม-เดือนเมษายน 

สวนใหญจะใชแรงงานตัดออยจากภาคอีสานผูประกอบการมีการใชแรงงานหลักๆ ในการเก็บเก่ียวผลผลิต 

3 วิธี คือ 1) ใชแรงงานคนจากตางถ่ินมาในชวงตัดออยเทานั้นระยะเวลาในการตัดออยในชวงเดือน

ธันวาคม-เดือนเมษายนของทุกป 2) ใชแรงงานคนกับรถตัด โดยหาแรงงานตากตางถ่ินและในทองถ่ิน

ในเขต อําเภอจอมบึงและเชารถตัดจากโรงงานน้ําตาลมาชวยในการเก็บเก่ียวผลผลิต 3) ใชรถตัดอยาง
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เดียว สามารถเชารถตัดออยจากโรงงานน้ําตาลหรือผูประกอบการลงทุนในการซ้ือรถตัดออย โดยกูเงิน 

กองทุนออยและโรงงานน้ําตาลเปนผูคํ้าประกัน การเลือกใชวิธีการเก็บเก่ียวข้ึนอยูกับผูประกอบการไร

ออยแตละทานเลือกใช  

ผูวิจัยไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต 

อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ปญหาหลักของผูประกอบการไรออย คือ ขาดแคลน 

แรงงานตัดออยหรือแรงงานตัดออยภาคอีสาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเกษตรอําเภอบอพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี (2557) ในแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอ กลาววาปญหาการผลิตออยในพ้ืนท่ี

อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คือ เกษตรกรสวนใหญมีปญหาเรื่องแรงงานคนในการเก็บเก่ียวออย 

ตองไปจางแรงงานในภาคอีสานทุกๆ ป และนับวันแรงงานตัดออยจะลดนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับกับ

แนวคิดของกัน ภูจีน กลาววา คน คือ เครื่องมือเก็บเก่ียวออยท่ีดีท่ีสุด แตปจจุบันมีปญหาเรื่องแรงงาน 

ทําใหแรงงานหายากในภาคการเกษตร ประกอบกับคาแรงงานมีปรับตัวสูงข้ึนโดยผูประกอบการไรออยมี

ความจําเปนตองจางแรงงานไวลวงหนา คือตองมีการจายคาแรงลวงหนาและทําสัญญาจางใหกับแรงงาน 

โดยจายเงินลวงหนาผานหัวหนาคนงานตั้งแตเดือนพฤษภาคมของทุกป เพ่ือใหม่ันใจวาจะไดแรงงาน

มาตัดออยในชวงปลายเดือนธันวาคม- เดือนเมษายน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวผูประกอบการไรออย

เปนผูรับความเสี่ยง เพราะบางครั้งแรงงานท่ีรับเงินคาแรงลวงหนาไมมาตัดออยใหตามสัญญาและไม

คืนเงินให ถึงจะมีการทําสัญญาและการดําเนินคดีตามกฎหมายกับแรงงานท่ีเบี้ยวแตไมคุมกับคาใชจาย 

ในการติดตามหรือการจางทนาย ถึงแมวาจะเปนความเสี่ยงแตก็จําเปนตองจางแรงงานดังกลาวนอกจาก 

ปญหาดานแรงงานแลวผูประกอบการสวนใหญประสบปญหาดานราคาผลิตตกต่ําและปญหาภัยแลง 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของทัตสัณฑชัย ตรีสัตย (2556) กลาววา เกษตรกรในอําเภออูทองจังหวัด

สุพรรณบุรี มีปญหาจากภัยธรรมชาติ คือฝนแลง เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกออยสวนใหญในอําเภออูทอง อยู

นอกเขตชลประทาน การใหน้ํายังอาศัยน้ําฝนและพบปญหาฝนแลงเปนประจํา 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคตของผูประกอบการไรออย ในเขต 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ผูประกอบการไรออยสวนใหญมีแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจในอนาคต คือ มีการลงทุนซ้ือเครื่องจักรขนาดใหญ เชน รถไถ รถคีบออย รถตัดออย 

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชมพูนุช วงศสุวรรณ (2555) วิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงสราง

ตนทุนการผลิตออยและการขนสงออยเขาโรงงาน กรณีศึกษา: ตําบลบอสุพรรณ อําเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี “กลาววา ปญหาขาดแคลนแรงงานตัดออย แรงงานไมเพียงพอ แนวทางแกไข คือ 

หันมาใชเครื่องจักรชวย เชน รถคีบออย รถตัดออย มีขอจํากัดคือ จะตองเปนเกษตรกรท่ีมีจํานวนพ้ืนท่ี 

เพาะปลูกจํานวนมากจึงจะคุมคาการลงทุนโดยจะสงผลดีในระยะยาว ผูประกอบการไรออยสวนใหญมี

การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน โดยมีการซ้ือท่ีดินหรือเชาท่ีดินในการทําไรออยเพ่ิมมากข้ึน 
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และโรงงานน้ําตาลมีสวนชวยในการขยายพ้ืนท่ีปลูกออย โดยวิธีเปลี่ยนพืชเพาะปลูกจาก

ปลูกมันสําปะหลังหันมาปลูกออยโรงงาน ใหเกษตรกรไรละ 700 บาท และเปลี่ยนพืชเพาะปลูกจาก

ปลูกขาวหันมาปลูกออยโรงงาน ใหเกษตรกรไรละ 1,500 บาท 

สวนท่ี 2 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของลูกไร จํานวน 5 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวง

อายุประมาณ 40-55 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีระยะเวลาในการดําเนิน 

ธุรกิจเก่ียวกับไรออยมากกวา 10 ปข้ึนไป เปนการประกอบธุรกิจแบบครัวเรือนกิจการขนาดเล็ก คือ 

เจาของไรเปนคนเพาะปลูกออยและบํารุงรักษาเอง สวนการเก็บเก่ียวออยสงโรงงานน้ําตาลจะใชแรงงาน 

จากผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตา ซ่ึงหัวหนาโควตาจะทําหนาท่ีจัดหาแรงงานและจัดสรรแรงงาน 

ในการเก็บเก่ียวผลผลิตของตนเองและของลูกไรแตละคนและนําออยท่ีไดของลูกไรไปลงในโควตาของ

ผูประกอบการไรออยหรือหัวหนาโควตาท่ีทําสัญญาไวกับโรงงานน้ําตาล การประกอบธุรกิจสวนใหญของ 

ลูกไรเปนการเปลี่ยนพืช เชน การปลูกมันสําปะหลังเปลี่ยนมาปลูกออย การปลูกขาวเปลี่ยนมาปลูกออย 

และมีจํานวนไรออยท่ีอยูในความดูแล 30 – 50 ไร โดยลักษณะเปนการผลิตออยเพ่ือสงใหกับผูประกอบการ 

หรือหัวหนาโควตาสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลในพ้ืนท่ีและมีคาเฉลี่ยการสงออยใหกับโรงงาน

น้ําตาล 250-600 ตันตอป  

ผูวิจัยไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของ ในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัด 

ราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ปญหาหลักของลูกไร คือขาดทักษะในการบริหารจัดการไรออย ขาดเงินลงทุน 

ในการปลูกออย ขาดเงินลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรทุนแรง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ชมพูนุช วงศสุวรรณ 

(2555) วิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงสรางตนทุนการผลิตออยและการขนสงออยเขาโรงงาน กรณีศึกษา: 

ตําบลบอสุพรรณ อําเภอสามพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี” กลาววา ปญหาเครื่องจักรมีราคาแพง เนื่องจาก 

ปญหาการขาดแคลนแรงงานคนดังนั้นเกษตรกร จึงตองใชเครื่องจักรชวยในการทํางาน ขอดีของการใช 

เครื่องจักร คือ จะสามารถชวยใหทํางานไดรวดเร็วข้ึน และชวยทุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงราคาเครื่องจักร

ในปจจุบันมีราคาแพง แนวทางแกไข คือ สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมซ้ือเครื่องจักรและลูกไรประสบ 

ปญหาภัยแลง ฝนท้ิงชวง และแมลงรบกวน เปนตน 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคตของลูกไร ในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบวา ลูกไรสวนใหญมีแนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต คือ มีการ

ลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรทุนแรง และมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออย และมีการเปดโควตาเปนของตนเอง 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 

ในการยื่นคําขอเปดโควตา คือ มีสัญญาสงออยใหกับโรงงาน มีพ้ืนท่ีของตนเองไมนอยกวา 10 ไร และ

ตองรับมอบออยจากชาวไรออยรายอ่ืน ซ่ึงรวมพ้ืนท่ีของตนเองไมนอยกวา 100 ไร และเปนสมาชิก
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สถาบันชาวไรออย และรัฐบาลมีการสงเสริมใหเปลี่ยนพืชเพาะปลูก เชน การปลูกขาวหันมาปลูกออย 

ไดเงินลงทุนเพ่ิมไรละ 1,500 บาท และการปลูกมันสําปะหลังหันมาปลูกออย ไดเงินลงทุนเพ่ิมไรละ 700 

บาท ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยโรงงาน และเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ทําใหเกษตรบางรายมีการซ้ือท่ีดิน หรือเชาท่ีดินในการทําไรออยเพ่ิมมากข้ึน 

ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออยในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของฝายไรโรงงานน้ําตาลในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุประมาณ 35 ปข้ึนไป จบการศึกษาปริญญาตรี มีความรูเก่ียวกับ 

การดูแลผูประกอบการไรออยและมีระยะเวลาในการทํางาน 8 ปข้ึนไป ท่ีทําหนาท่ีในการกระจายความรู 

และการสงเสริมการปลูกออย การเผยแพรองคความรูการบริหารจัดการไรออย การใหบริการดานสินเชื่อ 

ในดานตางๆ ใหกับผูประกอบการไรออยของโรงงานน้ําตาลและดูแลปริมาณออยท่ีรับเขาหีบของหัวหนา 

โควตาท่ีอยูในความรับผิดชอบ หากผูประกอบการไรออยขาดแคลนแรงงานตัดออยโรงงานน้ําตาลก็มี

สวนชวยในการนํารถตัดออยของโรงงานน้ําตาลมาชวยผูประกอบการไรออยในการตัดออยใหทันกับกําหนด 

การปดหีบของโรงงานน้ําตาล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ(รายงานรถตัดออย บริษัท โรงงานน้ําตาล

นิวกรุงไทย จํากัด, 2558) การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานตัดออย หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

โรงงานน้ําตาล สมาคมชาวไรออย รวมท้ังสํานักงานออยและน้ําตาลทราย ควรรวมมือกันใหการสนับสนุน 

หรือเปนการจัดหา จัดซ้ือ จัดจาง หรือน้ํารถตัดออยมาใหบริการแกเกษตรกรท่ีประสบปญหาการขาด

แคลนแรงงานตัดออย 

 

ประโยชนจากการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงกลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจเปนไปไดดวยดี และสามารถนํากลยุทธการจัดการ 

แรงงานไปใชในการประกอบธุรกิจและเปนแนวทางใหผูท่ีสนใจทราบถึงกลยุทธการจัดการแรงงาน 

2. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ในการ

จัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และทราบแนวคิดใน

การแกปญหา ใหพนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขใหกับผูที่สนใจหรือ

ผูประกอบการไรออยเขตอ่ืนๆ ตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงกลยุทธการจัดการแรงงานและปญหาและอุปสรรค 

ในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน 
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เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธในการจัดการแรงงานใหมีประสิทธิภาพแกผูประกอบการไรออย 

ในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดังนั้น ผูวิจัยทําการศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผูประกอบการธุรกิจไรออยเทานั้น ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจไม

มีความครอบคลุมในเรื่องของพ้ืนท่ี ควรมีการศึกษาผูประกอบการธุรกิจไรออยจากจังหวัดอ่ืนๆ ดวยวา

มีกลยุทธในการจัดการแรงงานท่ีแตกตางกันหรือไม อยางไร เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนมากข้ึนแก

ผูท่ีสนใจ 

2. ภาครัฐหรือโรงงานน้ําตาล ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูและแนวคิดใหมๆ ในการ

พัฒนาใหกับผูประกอบการไรออยรุนใหม ใหรูถึงระบบการบริหารจัดการแรงงาน เพ่ือนําไปพัฒนาทักษะ 

แรงงาน ระบบการจางงาน การแกปญหาแรงงานได และเกิดประโยชนกับผูประกอบการไรออย และ

แรงงานในอนาคต 
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รายการอางอิง 
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แนวคําถาม 

เรื่องกลยุทธการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

 

แนวคําถามในการวิจัยท่ีใชในการสัมภาษณ เปนแนวคําถามปลายเปด หัวขอท่ีสัมภาษณ

แบงเปน 3 สวนหลัก ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูประกอบการไรออย 

ชวงท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปในการดําเนินธุรกิจ 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2.  ธุรกิจของทานมีรูปแบบและประเภทการการดําเนินธุรกิจอยางไร (เจาของคนเดียว 

มีหุนสวน ฯลฯ) 

3.  ธุรกิจของทานดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาก่ีป 

4.  ธุรกิจของทานมีประเภทธุรกิจ (เปดลานรับซ้ือออย, มีลูกไรบริการจัดการ, สงโรงงาน

เฉพาะของตนเอง) 

5.  ธุรกิจของทานมียอดการสงออยใหกับโรงงานน้ําตาลตอปก่ีตัน 

ชวงท่ี 2 กลยุทธในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย 

1.  กลยุทธในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง จังหวัด 

ราชบุรี 

2. ธุรกิจของทานมีกระบวนการจัดหา/ติดตอแรงงงานอยางไร และแรงงานจากท่ีใดบาง 

3. ธุรกิจของทานมีจํานวนแรงงานท่ีใชในการประกอบธุรกิจออยในแตละครั้งจํานวนเทาไร 

4. ธุรกิจของทานใชแรงงานในการประกอบธุรกิจก่ีประเภท อะไรบาง 

5. ธุรกิจของทานใชลักษณะการจางงานท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

6. ธุรกิจของทานจัดหาแรงงานไดแลว ทานมีการพัฒนาทักษะแรงงานอยางไรบาง 

7. ธุรกิจของทานมีการจายสวัสดิการใหกับแรงงานของทานอยางไร และการดูแลแรงงาน 

จากทานในเรื่องใดบางท่ีนอกเหนือจากคาจางท่ีแรงงานไดรับ 

8. ธุรกิจของทานนอกจากฤดูกาลเก็บเก่ียว ทานมีการจัดการแรงงานอยางไร เชน ฝกทักษะ 

เพ่ิมเติมเพ่ือสามารถชวยงานในสวนอ่ืนไดนอกจากการเก็บเก่ียวออย หรือเลิกจางและสงแรงงานกลับ 

ไปภูมิลําเนาเดิมเปนตน 

 

 

 

 

 



60 

ชวงท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย 

1. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของผูประกอบการไรออย ในเขต อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี 

2. ธุรกิจของทานพบปญหาในการจัดการแรงงานในเรื่องใดบาง 

3. ธุรกิจของทานมีแนวทางและวิธีการแกไขปญหาในการจัดการแรงงานอยางไร 

4. ธุรกิจของทานตองการใหหนวยงานเอกชน เชน โรงงานน้ําตาล หรือหนวยงานภาครัฐ 

สนับสนุนการจัดการปญหาแรงงาน อยางไร 

5. นอกจากปญหาดานแรงงานแลวการประกอบธุรกิจของทานพบปญหาและอุปสรรค

เรื่องใดบาง 

ชวงท่ี 4 แนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต 

1.  ธุรกิจของทานมีแนวทางในการประกอบการไรออยในอนาคต อยางไรบาง 

 

สวนท่ี 2 แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณลูกไร 

ชวงท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของลูกไร 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2.  ธุรกิจของทานดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลาก่ีป 

3.  ธุรกิจของทานมียอดการสงออยใหกับผูประกอบการไรออยตอปก่ีตัน 

4.  ธุรกิจของทานใชแรงงานในการประกอบธุรกิจจากผูประกอบการไรออย ก่ีประเภท 

อะไรบาง 

ชวงท่ี 2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของลูกไร 

1.  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานของลูกไร อยางไร 

2.  ธุรกิจของทานพบปญหาในการจัดการแรงงานในเรื่องใดบาง 

3.  ธุรกิจของทานมีแนวทางและวิธีการแกไขปญหาในการจัดการแรงงานอยางไร 

4.  นอกจากปญหาดานแรงงานแลวการประกอบธุรกิจของทานพบปญหาและอุปสรรค 

เรื่องใดบาง 

ชวงท่ี 3 แนวทางในการประกอบธุรกิจในอนาคต 

1. ธุรกิจของทานมีแนวทางในการประกอบการไรออยในอนาคต อยางไรบาง 
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สวนท่ี 3 แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณฝายไรโรงงานน้ําตาล 

ชวงท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของฝายไรโรงงานน้ําตาล 

1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2.  โรงงานน้ําตาลมีสวนชวยในการบริการจัดการแรงงานใหกับผูประกอบการไรออย

อยางไรบาง 

3.  โรงงานน้ําตาลมีสวนชวยเหลือกรณีผูประกอบการไรออยประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน 

อยางไรบาง 

4. โรงงานน้ําตาลมีสวนชวยเหลอืผูประกอบการไรออยในอนาคต อยางไรบาง 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุใจกาญ  ปนทอง 

ท่ีอยู 91 หมูท่ี 9 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

  

 

ประวัติการศึกษา 
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