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คํานํา 

 
 นับต้ังแตผูเขียนไดสอนวิชาเศรษฐศาสตรแรงงานและแรงงานสัมพันธที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2544 ไดพบวาตําราภาษาไทยที่มีอยูน้ันยังมีเน้ือหาไมสอดคลองกับหลักสูตรของคณะรวมทั้งคณะยังไมมี
เอกสารหรือตําราเปนของตนเอง ดังน้ัน ผูเขียนจึงมีความตั้งใจในการเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา
เศรษฐศาสตรแรงงานและแรงงานสัมพันธขึ้น เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรแรงงานสัมพันธ
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 เน้ือหาในเอกสารประกอบการสอนเลมน้ีไดแบงออกเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 น้ันเปนเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ
วิชาเศรษฐศาสตรแรงงาน ซ่ึงประกอบดวยบทที่ 1–5 โดยจะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคําตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
วิชาเศรษฐศาสตรแรงงาน การศึกษาถึงอุปสงคและอุปทานของแรงงาน ตลาดแรงงาน และปญหาการวางงาน     
ในสวนที่ 2 จะเกี่ยวของกับวิชาแรงงานสัมพันธ ซ่ึงประกอบดวยบทท่ี 6–10 โดยจะศึกษาเกี่ยวกับองคการนายจาง
และองคการลูกจางรวมทั้งกลไกในการเจรจารวมตอรอง การไกลเกล่ียและการระงับขอพิพาทแรงงาน นอกจากนี้ 
ยังไดศึกษาถึงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไทย  
 ในการเขียนเอกสารประกอบการสอนเลมน้ี ผูเขียนใครขอขอบคุณ ผศ.ธมกร  ธาราศรีสุทธิ เปนอยางยิ่ง
ที่ใหความอนุเคราะหในการอานตนฉบับอยางละเอียดพรอมท้ังวิจารณและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูเขียน
รวมถึงมีสวนชวยใหหนังสือเลมน้ีมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบคุณสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ชวยเปนธุระ
ในการจัดพิมพ และทายสุดขอขอบคุณผูมีสวนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูเขียนทุกทาน ทั้งผูใหความรูโดยตรง
และผูสรางตําราและเอกสารตางๆ ที่ผูเขียนสามารถคนควาหาความรูจนกระทั่งเอกสารประกอบการสอนเลมน้ีเสร็จ
สมบูรณ 
 ผูเขียนหวังวาเอกสารประกอบการสอนเลมน้ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษาและผูใฝรูทุกทานในอันที่จะชวย
ใหสามารถทําความเขาใจกับเน้ือหาของวิชาไดเปนอยางดี หากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนยินดีรับฟง
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

 
                                                                                                      วีนัส  เอมวัฒนา 
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