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Abstract 

Code of Project: SOC/02 

Project Name: Quality of Life Migrant Workers 

Researcher Name: Asst.Prof.Dr.Kanlaya Namsanguan, Dr.Pravit Hora 

The purpose of this study were 1) to study quality of migrant workers before 

they came to Muang District, Chantaburi Province, Thailand, 2) to studytheir travel 

processes, 3) o study their quality of life while working in Muang District, Chantaburi 

Province, Thailand and 4) to study their ways of life. 

A rating scale questionnaires and a semi-structured interview form were used a 

tools of this study. Percentage one way analysis of variance and Spearman rank 

correlation coefficient were used to scored and evaluate all data. 

 The study results reviewed that those migrant workers were farmers, gardeners, 

employees or unemployed before coming to Muang District, Chantaburi Province, 

Thailand. Most migrant workers came to Chantaburi Province because of the 

recommendations of their friends or relatives. Some came to Chantaburi Province 

themselves and some came to Chantaburi Province by agencies assistants. To consider 

their quality of life, the payment is sufficient and fair. Their state of working, opportunity 

of self-development, co-working environment, relationship between migrant workers, 

personal rights, lifetime and progression and stability are in high level. Moreover, it was 

found that genders, nationalities, ability are in high working durations affected their 

quality of life.  

Key Words: quality of life, migrant workers 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนานาประเทศ ต่างมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าพาประเทศของตนเข้าไปสู่ประเทศระดับแนวหน้า 

ซ่ึงแต่ละประเทศเชือ่ว่าบอ่เกิดท่ีจะน าพาไปสู่ความก้าวหน้าได้ ล้วนแล้วแต่มาจากการประสบความส าเร็จ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้าสู่ระบบทุนนิยม ด้วยเหตุนี้ประเทศเหล่านี้จึงมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

รวมไปถึงพัฒนาเศรษฐกิจของตนไปเป็นทุนนิยม และเม่ือประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางดังกล่าว จึงเกิด

การเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ ของสังคมตามมาด้วย  เมื่อสังคมมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปเป็นทุนนิยม

แล้ว สิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด คือ มีการแข่งขันในสังคมสูงขึ้น ส่งผลท าให้ค่านิยมในสังคมของคน

เปลี่ยนไป มองว่าเงินตราเป็นตัวแปรส าคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และใช้ฐานะทางเศรษฐกิจเป็น

ตัวแบ่งชนชั้นของคนในสังคม กล่าวคือ หากใครต้องการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีคนนับหน้าถือ

ตาถือ คนเหล่านั้นจะต้องมีงานที่ดีท า อยู่ในต าแหน่งที่สังคมยอมรับ ได้รับค่าตอบแทนที่สูง เพราะสังคม

ระบบทุนนิยม มักจะวัดค่าของคนด้วยตัวเงิน และเมื่อคนในสังคมมองว่าเงินตราเป็นสิ่งส าคัญในการวัด

ระดับของคนแล้ว คนในสังคมจึงพยายามที่จะเพ่ิมรายได้ของตนให้ได้มากกว่าที่เคยได้รับมา เพ่ือให้ได้รับ

การยอมรับในสังคมที่มากข้ึน ด้วยวิธีการใดก็ตามที่ตนสามารถท าได้ เช่น การเข้าไปหารายได้ในประเทศที่

มีค่าของชีพสูงกว่าประเทศของตน แต่ก็ได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าประเทศของตนด้วย  

เมื่อคนในสังคมคิดเช่นนั้น จึงเกิดภาวการณ์หลั่งไหลของคนในประเทศท่ีมีค่าครอง 

ชีพที่ต่ ากว่าหลั่งไหลเข้ามาท างานหาเงินในประเทศที่มีค่าครองชีพที่สูงกว่า ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะแฝง

ตัวเข้าไปท างานในประเทศท่ีมีค่าครองชีพสูงกว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าจะที่ถูกกฎหมาย หรือผิด

กฎหมาย น าไปสู่การเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “แรงงานต่างด้าว” หรือ  “แรงงานข้ามชาติ” 

แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน มีจ านวนมากและครอบคลุมใน

หลายพื้นท่ีของประเทศไทย ในทางสถิติมีการจดทะเบียนต่างด้าวไว้แล้วประมาน 1.3 ลา้นคน แต่ในความ

เป็นจริงแล้วแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีจ านวนถึง 2 ล้านกว่าคน ซึ่งที่เหลือกว่า 7 แสน

คนนั้น เป็นแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย 
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คนต่างด้าวหรือคนงานข้ามชาติในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายลักษณะ อาจเป็นคนต่างด้าวหรือคน

ข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยหรือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยอาจเข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายว่าด้วยคน

เข้าเมือง หรือเข้ามาอย่างผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เช่น ลักลอบหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยทาง

ชายแดน หรือเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายแต่มิได้ออกไปทั้งท่ีสิทธิในการเข้าเมืองได้สิ้นสุดลง

แล้ว เป็นต้น คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนพม่า คนลาว คนกัมพูชา คนปากีสถาน 

หรือบังคลาเทศ ส่วนมากแล้วก็มีจุดประสงค์หลักที่จะเข้ามาหางานท าเพ่ือส่งเงินกลับให้กับครอบครัวของ

ตนในต่างประเทศ ซึ่งอาชีพที่คนต่างด้าวจะสามารถกระท าได้นั้นต้องเป็นอาชีพที่กฎหมายก าหนดไว้

เท่านั้น เช่น อาชีพประมง อาชีพเกษตรกร อาชีพก่อสร้าง อาชีพธุรกิจต่อเนื่องประมง หรือาชีพผู้รับใช้ใน

บ้าน หากเป็นอาชีพอ่ืนที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดรับรองไว้คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมายใน

ประเทศไทยเหล่านั้นก็จะไม่สามารถท าได้   (เนตรชนก สุขกมล, 2554) 

 แม้ว่าแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติจะมีส่วนอย่างส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เจริญเติบโตขึ้นก็จริง แต่การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ ในจ านวนที่
มากเกินกว่าความต้องการแรงงานของระบบเศรษฐกิจไทย และถ้าเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ร่างกาย
ไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความช านาญ หรือไม่มีพ้ืนฐานความรู้ใดๆ เป็นต้น 
แทนที่แรงงานเหล่านี้จะเป็นก าลังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต แต่อาจกลับกลายเป็นตัวการที่สร้าง
ความเสียหายต่างๆ ให้แก่ประเทศไทยได้เช่นกัน ดังนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันหา
แนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและประเทศชาติ  การที่กลุ่ม
แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในไทยมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ 
ตามมา เช่น ปัญหาการให้สัญชาติไทยแก่บุตรที่เกิดในไทยโดยมีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวอาจเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
จะเป็นการเพ่ิมภาระด้านงบประมาณของประเทศในอนาคต และปัญหาด้านอาชญากรรมอาจเพ่ิมมากข้ึน
เพราะอาจมีแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติบาง 
ส่วนมีประวัติเคยกระท าอาชญากรรมในประเทศของตนเองมาก่อน เมื่อเข้ามาในประเทศไทยก็อาจมาก่อ
อาชญากรรมได้เช่นที่เคยกระท ามา เป็นต้น 

แต่ที่ส าคัญก็คือ มีแรงงานต่างด้าวจากบางประเทศได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ได้มีผู้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อาจได้ผลประโยชน์ตอบแทน จึงดูแลให้ความ
คุ้มครองเป็นอย่างดี) ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะหลบเลี่ยงเข้ามาท างานในไทยโดยผิดกฎหมาย และ
ไม่จดทะเบียนขออนุญาตท างานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ชาวเวียดนามเข้ามาเก็บเงินค่าจอดรถบริเวณ
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หน้าร้านอาหารต่างๆ ใกล้ๆ กับห้างตั้งฮ้ัวเส็ง ฝั่งธนบุรี และหน้าร้านอาหารต่างๆ ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ส่วนชาวแอฟริกันจะเข้ามาขายของบริเวณซอยนานา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ชาวบังกลาเทศ
เข้ามาขายโรตี ชาวอินเดียเข้ามาขายถั่วและออกเงินกู้ตามท้องถนนทั่วไป และชาวฟิลิปปินส์เข้ามารับจ้าง
สอนภาษาอังกฤษบริเวณซอยคลองตัน กรุงเทพฯ เป็นต้น 

นอกจากปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่สังคมไทยต้องเผชิญแล้ว  ตัวของแรงงานต่างด้าวและ
แรงงานข้ามชาติ เมื่อเข้ามาท างานในประเทศกลับต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ประเด็นปัญหา
อาทิ การใช้ภาษาเป็นอุปสรรคส าคัญในการท างาน แรงงานที่พูดภาษาไทยไม่ได้หรือพูดได้แต่น้อย มักจะ
ถูกนายจ้างใช้ความสามารถในการพูดภาษาไทยเป็นเกณฑ์ส าคัญในการตั้งเงินเดือนและในการปฏิบัติตน
ต่อคนงาน แรงงานข้ามชาติหลายคนต้องประสบกับความยากล าบากในการหางานที่ดี การที่ไม่สามารถ
พูดภาษาไทยได้ บางครั้งน าไปสู่การดุด่าว่ากล่าวและถูกท าร้าย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติไม่สามารถ
สื่อสารกับนายจ้างได้มากนัก ท าให้นายจ้างหลายรายไม่เข้าใจและเกิดความรู้สึกไม่พอใจแรงงานข้ามชาติ 
แรงงานข้ามชาติจึงมักถูกนายจ้างด่าทออย่างหยาบคาย ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยอคติทางชาติพันธุ์ประกอบ 
บางครั้งถึงกับลงมือท าร้ายแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติอย่างรุนแรง บางกรณีจนถึงขั้นเสียชีวิต 
แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติจ านวนไม่น้อยถูกนายจ้างหรือคนในบ้านของนายจ้างข่มขืน ล่วง
ละเมิดทางเพศ หรือบางครั้งนายจ้างที่เป็นผู้หญิงเองก็เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เมื่องานที่แรงงานข้ามชาติเข้ามารับจ้างท างานส่วนใหญ่ถูกจัดให้อยู่ในประเภท 3 ส. คือ สุดเสี่ยง 

แสนล าบาก และสกปรก ท าให้แรงงานข้ามชาติต้องท างานหนักและเสี่ยงที่จะได้รับค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม 

งานบางประเภทเป็นงานที่ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับฤดูกาล เช่น งานในภาคเกษตร แรงงานข้ามชาติต้องท างาน

กลางแจ้งเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงและไม่มีวันหยุด บางกรณีแรงงานจะถูกใช้ให้ไปท างานที่ผิดกฎหมาย 

เช่น ให้ไปตัดไม้ในเขตป่าสงวนซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุมโดยนายจ้างจะไม่รับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้นต่อสิ่งที่

เกิดข้ึน ปัญหาของแรงงานข้ามชาติแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน จ าแนกพอเป็นสังเขปได้ ดังนี้ 

1. งานในภาคเกษตรกรรม ได้รับค่าแรงต่ า ไม่มีความแน่นอนในการท างานเพราะ เป็นงาน 
ตามฤดูกาล นอกจากนี้แรงงานในภาคเกษตรกรรมยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ของไทย ปัญหาที่พบมากท่ีสุด คือ การไม่ได้รับค่าแรงจากนายจ้าง เนื่องจากนายจ้างจะใช้วิธีการบ่ายเบี่ยง

ไม่ยอมจ่ายค่าแรง ด้วยการอ้างว่าหักค่าใช้จ่ายจากส่วนอื่นๆแล้วหรือบางครั้งใช้วิธีการแจ้งให้ เจ้าหน้าที่

ต ารวจเข้ามาจับกุมแรงงานเหล่านี้ 

2. ในภาคประมงทะเล แรงงานข้ามชาติมักต้องออกทะเลเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ 4 เดือน 
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จนถึงนานเป็นปี โดยต้องท างานอย่างหนัก มีเวลาพักผ่อนวันละไม่ก่ีชั่วโมง สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้าง

ล าบาก รวมถึงเรื่องอาหารและยารักษาโรคที่มีเพียงเพ่ือให้อยู่รอดไปวันๆ เท่านั้น นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อ

การถูกท าร้ายร่างกายและถูกฆ่าจากหัวหน้างานหรือไต้ก๋งเรือ หากท างานไม่เป็นที่พอใจหรือเมื่อเกิดมีเรื่อง

ทะเลาะเบาะแว้งกัน เรื่องราวการท าร้ายฆ่าฟันมักจะเงียบหายไปจนแรงงานข้ามชาติเรียกสถานการณ์

แบบ นี้ว่า"นักโทษทางทะเล" ลูกเรือท่ีออกเรือเข้าไปท าประมงในเขตแดนทะเลของประเทศอ่ืน ยังเสี่ยงต่อ

การถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ในประเทศนั้นๆ ด้วย 

3. งานรับใช้ในบ้าน แรงงานต้องท างานตั้งแต่เช้าจนค่ ามืด บางรายท างานบ้านแล้วยัง 

ต้องท างานในร้านขายของหรือท างานในบ้านญาติของนายจ้าง โดยได้รับค่าแรงจากนายจ้างคนเดียว 

แรงงานที่ท างานเป็นคนรับใช้ในบ้านส่วนใหญ่มักถูกห้ามมิให้ติดต่อกับคนภายนอก โดยนายจ้างจะให้

เหตุผลว่ากลัวแรงงานนัดแนะให้คนข้างนอกเข้ามาขโมยของในบ้าน รวมทั้งอาจจะถูกนายจ้างดุด่าว่ากล่าว

อย่างรุนแรงรวมถึงการท าร้ายร่างกายด้วย 

4. แรงงานห้องแถว แรงงานข้ามชาติที่ถูกหลอกให้เข้าไปท างานในโรงงานห้องแถวจะ 

ถูกกักให้ท างานอยู่แต่เฉพาะในโรงงาน และต้องท างานอย่างหนักตั้งแต่เช้าไปจนเกือบเที่ยงคืน โดย

นายจ้างจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารให้ ซึ่งเป็นอาหารที่แย่มากบางครั้งน าอาหารที่เกือบเสียแล้วมาให้แรงงาน

ทาน บางกรณีแรงงานได้รับประทานอาหารเพียงวันละ 2 มื้อ และไม่เพียงพอ 

5. แรงงานก่อสร้าง แรงงานในภาคการก่อสร้างเป็นกิจการที่พบว่าแรงงานข้ามชาติ 

จะถูกโกงค่าแรงบ่อยที่สุด ปัญหาค่าแรงนับเป็นปัญหาหลักท่ีอยู่คู่กับแรงงานข้ามชาติตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 

และพบในแทบทุกกิจการ โดยที่นายจ้างมักจะผัดผ่อนค่าแรงไปเรื่อยๆ เมื่อแรงงานเข้าไปทวงค่าแรงมักจะ

ได้รับค าตอบว่าหักเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆไปหมดแล้ว หรือหากเป็นเงินจ านวนมากๆบางรายมักจะใช้วิธีแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไป จับกุมแรงงานข้ามชาติเพ่ือหลีกเลี่ยงการจ่ายเงิน ในขณะเดียวกันแรงงานข้ามชาติ

ส่วนใหญ่เมื่อยังไม่ได้รับค่าแรงมักจะด ารงชีวิต โดยการหยิบยืมเงินหรือเอาข้าวของจากร้านค้าต่างๆด้วย

การติดหนี้สินไว้ก่อน เมื่อไม่มีเงินจ่ายหนี้ท าให้แรงงานอยู่ในภาวะยากล าบาก ในหลายกรณีแรงงานไม่ได้

รับค่าแรงอย่างเต็มที่ คือ นายจ้างให้แรงงานท างานไปก่อน 25 วันและจ่ายเพียง 15 วัน โดยค่าจ้าง 10 

วันที่เหลือ นายจ้างใช้เป็นกลวิธีควบคุมแรงงานไม่ให้คิดหนีหรือไม่ท างาน 



5 
 

เมื่อเส้นทางการเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยโดยเฉพาะในกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติจากพม่า รวมถึงสถานภาพการเป็นชนกลุ่มน้อยที่รัฐบาลพม่าไม่รับรองความเป็นพลเมือง 

แรงงานข้ามชาติจึงปราศจากการครอบครองเอกสารประจ าตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย จนบัดนี้หลายคนก็

ยังไม่มีเอกสารใดๆทีร่ับรองความเป็นพลเมืองพม่า ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ตนเองและลูกๆต้องกลายเป็น

บุคคลไร้สัญชาติ การถูกจับกุมกักขัง แม้ว่ารัฐบาลไทยจะอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายสามารถ

จดทะเบียนและขอใบอนุญาตท างานได้นั้น แต่การขาดถึงการอธิบายถึงกระบวนการจดทะเบียนอย่าง

ชัดเจน ระยะเวลาการจดทะเบียนที่สั้นเกินไป ไม่มีการออกใบอนุญาตท างานแก่ผู้ย้ายถิ่นที่อายุต่ ากว่า 15 

ปี การก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพโดยไม่ระบุวิธีด าเนินการที่ชัดเจน ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีส่วนส าคัญท่ี

ต้องอาศัยความร่วมมือจากนายจ้างประกอบ ท าให้กรณีที่นายจ้างไม่ให้ความร่วมมือหรือตั้งเงื่อนไขท่ีไม่

เป็นธรรมและบีบคั้นเรื่องการขอใบอนุญาตท างาน ท าให้แรงงานข้ามชาติหลายคนไม่สามารถเข้าสู่

กระบวนการทางกฎหมายไทยได้ และกลายเป็นบุคคลที่ต้องหลบซ่อนในสังคมไทยอย่างหวาดกลัวการถูก

จับกุม  

นอกจากนั้นแรงงานหลายคนที่เข้าสู่ขั้นตอนอย่างถูกกฎหมายก็ต้องเผชิญกับการถูกยึดใบอนุญาต

ท างานจากนายจ้างไปเก็บไว้ ให้ลูกจ้างถือแค่ใบส าเนาไว้ในกรณีท่ียินยอมให้ลูกจ้างมีเอกสารทางการสักอย่าง

ไว้กับตัว เมื่อลูกจ้างไม่มีเอกสารดังกล่าวติดตัว ก็จะถูกข่มขู่ว่าจะถูกส่งกลับถูกคุกคาม และถูกจับกุม 

เนื่องจากไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าตนมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานหลายคนจึงรู้สึกว่าการมีหรือไม่

มีบัตรอนุญาตท างานไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เพราะอย่างไรต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่

อยู่ดี ท าให้แรงงานข้ามชาติหลายคนใช้วิธีการจ่ายส่วยให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการไปจดทะเบียน 

ส าหรับแรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่ไม่มีเงินจ่ายค่าส่วยจะถูกจับกุมคุมขัง ปัญหาการจับกุมคุม

ขังของแรงงานข้ามชาติมีความรุนแรงอยู่มาก นอกจากเรื่องของห้องขังที่แออัดยัดเหยียด ปัญหาสภาพ

ความเป็นอยู่ อาหารประจ าวันและห้องน้ าของผู้ถูกคุมขัง ยังพบว่ามีการท าร้ายร่างกายแรงงานข้ามชาติที่

ถูกจับกุมโดยทั้งจากเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยผู้คุมซึ่งเป็นนักโทษไทยที่อยู่ในที่คุมขัง มีการทุบตีท าร้ายแรงงาน

ข้ามชาติที่ถูกจับกุมหากไม่พอใจจนถึงขั้นบาดเจ็บ อย่างรุนแรงจนถึงเสียชีวิต มีการข่มขืน ล่วงละเมิดทาง

เพศ การกระท าอนาจารต่อผู้ต้องขังที่เป็นแรงงานข้ามชาติหญิง เช่น ให้ผู้ต้องขังชายช่วยตัวเองหน้าห้อง
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ผู้ต้องขังหญิง ไปจนถึงการข่มขืนกระท าช าเราผู้ต้องขังหญิง โดยนักโทษชายที่เป็นคนไทยต่อหน้าเจ้าหน้าที่

ที่ไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐบางคนก็เป็นผู้กระท าเสียเอง 

จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติดังที่กล่าวมา พบว่าสาเหตุส าคัญมาจากปัญหา

อคติทางชาติพันธุ์ มีการสร้างและผลิตซ้ าผ่านสื่อหรือกลไกต่างๆในสังคม เพ่ือตอกย้ าให้เห็นว่าแรงงานข้าม

ชาติเหล่านี้เป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ ต้องท าการควบคุมอย่างจริงจัง แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้า

มาแย่งงานแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติเป็นตัวอันตรายน่ากลัว สภาพการณ์เหล่านี้ถูกสร้างเป็นภาพมายา

ที่กดทับให้สังคมไทยหวาดระแวงแรงงานข้ามชาติอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นสังคมที่ด ารงอยู่ด้วยความกลัว 

กล่าวคือ เราต่างถูกท าให้กลัวในซึ่งกันและกัน คนไทยกลัวแรงงานพม่า กลัวว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาท า

ร้ายตนเอง กลัวพวกเขาเหล่านั้นจะก่อเหตุร้ายกับคนรอบข้างของตนเอง ในขณะเดียวกันแรงงานข้ามชาติ

ก็กลัวคนไทยจะมาท าร้ายพวกเขา กลัวคนไทยจะแจ้งความจับพวกเขา กลัวการถูกเจ้าหน้าที่ท าร้ายพวก

เขา กลัวนายจ้างจะท าร้ายพวกเขา กลัวการถูกส่งกลับไปสู่ความไม่ปลอดภัยในประเทศของตนเอง  

 ความกลัวเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นจากการรับรู้ผ่านสื่อ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่า การน าเสนอข่าว การประชาสัมพันธ์โดยรัฐ จากการศึกษา และรวมถึงจาก

การไม่รู้ เช่น เรากลัวเพราะเราไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ สังคมได้ผลิตซ้ าฐานคติเหล่านี้ครั้งแล้วครั้ง

เล่า จนกลายเป็นความปกติ ความเคยชิน และสุดท้ายกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไป การด ารงอยู่ของสังคม

แห่งความกลัวนี้เองที่ช่วยเสริมสร้างให้ความรุนแรงทางกายภาพเกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าเล่า ท าให้การกดข่ีขูดรีด

คนข้ามชาติเหล่านี้เกิดข้ึนเหมือนเป็นเรื่องปกติ และกลายเป็นความชอบธรรมให้แก่ความรุนแรงใน

ลักษณะต่างๆ นอกจากนั้นปัญหาการละเมิดสิทธิด้านต่างๆ แล้ว พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักขาด

ความรู้เรื่องสุขอนามัยขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากการไม่สามารถอ่านข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ เพราะไม่มีการ

พิมพ์เผยแพร่ในภาษาของพวกเขาเอง รวมทั้งช่องทางหรือโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุข

ขั้นพ้ืนฐานก็เป็นอุปสรรคส าคัญ 

เมื่อมองถึงอนาคต แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะเก็บเงินรายได้จากการท างานสะสมไว้

เพ่ือส่งกลับไปให้ครอบครัวในประเทศต้นทาง หลายคนมีความหวังว่าจะสามารถท างานในประเทศไทยได้

สักระยะหนึ่งก็จะกลับประเทศพร้อมเงินทุนมากพอที่จะเอ้ือให้ครอบครัวของตนครองชีพได้ตามอัตภาพ 

(คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย, 2559)  จากสถานการณ์ปัญหาของแรงงานข้ามชาติดังกล่าว
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ข้างต้น จังหวัดจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชา โดยมีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง 

ได้แก่ จุดผ่านแดนบ้านผักกาด และจุดผ่านแดนบ้านแหลม และจุดผ่อนปรน 3 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนบ้าน

ซับตารี จุดผ่อนปรนบึงชนังล่าง และจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม โดยบริเวณจุดผ่านแดนทั้ง 2 แห่งนี้ เป็น

สถานที่ส าคัญส าหรับการแลกเปลี่ยนการค้าบริเวณชายแดนและการผ่านเข้าออกของแรงงานกับจังหวัด

พระตะบองของกัมพูชาจันทบุรียังต้อนรับแรงงานจากกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาท างานในภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรมและการแปรรูปสินค้าประมงของไทย โดยในตัวจังหวัดมีแรงงานชาวแขมร์ราว 50,000 คน 

แต่มีเพียงประมาณ 10,000 คนเท่านั้นที่เป็นแรงงานที่พ านักประจ าอยู่ในไทย แสดงให้เห็นว่า มีแรงงาน

อีกกว่า 80% ที่เดินทางเข้าออกผ่านบริเวณชายแดนเป็นประจ า ท าให้จังหวัดจันทบุรีริเริ่มโครงการ "โป่ง

น้ าร้อนโมเดล" เมื่อปี 2540 ผ่อนผันขยายเวลาให้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน จากเดิมที่สามารถเข้ามา

ท างานได้เพียง 7 วัน ให้มารายงานตัวทุก 90 วัน และห้ามเดินทางไปท างานในจังหวัดอ่ืน โดยผ่อนผัน

ให้กับแรงงานจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) ซึ่งผล

การส ารวจจ านวนแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 มีจ านวน ทั้งสิ้น 

9,692 คน แยกเป็น  มาตรา 9 ทั่วไป จ านวน 562 คน  พิสูจน์สัญชาติเดิม จ านวน 5,260 คน น าเข้าตาม 

MOU จ านวน  3,316 คน  มาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน จ านวน 2 คน  มาตรา 13 ชนกลุ่มน้อย จ านวน 

8 คน  มาตรา 14  คนต่างด้าวที่ข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จ านวน 544 คน  

 ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

เพ่ือให้รู้และเขา้ใจถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในจังหวัดจันทบุรี  เพ่ือให้

ทราบถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ อันเป็นประโยชน์ในการประเมินสภาพชีวิต และการประเมิน

สภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และปัญหาของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหาและป้องกันผลกระทบต่างๆท่ี จะตามมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนในการจะช่วยป้องกันปัญหา แก้ไข และเข้าใจปัญหา ที่เป็นผลกระทบจากการอพยพย้ายถิ่น

เข้ามาใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และเพ่ือน าผลได้น าเสนอต่อองค์กรที่เก่ียวข้อง

กับแรงงานข้ามชาติ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน สถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ 

ได้รับทราบและน าไปก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะเดินทางเข้ามาท างานในพื้นที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการเดินทางเข้ามาท างานของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี 

 3. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 4. เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตเชิงประชากร 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแรงงานข้ามชาติประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ที่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  บริการและร้านอาหาร ประมง และห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี จ านวน 120 คน และเป็นผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จ านวน 8 คน  

 

 2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

    เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ส าหรับข้อมูลแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย คุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิต และกระบวนการเดินทางเข้ามา

ท างานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ข้อมูลเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ ขอบเขตในเนื้อหา

ประกอบด้วย ด้านกฎหมาย  สวัสดิการ  ด้านปัจจัยสี่  

 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

     การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในครั้งนี้ ศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
4. นิยามศัพท ์
 คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสุขทางกายและความสุขทางใจในสภาพแวดล้อมการทeงานซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดของผู้ใช้แรงงาน โดยรับรู้จากประสบการณ์การท างาน ซึ่งผู้ใช้แรงงานได้ใช้
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ความคิดและความสามารถของตนเองในการท างาน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ท างานออกมาได้ดีรวมถึงได้

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง  

แรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี โดยในงานวิจัยนี้หมายถึง แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบคุณภาพชีวิตการท างานในมุมมองของของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในพ้ืนที่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

2. เป็นข้อมูลส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการท างานของ 

แรงงานข้ามชาติให้หาแนวทางตรวจสอบนายจ้างหรือประเมินความสามารถของแรงงานข้ามชาติให้

สอดคล้องกับการท างานกับนายจ้างแต่ละราย รวมถึงหาแนวทางในการให้ข้อมูลหรือ ความรู้เกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตการท างานแก่แรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามางานท างานในประเทศไทย เพ่ือเป็นทางเลือก

แก่แรงงานข้ามชาติในการตัดสินใจท างาน 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตนั้นมีความหลากหลาย มีการให้ความหมายไว้มากมาย ทั้งนี้เพราะ

คุณภาพชีวิตมีความเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 

คุณภาพชีวิตจึงเป็นแนวคิดที่มีความเป็นพลวัตร ซับซ้อนซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  

สถานที่ และการรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แนวคิด

คุณภาพชีวิตเป็นกระบวนการทางด้านจิตใจที่ตีความต้องผ่านกระบวนการทางความคิด ประสบการณ์และ

พ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  การอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นการยอมรับและก าหนดคุณค่าความเป็น

คนของคนในสังคมนั้น  ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากสังคมอ่ืน ในมุมมองของคุณภาพชีวิตมีผู้ให้

ความหมายไว้หลากหลายดังต่อไปนี้ 

1.1 ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างาน  

คุณชีวิตการท างาน (Quality of work life) มีการน ามาใช้ครั้งแรกในปี 1960 โดย Alton Mayo 
แต่การศึกษาท่ีผ่านมากว่า 50 ปี ยังไม่สามารถก าหนดความหมายที่ชัดเจนของคุณภาพชีวิตการท างานได้ 
(Easton & Laar. 2013) ในยุคแรกของการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง คุณภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนท างานกับสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยรวมทั้ งหมด (Rai,  2013) ปัจจุบัน
คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง แง่มุมของแนวความคิดที่กว้างขึ้นของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งเปูาหมายในการท างาน ในระยะแรกมีการให้ความหมาย คุณภาพชีวิตในการท างานว่า คุณภาพของ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมในการท างานทั้งหมด และใช้ความหมายในมิติของงานที่
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและเทคนิคในการออกแบบงาน ต่อมาค านี้แพร่หลายและมี
ผู้น าไปใช้อย่างกว้างขวาง แต่ความหมายจะแตกต่างกันตามขอบเขตของงานและกลุ่มคนที่แตกต่างกัน 
(ภัทราพร ตาราไต, 2554) แนวคิดเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตการท างานเป็นการรวมกันระหว่างความพึงพอใจ
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ในการท างานและความเครียดซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญที่ยากที่จะประสบความส าเร็จ 
(Easton & Laar. 2013) โดยปกติจะหมายถึง ความสุขทางกายและความสุขทางใจในสภาพแวดล้อมการ
ท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งหมดของพนักงาน (Erdem, 2014) คุณภาพชีวิตการท างานอาจ
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจตามความต้องการส่วนบุคคลและความต้องการในการท างานผ่านการมีส่วน
ร่วมในสถานที่ท างานเพ่ือที่จะบรรลุเปูาหมายขององค์กร (Swamy,  Nanjundeswaraswamy & 
Rashmi,  2015) การท างานที่ก่อให้เกิดความผาสุกของบุคคลและประสิทธิผลขององค์การ โดยรับรู้จาก
ประสบการณ์การท างาน มีความสุขและความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
บุคคล รู้สึกว่างานนั้นท าให้ชีวิตมีคุณค่า มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ความมั่นคง ความก้าวหน้าและมีการ
ด าเนินชีวิตที่ดีตามการยอมรับของสังคม (ภัทราพร   ตาราไต, 2554) คุณภาพชีวิตการท างานในเชิง
ทฤษฎีจะมุ่งไปที่การรับรู้ความรู้สึกและสภาพแวดล้อมของตนเองที่รับรู้ลักษณะงานและสภาพแวดล้อม
การท างานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเป็นสภาพที่ดีที่สุดในกรอบงานที่มีคุณค่าและมีความพึงพอใจใน
งาน ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสที่จะได้ ใช้ความสามารถหรือทักษะของตนเองในการเผชิญหน้ากับความท้า
ทาย ซึ่งต้องใช้ความคิดริเริ่มและ การชี้น าตนเอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีคุณค่า ได้ประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายของตนเอง รู้สึกภาคภูมิใจที่ท างานออกมาได้ดี (Rai, 2013) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานมีหลายสาเหตุ (Srivastava,  & Kanpur,  (2014) ได้แก่  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบและความยึดมั่นในการท างานของแต่ละบุคคล  

2. เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารและการท างานเป็นทีม  

3. เพ่ือลดความเครียดในองค์กร  

4. เพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว  

5. เพ่ือปรับปรุงเงื่อนไขการท างานที่ปลอดภัย  

6. เพ่ือจัดเตรียมโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเพียงพอ  

7. เพ่ือปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน  

8. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน  

9. เพ่ือการจัดการที่ดีข้ึนในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  

10. เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกระดับขององค์กร การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า 

คุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่ดีน าไปสู่การลาออกของพนักงานในตลาดแรงงานปกติ และคุณภาพชีวิตมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้มุมมองของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะเข้าใจในปรากฏการณ์
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ที่เกิดขึ้น (Lanctôt,  Durand & Corbière, 2012) คุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคัญเนื่องจากมีความ
เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นในงาน ความตั้งใจลาออก ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพชีวิต (Rai, R, 
2013) เมื่อไม่นานมานี้ผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงาน คุณภาพชีวิตในการ
ท างานเป็นสิ่งส าคัญขององค์กรในการดึงดูดและรักษาพนักงานไว้กับองค์กร คุณภาพชีวิตการท างานจึง 
หมายถึง ระดับที่พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการในส่วนที่ส าคัญของตนเอง ผ่านการท างานใน
สถานที่ท างานของตน เพ่ือให้องค์กรบรรลุเปูาหมายสูงสุด (Lee,  Back,  & Chan, 2015) เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ สุทธิลักษณ สุนทโรดม (2552) ที่กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างาน ว่าเป็นขีดหรือระดับที่
คนแตละคนพึงพอใจในหนาที่การงาน เพ่ือนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการท างานมีสวนประกอบ
ดังนี้คือ การควบคุม การยอมรับ ความก้าวหน้าและการพัฒนา และการไดรับรางวัลตอบแทนการท างาน  
สอดคล้องกับแนวคิดของจ ารัส  อ้ึงศรีวงษ์ (2557) ที่กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นความรู้สึกพอใจ
ที่เพ่ิมพูนจากความสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกายและจิตใจ ด้วยสภาพแวดล้อมการ
ท างานปรับเปลี่ยนได้ทันทุกสถานการณ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการท างานและความสุขในการด าเนิน
ชีวิต โดยส่งผลกระทบสรุปได้เป็น 2 ด้าน คือ  

1. ด้านรูปธรรม เช่น ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ เวลาการท างาน สภาพแวดล้อมการ
ท างาน ความก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความมั่นคงปลอดภัย การสันทนา
การ ความได้เป็นผู้น า ลักษณะงานที่ดีตรงความต้องการและท้าทายความสามารถ  

2. ด้านนามธรรม เช่น ความสุขและความพึงพอใจในงาน การยอมรับจากสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ ความภาคภูมิใจและความผูกพันกับองค์การ ความสมดุลของชีวิตการท างานและ

ครอบครัว การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาธิปไตยและอิสระในการท างาน ความเป็นเอกภาพในการ

ประสานงาน  

ในท านองเดียวกับ เจษฎา นกนอยและคณะ (2557) ไดสรุปวาคุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู

และ ความพึงพอใจในสภาพความเปนอยขูองตนเองในระดับการมีชีวิตที่ดีมีความสุข ทั้งดานรางกาย จิตใจ

อารมณสังคม และการด าเนินชีวิตภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ 

ส่วนดุษณี  สุทธปรียาศรี (2542: 29) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต ไว้ว่า คุณภาพชีวิต 

ประกอบด้วยค า 2 ค าคือ  

คุณภาพ หมายถึง ลักษณะดี ลักษณะพิเศษ ลักษณะประจ าตัว 
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ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ ตรงข้ามกับความตาย 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดี ความอยู่ดีมีสุข ซึ่งประกอบด้วย 4 ประการ 

1. ความรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตโดยทั่วไปของบุคคล 

2. ความสามารถด้านจิตใจในการประเมินชีวิตตนว่าพอใจหรือไม่ หรือเป็นสุขหรือไม่ 

3. การยอมรับสภาพทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ของบุคคลการประเมินโดยบุคคลอ่ืน 

เพ็ญศรี  เปลี่ยนข า (2542: 293) กล่าวว่า ลักษณะของคุณภาพชีวิต หมายถึงการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ในระดับที่เหมาะสมตามความจ าเป็นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดไว้ในสังคมหนึ่งๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ  

สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพวรรณ ศิริคูณ (2542: 16) ที่กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานเป็นความรู้สึก

ของบุคคลในองค์การที่มีความต้องการที่จะท าให้ตนเองท างานในองค์การได้อย่างมีความสุขเกิดความพึง

พอใจในการท างาน  ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งที่เป็นปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีนั่นเอง  เช่นเดียวกับแนวคิดของ

ประเสริฐ  กลิ่นหอม (2543: 12) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานคือ  ภาพรวมของประสบการณ์

ท างานของบุคคล  ซึ่งแสดงออกจากความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่องาน อาชีพ  ตลอดจนองค์การ  

ดังนั้นการที่บุคคลมีผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงย่อมแสดงว่าบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงด้วย  คุณภาพ

ชีวิตในการท างานจึงเป็นผลสะท้อนของการบริหารงานที่ดี เช่น การให้พนักงานมีส่วนร่วมได้รับผิดชอบ

และตัดสินใจร่วมกัน  การไว้วางใจให้อิสระในการท างานของพนักงานมากขึ้น  อีกท้ังการใช้สิ่งตอบแทนที่

ยุติธรรม  สิ่งเหล่านี้ล้วนชว่ยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีและองค์การประสบผลส าเร็จสูง 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความสุขทางกาย และความสุขทาง

ใจในสภาพแวดล้อมการท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดของพนักงาน โดยรับรู้จากประสบการณ์

การท างาน ซึ่งพนักงานได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเองในการท างาน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่

ท างานออกมาได้ดีรวมถึงได้ประสบความส าเร็จตามเปูาหมายของตนเอง  

 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  

คุณภาพชีวิตการท างานคือ การกินดีอยู่ดี  มีร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เจ็บปุวย ไม่เป็นโรค มีทัศนคติที่

ดีต่องานและเพ่ือนร่วมงาน  มีสุขภาพจิตดี  ร่าเริงแจ่มใส  ไม่เครียด ไม่หงุดหงิด ไม่มีปัญหารุมเร้าจิตใจ  
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เช่น ปัญหาหนี้สิน มีความม่ันคงของชีวิต  มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท างานดี ความเป็นอยู่ทาง

สังคมดี  และมีจิตส านึกดี รู้สึกพอเพียงในสิ่งที่มีอยู่ 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นองค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่ส าคัญ

ของคุณภาพชีวิต (Quality of life) แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้ก าเนิดและแพร่หลาย

ในประเทศอุตสาหกรรม ความหมายของค าว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งพบว่า มีผู้รู้ นักวิชาการหรือ

ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้หลายประเด็นคือ 

1. เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจในการท างาน 

สูงขึ้น  โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาส าคัญขององค์กร  ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขานั่นคือ  หมายความรวมถึงการปรับปรุงการบริหารเกี่ยวกับ

ทรัพยากรมนุษย์โดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานที่ท างานเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุง

ประสิทธิภาพขององค์การ  ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้น าเอาสติปัญญา  

ความเชี่ยวชาญ  ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ มาใช้ในการท างานย่อมท าให้พนักงานหรือก าลังแรงงาน

ได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและ

องค์การข้ึน  เช่น การขาดงานลดลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น  การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผ่อนคลายลง  

ความคับข้องใจลดลง เป็นต้น 

2. คุณภาพชีวิตการท างาน มีความหมายทั้งทางกว้างและทางแคบซึ่งได้รวบรวมความหมายของ

คุณภาพชีวิตการท างานไว้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

     2.1 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายที่กว้างหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตการ

ท างาน ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และบริการ 

ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจและความพึงพอใจ

ส าหรับคนงาน  

     2.2 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบคือ ผลที่มีต่อคนงาน ซึ่งหมายถึง การ

ปรับปรุงในองค์กรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษส าหรับ

การส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคลและรวมถึงความต้องการของพนักงานในเรื่อง

ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมการท างานของเขาด้วย 
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     2.3 คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมที่หมายถึง การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน 

(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาฝรั่งใช้ ค าว่า การปรับปรุงสภาพ

การท างาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคมนิยมใช้ค าว่า การคุ้มครองแรงงาน 

(Workers’ Protection) กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือในญี่ปุุนใช้ค าว่า สภาพแวดล้อมการท างาน 

(Working Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน (Democratization of the 

Workplace) คุณภาพชีวิตการท างานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน ในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งของ

องค์การและปัจเจกบุคคล ตามล าดับ 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย

อยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ในปี 1974 Richard E. Walton ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส าคัญที่

ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria for Quality of Working life ได้แก่ 

(Martel, J. P., & Dupuis, G., 2006)  

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง การที่

ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ตาม

มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และต้องเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืนๆ ด้วย 

2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and healthy environment) หมายถึง 

สิ่งแวดล้อมท้ังทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการท างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัย

จนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (Development of human capacities) งานที่ผู้ปฏิบัติอยู่

นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้

ท างานที่ตนยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย 

4. การเติบโตและม่ันคงในงาน (Growth and security) นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถแล้วยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่

ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 
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5. ความสัมพันธ์ภายในองค์การ (Social integration) ซึ่งหมายความว่างานนั้นช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่

ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 

6. การบริหารงานที่เคารพสิทธิและความเสมอภาค (Constitutionalism) หมายถึง วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมในองค์การที่จะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้

ผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการ

พูด มีความเสมอภาคและมีการปกครองด้วยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (The total life space) เป็นเรื่องของการเปิดโอกาส

ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์การอย่างสมดุล นั่นคือต้องไม่ปล่อยให้

ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม

เพ่ือหลีกเลี่ยงการที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ 

8. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Social relevance) ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้สึก และยอมรับว่า

องค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต การจ ากัดของเสีย การ

รักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานและเทคนิคด้านการตลาด 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้ 

1. ด้านร่างกาย หมายถึง การมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์  แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ  สามารถ

จัดการต่ออาการปวดหรือเจ็บปุวยเล็กน้อยได้  สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออาการปวดเมื่อยได้  

มีความกระปรี้กระเปร่าและกระฉับกระเฉงในการท างาน  สามารถท างานได้ตามสภาร่างกายท่ีมี  มี

ก าลังใจในการท างาน  สามารถท างานได้  ตามสภาพร่างกายที่มี  มีก าลังในการท างานเพียงพอโดยไม่เป็น

ภาระของผู้อื่น  ได้รับอาหารดี  และเพียงพอในแต่ละวัน  เวลาออกก าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอใน

แต่ละวัน มีเวลาออกก าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

2. ด้านจิตใจ หมายถึง การมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรือวิธีจัดการความเครียดอย่าง

เหมาะสม ไม่ซึมเศร้า มีทัศนคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  พึงพอใจในตนเอง ยอมรับ

และเพียงพอในสิ่งที่มี มีความมั่นใจในตนเอง และท างานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จได้ มี
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สติปัญญาความจ าดี  ไม่หลงลืม มีสมาธิในการท างาน สามารถปลอบโยนและให้ก าลังใจคนในครอบครัว

และเพ่ือนร่วมงาน  และมีก าลงใจคนในครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน  และมีก าลังใจในการท างาน ไม่มี

วามกดดันและมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีทุกข์ 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม หมายถึง การมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อเพ่ือนร่วมงาน มีการพ่ึงพา

อาศัยและช่วยเหลือในการท างาน  สามารถท างานบางอย่างแทนกันได้  รู้จักบทบาทหน้าที่ในงานโดยไม่

ต้องรอค าสั่งในการท างาน  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน  ร่วมสร้างบรรยากาศการท างานดี

มีการเสนอข้อคิดเห็นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ  และเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ีสถานประกอบการจัดให้ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งในสถานที่ท างาน  และ

ระหว่างการเดินทางจากบ้านไปที่ท างาน  มีที่ท างานปลอดภัย  สะอาด  ถูกสุขลักษณะอยู่ใกล้บ้าน

สามารถเดินทางได้สะดวก  มีแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในที่ท างาน  เช่น หน่วยรักษาพยาบาล  

มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงินในหน่วยงาน  มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และความรู้ต่างๆ มีกฎระเบียบ

และวันหยุดที่เหมาะสม  และมีอุปกรณ์ในการท างานทีทันสมัยเพียงพอ 

5. ด้านความสามารถ  หมายถึง การมีอิสระในการท างาน  การได้รับการยอมรับและชื่นชมจาก

ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน  มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานที่ท า  มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิก

ของสถานประกอบการ  มีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน  มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารจัดการของ

ผู้บริหาร  มีความตั้งใจท างานย่างเต็มก าลัง  มีความรู้ความสามารถ  ภูมิใจในผลงานที่มีประสิทธิภาพ  มี

ส่วนร่วมเผยแพร่ความดีงามและปกปูองชื่อเสียงของสถานประกอบการตลอดจนมีโอกาสได้ใช้  และได้

พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนในการท างาน 

6. ด้านความมั่นคงในชีวิต หมายถึง การมีรายได้ที่เหมาะกับความรู้ความสามารถ และเพียงพอใช้

จ่ายในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน ไม่มีภาระหนี้สินเกินก าลัง ไม่สร้างหนี้ไม่จ าเป็นและไม่ช่วยให้มีความมั่นคงใน

ระยะยาว  มีเงินออกเม่ือเกษียณจากงาน มีสวัสดิการที่ดี เหมาะสม และครอบคลุม  มีการตรวจร่างกาย

ประจ าปีฟรี  มีการเลื่อนปรับต าแหน่งขึ้นขั้นเงินเดือนตามความสามารถเพ่ือประกันความมั่นคงในงาน 

ตลอดจนงานที่ท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถสะดวกสบายในหนักหรือเหนื่อยเกินไป 
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1.3 ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ปัจจัยของคุณภาพชีวิตขึ้นอยูกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ไดแกความคิด  

อารมณความรูสึก และปจจัยภายนอก ไดแกความจ าเปนขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต และ สภาพแวดลอม 

ดังนั้นจึงมีผูศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิต ซึ่งแบงไวหลากหลายดังนี้ Flanagan (1987) ได

กลาวถึงปัจจัยของคุณภาพชีวิตเปนความจ าเปน และตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยได 5 องคประกอบ 

ดังนี้  

1. มีความสุขสบายทางรางกายและวัตถุไดแกการที่มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง และไมมี

โรคภัยไขเจ็บ สวนทางดานวัตถุไดแก การมีที่อยูอาศัยนาอยู มีอาหารการกินที่ดีและมี เครื่องอ านวยความ

สะดวก 

2. มีความสัมพันธกับผูอ่ืน ไดแกความสัมพันธในครอบครัวและบุคคลอ่ืน เชน ความสัมพันธคู

สมรส บุตร บิดา-มารดา ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง  

3. การมีกิจกรรมในสังคมและชุมชน การไดมีโอกาสพบปะสนับสนุนและชวยเหลือ ผูอ่ืนในสังคม  

4. มีการพัฒนาดานบุคลิกภาพและมีการพัฒนาการวัยที่เหมาะสม เชน การมีพัฒนาการ ทางสติ 

ปญญา มีการเรียนรูเขาใจตนเองรูจุดบกพรองของตนเอง น ามาพัฒนาแกไขไดและมีการ แสดงออกท่ีสราง

สรรค  

5. มีสันทนาการ เชน มีการรองร าท าเพลง ฟงดนตรีเลนกีฬา อานหนังสือ หรือวิ่ง บันเทิงอ่ืนๆ 

ในท านองเดียวกับแนวคิดของ Sharma (1988:147) ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตออกเปน 2 

ประเภท ดังนี้  

     5.1 องคประกอบทางดานกายภาพ ไดแกความจ าเปนขั้นพ้ืนฐาน อาหาร น้ า ที่อยูอาศัย 

เครื่องนุงหม ฯลฯ  

     5.2 องคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแกการศึกษาการไดรับความชวยเหลือ 

จากสังคม การบริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข สภาพแวดลอม ทางสังคมตางๆ ฯลฯ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL Group, 1995) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละ

บุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้นๆ และมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย 

ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละคนก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบ 6 องคประกอบ ดังนี้  
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1. ดานรางกาย (physical domain) คือการรับรูสภาพทางดานรางกาย รูสึกสบายซึ่งมีผล 

ตอชีวิตประจ าวัน เชน การรับรูความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายรูสึกสบายรวมถึงการรับรูการมีเพศ

สัมพันธซึ่งการรับรูเหลานี้มีผลตอการด ารงชีวิตประจ าวัน  

2. ดานจิตใจ (Psychological domain) คือ การรับรูสภาพทางจิตใจ เชน การรับรู ความรูสึก

ภาคภูมิใจในตนเอง รับรูภาพลักษณของตนเองความมั่นใจรวมถึงความสามารถในการจัดการกับความวิตก

กังวล ความเครียด หรือความเศรา  

3. ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล (Level of independence domain) คือ การรับรูถึง

ความเปนอิสระที่ไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ

ตนเอง  

4. ดานความสัมพันธทางสังคม (Social-relationship domain) คือ การรับรูเรื่องความสัมพันธ

ของตนกับบุคคลอ่ืนๆ การรับรูถึงการชวยเหลือสังคมและรับรูที่สังคมชวยเหลือตนเอง  

5. ดานสิ่งแวดลอม (Enviroment domain) คือการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการด าเนิน

ชีวิตในสังคม เชน การรับรูวาตนเองมีชีวิตที่ปลอดภัยอิสระ และมีความมั่นคงในชีวิตด ารงชีวิตในสิ่งแวด 

ลอมที่ดีปราศจากมลพิษตาง ๆ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย มีการบริการทาง สุขภาพ ไดรับขอมูล 

ขาวสารเปนตน  

6. ดานความเชื่อสวนบุคคล (Spirituality religion/person beliefs domain) คือการรับรู

เกี่ยวกับความเชื่อมั่นตางๆ ของตนเองที่มีผลตอการด าเนินชีวิต เชน การรับร ู เรื่องความเชื่อจิตวิญญาณ 

ศาสนา เปนตน 

นอกจากนี้ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 5 ปัจจัยดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านประชากร เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภาวะ

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เพ่ิมข้ึน  ท าให้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในทุกด้าน เพราะการเปลี่ยนแปลงภาวะประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น จ านวน

หรือขนาดความหนาแน่นการกระจายตัวโครงสร้างและองค์ประกอบของประชากรย่อมก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการตอบสนองปัจจัยยังชีพพ้ืนฐานซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของบุคคล  ถ้าขนาดประชากร

เพ่ิมข้ึนหรือความหนาแน่นเพิ่มข้ึนต่อปี  ย่อมท าให้รัฐบาลต้องกระจายงบประมาณ  เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
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หน้าปีต่อปีมากกว่ามุ่งพัฒนาคุณภาพประชากร  การเปลี่ยนแปลงประชากรย่อมก่อให้เกิดผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชากร  การพัฒนาประเทศตามเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพประชากร  ในแง่คุณภาพชีวิตของ

ประชากร หมายถึง ท าให้ประชากรมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีการรับประทานอาหาร

ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต้องการมีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเครื่องนุ่งห่ม และยา

รักษาโรค  มีโอกาสเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มีความปลอดภัยมีงานท าและมี

รายได้  เพ่ือใช้จ่ายในการด ารงชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ  ได้รับการศึกษา เป็นพลเมืองดีของชาติ และ

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 

2. ปัจจัยการศึกษา เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  

เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสติปัญญา และสุขภาพของบุคคลที่ดีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้น  

นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการศึกษาว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การสั่งสอน  การ

ฝึกอบรมความรู้ ความช านาญ เจตคติ  ซึ่งรวมเรียกว่า การจัดประสบการณ์ให้ประชาชน  และรวมถึง

ความหมายของกระบวนการต่างๆ ของสังคมที่จะถ่ายทอดแนวคิด  ความเชื่อระบบพฤติกรรมตลอดจน

ศิลปกรรมต่างๆ ซึ่งรวมเรียกว่าวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

การศึกษาช่วยให้บุคคลสามารถใช้ความรู้  ความคิด และสติปัญญา น ามาแก้ไขปัญหาการ

ด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ความช านาญที่เรียนรู้มาประกอบอาชีพได้  

ช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อการเตรียมประกอบอาชีพมีความเพียร ขยัน อดทน 

รู้จักการออมทรัพย์  การรักษาสุขภาพอนามัย  การวางแผนเตรียมการด้านการมีชีวิตครอบครัวโดยการ

ก าหนดแผนการแต่งงาน  การมีบุตร การอบรมเลี้ยงดูบุตร  การศึกษาของบุตรที่จะเป็นเครื่องมือประกอบ

อาชีพต่อไปในภายภาคหน้าได้  การศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างคุณภาพชีวิตในส่วนที่เป็นการใช้ความคิด 

สติปัญญา และเหตุผลในการด ารงชีวิตของประชาชน 

ประเทศใดหรือสังคมที่ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร  มีการ

กระจายบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  จะท าให้ประชากรในสังคมหรือประเทศนั้นมี

ประชากรที่รู้หนังสืออ่านออก เขียนได้  มีระดับการศึกษาสูง  มีการรับรู้และสื่อความหมายได้ดี  มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังทางด้านกายภาพและมีคุณภาพ

ในจิตใจ  ประเทศนั้นย่อมเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพอันน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเทศใด 

ที่ประชากรมีการประกอบอาชีพ มีงานท า และสร้างผลผลิตได้ปริมาณมากย่อมมีผลผลิตเหลือการอุปโภค

และบริโภค ซึ่งจะสามารถน าไปเก็บออมไว้ เพ่ือการลงทุนขยายกิจการให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  สิ่งที่

น ามาอุปโภคบริโภคจะมีมากอย่างเพียงพอ  และถ้าเหลือจากความต้องการก็สามารถน าไปขายสร้าง

รายได้ให้ผู้ผลิตเพิ่มข้ึนอีก  จึงท าให้มีการออมและการลงทุนเพิ่มยิ่งขึ้น  เศรษฐกิจของประเทศนั้นจะมี

ความเจริญรุ่งเรือง  ประชากรจะมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมที่ดีมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพมีรายได้และผลผลิตสูง สามารถจัดหาสิ่งต่างๆ มาสนองความต้องการ

ได้  ท าให้มีชีวิตเป็นอยู่ที่มีความสุขสมบูรณ์เป็นที่น่าพึงพอใจและภาคภูมิใจ  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 

 4. ปัจจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  ย่อมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ สิ่งที่มีคุณประโยชน์ ซึ่งเรียกว่า 

ทรัพยากร อันได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึน 

 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยน ามาใช้เป็นอาหาร ยารักษา

โรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเป็นวัตถุดิบในการผลิต ฯลฯ สิ่งแวดล้อมท่ีมี

อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตได้แก่ สภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขา ที่ราบ ชายทะเล ภูมิอากาศ ร้อนหนาว หรือ

อบอุ่น มีทรัพยากร แร่ธาตุ พืชพันธุ์ธัญญาหารและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีอิทธิพล

ต่อความเป็นอยู่  การรับประทานอาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย การแสดงออกซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน  จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัย

เบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร 

 5. ปัจจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี ที่บุคคลควรประพฤติปฏิบัติ  และเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคลในการตัดสินความถูกต้อง ความดี ความผิด ความชั่ว การท าบุญหรือท าบาป  ซึ่งมี

ความเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมจริยธรรมเป็นความดี ความผิด ความชั่ว การท าบุญหรือท าบาป ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรมเป็นความดีท่ีมีอยู่ประจ าใจของบุคคลที่มีมโนธรรม  เป็นคุณค่า
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ของชีวิตของบุคคลที่จะน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิต  คุณธรรมเป็นพื้นฐานในบทบาทหน้าที่ของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ ที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่งคือ คุณธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม 

และต่อประเทศชาติ 

 คุณธรรม จริยธรรม เป็นปัจจัยส่งเสริมให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เป็นสังคมและ

ประเทศชาติด้วยความสงบสุข  จะเห็นว่าในแต่ละประเทศจะประกอบด้วยพลเมืองทั้งฝุายมีคุณธรรมและ

จริยธรรม กับพลเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อย ประเทศที่มีพลเมืองที่มีคุณธรรมจ านวนมาก ย่อม

ส่งผลต่อความสงบสุขของสังคมและน ามาสู่คุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม 

 

 1.4 แนวคิดทฤษฎีของคุณภาพชีวิต 

 แนวคิดของ Huse & Commings (1998: 215) ได้กล่าวถึงกรพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน

มองได้ 2 ลักษณะคือ  ลักษณะแรกกล่าวถึง ปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการทงานหรืองานของตนว่ามี

ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพในแง่ของ

แนวปฏิบัติหรือวิธีการหรือเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 ดังนั้น Huse & Commings ได้วิเคราะห์ลักษณะคุณภาพชีวิตในการท างานว่ามีลักษณะ 8 ด้าน 

ดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การ

ได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีความเหมาะสม

และเป็นธรรมเมื่อเทียบกับรายได้จากงานอื่นๆ 

 2. สภาพที่ท างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (safe and healthy environment) 

หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพการท างานที่เหมาะสม สภาพที่ท างานไม่เสี่ยงต่ออันตราย

และไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (development of human capacities) หมายถึง การ

ที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากที่ท าโดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ ได้แก่ งานที่ได้ใช้ทักษะและความสามารถหลากหลายงานที่มีความท้าทาย งานที่ผู้ปฏิบัติงานมี 
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ความเป็นตัวเองในการท างาน งานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ และงานที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผล

การปฏิบัติงาน 

 4. งานที่จะต้องส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนั้นด้วย (growth 

and security) หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและต าแหน่งอย่างมั่นคง 

 5. มีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคม (social integration) การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ

ยอมรับของผู้ร่วมงานที่ท างานมีบรรยากาศความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยก  

การมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา ความเป็นกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในเรื่องงานและเรื่องที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

 6. การมีความเป็นประชาธิปไตยภายในองค์กร (constitutionals) หมายถึง การมีความยุติธรรม

ในการบริหารงาน  มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม  พนักงานได้รับการเคารพในสิทธิและความ

เป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงานบรรยากาศขององค์การมีความเสมอ

ภาคและยุติธรรม 

 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท างาน (total life space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมี

ความสมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างช่วงการปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงานมีช่วงเวลาที่ได้คลาย

เครียดจากภาระหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

 8. ความภูมิใจในองค์การ (organizational pride) หมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีความ

ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การที่มีชื่อเสียง และได้รับรู้ว่าองค์การอ านวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 

2. แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว 

 สาเหตุที่ท าให้แรงงานย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง หรือเขตอุตสาหกรรม Lee (1966: 47-57) ได้

อธิบายไว้ในทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจย้ายถิ่นและกระบวนการย้ายถิ่น ว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งถิ่นต้น

ทาง ถิ่นปลายทาง อุปสรรคระหว่างกลางในการย้ายถิ่น และปัจจัยส่วนบุคคล  โดยเน้นว่าปัจจัยผลักดัน

จากถ่ินต้นทางคือ การมีทรัพยากรธรรมชาติลดลง ปัญหาการว่างงาน การถูกกีดกันเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา 

หรือไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ท าให้ต้องย้ายถิ่นไปอยู่แห่งใหม่ เพราะคาดว่าจะสามารถยกระดับฐานะทาง
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เศรษฐกิจสังคมได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม  ส่วนปัจจัยดึงดูดอันเป็นปัจจัยเกิดจากถิ่นปลายทางได้แก่ การมีโอกาส

ที่จะท างานตามความสามารถ  โดยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่อยู่เดิมของตน  ปัญหาการว่างงานในถ่ิน

ปลายทาง ได้แก่ การมีโอกาสที่จะท างานตามความสามารถโดยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่อยู่เดิมของตน  

ปัญหาการว่างงานในถิ่นปลายทายทางมีอัตราส่วนต่ า  ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะไปแสวงหาโชค   

นอกจากนั้น ยังหวังว่าจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าถิ่นเดิมเพราะนิยมความสะดวกสบาย  

ความเจริญของความเป็นเมืองในทัศนะของ Petersen (1969: 289-301) เชื่อว่ามนุษย์ย้ายถิ่นเพราะมี

สัญชาติแห่งการท่องเที่ยว จึงแบ่งการย้ายถิ่นในเชิงก้าวหน้า (innovative) เป็นการย้ายถิ่นเพื่อให้ได้รับสิ่ง

ใหม่ๆ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและก่อให้เกิดการพัฒนาในความก้าวหน้าอีกแบบหนึ่งคือ การ

ย้ายถิ่นเชิงอนุรักษ์ (conservative) เป็นการย้ายถิ่นไปตามสภาพภูมิศาสตร์  ผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาสภาพที่

ตนเคยเป็นอยู่ไว้ก่อนย้ายถิ่น เช่น การย้ายไปหาที่ท ากินเมื่อมีภัยธรรมชาติ  เป็นต้น ส่วนแนวคิดของ 

Haris and Todaro (1996: 138-148) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและตัวก าหนดการย้ายถิ่นจากชนบทสู่

เมืองหรือเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์การย้ายถิ่นกับโอกาสทางเศรษฐกิจ ความคิดพ้ืนฐาน

การจ าลองของ Todaro ได้ใช้รายได้ที่คาดหวัง (Expected income) แบบจ าลองนี้สันนิษฐานว่าการย้าย

ถิ่นเกิดขึ้นเพราะเป็นการโต้ตอบต่อความแตกต่างของรายได้ที่คาดหวังระหว่างเขตชนบทและเขตเมือง

มากกว่ารายได้จริง  ผู้ย้ายถิ่นมีตลาดแรงงานให้ได้เลือกมาก  แต่ผู้ย้ายถิ่นจะต้องตัดสินใจเองในการเลือก

ตลาดแรงงานเขตใดเขตหนึ่ง ในเรื่องตลาดแรงงานของผู้ย้ายถิ่น (Cole and Sabder, 1985: 481-494) 

 การย้ายถิ่นจากชนเมืองสู่เมืองในประเทศไทย กรณีย้ายถิ่นจากชนบทเข้ากรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็น

การย้ายถิ่นเข้าสู่ตลาดแรงงานแบบสมัยใหม่  แต่การย้ายถิ่นระหว่างภาคต่างๆ เป็นได้ทั้งการย้ายถิ่นเขาสู่

ตลาดแรงงานในเขตเมืองแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม  การย้ายถิ่นของแรงงานที่มาท างานในตลาด

อุตสาหกรรมยางพาราส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่น เข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตเมืองแบบดั้งเดิมคือ เป็น

ตลาดแรงงานไร้ฝีมือ  งานสกปรก  รายได้ต่ า ไม่ต้องมีทักษะหรือมีความรู้น้อย 

 ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ได้เกิดกระบวนทัศน์สามประการที่มีความส าคัญต่อแนวคิดทฤษฎีการย้าย

ถิ่น ได้แก่ 

1. ทัศนะทางด้านเศรษฐศาสตร์คลาสสิคใหม่เกี่ยวกับดุยลภาพทางด้านเศรษฐกิจ (the 
neo - classical economic equilibrium perspective) ซึ่งก่อก าเนิดขึ้นจากกลุ่มทฤษฎีทาง 
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ภูมิศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งยังคงใช้โดยนักภูมิศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์อยู่ แนวคิดนี้มักจะ 
อ้างถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่น เพราะมองว่าการย้ายถิ่นเกิดจาก
ปัจจัยผลักดัน (ความยากจน การขาดแคลน ที่ดิน การมีประชากรมากไป) ในประเทศต้นทางและปัจจัย 
ดึงดูด (เช่น โอกาสในการมีงานท าค่าจ้าง ความทันสมัย) ของประเทศผู้รับนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิคใหม่ 
มองว่า ผู้ย้ายถิ่นแต่ละคนจะท าการตัดสินใจเลือกว่าจะย้ายไปประเทศใด ขึ้นอยู่กับการประเมินโอกาสทาง
เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ในตลาดแรงงานซึ่งจะน าไปสู่ความเท่าเทียมกันของค่าจ้างในระยะยาวและ
ก่อให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ 

2. แนวคิดเชิงโครงสร้างที่มองย้อนประวัติศาสตร์ (the historical - structuralism 
approach) แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่วิจารณ์แนวคิดแรกว่าการที่มอง 
แต่ละบุคคลว่าสามารถมีทางเลือกได้อย่างอิสระนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง ความจริงแล้วความไม่เท่าเทียมกัน 
เกิดจากโครงสร้างทางทรัพยากรและพลังอ านาจต่างๆ ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปมาตั้งแต่เดิมของผู้
ย้ายถิ่น แนวคิดเชิงโครงสร้างที่มองย้อนประวัติศาสตร์นี้ มีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
ต่าง ๆ ซึ่งเน้นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอ านาจทางการเมืองใน
ระบบเศรษฐกิจโลก การย้ายถิ่นถูกมองว่า เป็นทางเลือกหนึ่งของการเคลื่อนย้ายแรงงานราคาถูกมาสู่
แหล่งทุน ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียมกันตลอดชั่วกาลนาน และการขูดรีดทรัพยากรจากประเทศที่
ยากจนไปให้ประเทศร่ ารวยมากข้ึนไปอีกแนวคิดทั้ง 2 ได้รับการวิภาควิจารณ์บนพ้ืนฐานที่ว่าแนวคิด
ดังกล่าวปันแนวคิดท่ีมีมุมมองเพียงด้านเดียว ไม่พอที่จะน าไปวิเคราะห์วิจารณ์ ความจริงการย้ายถิ่นมี
ความซับซ้อนอย่างมหาศาล โดยแนวคิดของกลุ่มคลาสสิคใหม่ ก็ละเลยมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเคลื่อนย้ายและมุมมองในด้านบทบาทของภาครัฐ ในขณะที่แนวคิดเชิงโครงสร้างทาง
ประวัติศาสตร์ก็ให้ความสนใจแต่เรื่องคน ซึ่งเป็นตัวก าหนดทุกอย่าง แต่ให้ความสนใจต่อเปูาหมายและ
การท างานของแต่ละคน และกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน้อย เพ่ือสนองตอบต่อข้อวิจารณ์ต่างๆ ดังกล่าว 
แนวคิดใหม่ซึ่งรู้จัดกันในแนวคิดของ “แนวคิดเชิงระบบของการย้ายถิ่น” จึงเกิดข้ึนโดยน ารายละเอียดของ
แนวคิดท้ังสองมารวมเข้าด้วยกัน แม้ว่าแนวคิดใหม่นี้จะมีความใกล้เคียงกับแนวคิดเชิงโครงสร้างทาง
ประวัติศาสตร์ เพราะได้เน้นปัจจัยทางประวัติศาสตร์และปัจจัยทางสถาบันฯ 

3. แนวคิดเชิงระบบย้ายถิ่น (migration systems approach) ถูกสร้างข้ึนโดยกลุ่มประเทศ 
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการมีกระแสของผู้ย้ายถิ่นสูง มันอาจจะประกอบด้วยประเทศเพียง 2 ประเทศ แต่
มันอาจมีประโยชน์มากกว่า ถ้าได้พยายามที่จะรวมเอาประเทศอีกหลายๆ ประเทศซึ่งถูกเชื่อมโยงโดย
ระบบอ่ืน ๆ เข้ากับระบบการย้ายถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ระบบการย้ายถิ่นเชิงภูมิภาคเช่น ภูมิภาคแปรซิฟิกใต้ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตามอาจมีการน าเอาภูมิภาคที่มีสภาพ
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ภูมิศาสตร์ที่ไกลออกไปเข้ามาเชื่อมโยงด้วย เช่น ระบบการย้ายถิ่นที่รวมเอาฟิลิปปินส์ และอเมริกาเข้ามา 
หรือ การเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียน กับประเทศในกลุ่มทะเลอาหรับ แนวคิดเชิงระบบการย้ายถิ่น 
วางกรอบแนวความคิดทุกมิติ โดยตรวจสอบทุกมิติของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสการไหลของคน และ
กระแสอ่ืนๆ เช่น กระแสทุน สินค้าและเทคโนโลยีโดยแบบจ าลองจะเน้นให้เห็นกระแสของสิ่งต่างๆ 
ดังกล่าวในเชิงการเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ (เช่น การล่าอาณานิยม การส่งทหารไปประจ าตามฐานทัพ 
การมีอิทธิพลทางการเมือง การแทรกซึมทางด้านการค้าหรือวัฒนธรรม) ยิ่งกว่านั้นยังมีความเชื่อมโยง
ภายในระบบการย้ายถิ่นเอง ซึ่งสามารถท าให้เข้าใจปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง สังคม ประชากรและ
เศรษฐกิจได้กว้างขวางขึ้น 

แนวคิดเชิงระบบการย้ายถิ่น ยังช่วยให้เข้าใจการไหลเวียนของประชากร และการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์เชิงทิศทาง ระหว่างประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ ในฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางโลกาภิวัตน์ การเปิดสู่ระบบเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี และอิทธิพลทางวัฒนธรรม การย้ายถิ่นทั้ง
ภายใน (จากชนบทสู่เมือง) และการย้ายถิ่นระหว่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเกือบทั้งหมดมักจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรเสมอ 
ยิ่งกว่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท าให้เกิดผลกระทบในทิศทางเดียวและในช่วงเวลานั้นเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อเริ่มมี
การเคลื่อนย้ายถิ่นเมื่อไร ก็จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ที่ย้ายออก และพ้ืนที่ที่ย้ายเข้า ทั้งใน
รูปของคน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจค่านิยมของสังคม และการไหลเวียนของวัฒนธรรม ในทั้งสองทิศทาง
หรือทั้งสองพ้ืนที่อย่างถาวรแนวคิดเชิงระบบการย้ายถิ่น ยังตีความรวมไปถึงกระแสการย้ายถิ่น แต่ละ
กระแสที่จะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ทั้งในระดับมหภาค และระดับจุลภาค โครงสร้างระดับมห
ภาคหมายถึง ปัจจัยด้านสถาบันในระดับที่กว้างขึ้น เช่น เศรษฐศาสตร์การเมืองของตลาดโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมาย โครงสร้างการบริหารและมาตรการต่างๆ ที่รัฐน ามาให้
ควบคุมการย้าย ส่วนโครงสร้างระดับจุลภาพ หมายถึง เครือข่ายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการที่ได้รับ
การพัฒนาโดยผู้ย้ายถิ่นและโดยชุมชน เพ่ือแก้ไข ผลพวงของการย้ายถิ่น โดยเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการจะ
ผูกมัดผู้ย้ายถิ่นและผู้ไม่ได้ย้ายถิ่นเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อน โดยอาศัยบทบาททางสังคมและสายสัมพันธ์
ส่วนตัว โดยที่โครงสร้างระดับมหภาคและจุลภาคดังกล่าว จะถูกน ามาเขื่อมโยงกันทุกระดับ และถูก
ตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมของกระบวนการย้ายถิ่น แนวคิดหลัก ก็คือการน าเอาปัจจัยและปฏิสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนของปัจจัยทุกประเภทมาพิจารณาเข้าด้วยกันว่าสิ่งนั้นน าไปสู่การย้ายถิ่นระหว่างประเทศอย่างไร 
และส่งผลกระทบกลับคือ มาสู่ถิ่นต้นทางอย่างไร 

ครอบครัวและชุมชน นับว่ามีความส าคัญต่อเครือข่ายในการย้ายถิ่น เครือข่ายนี้ถือเป็นเครือข่าย
ทางสังคม (social network) เพราะการตัดสินใจในการย้ายถิ่นโดยไม่ปกติ ไม่ได้กระท าโดยคนใดคนหนึ่ง 
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แต่ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนด้วย ซึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียด ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ครอบครัวอาจจะตัดสินใจส่งสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนไปท างานในเมืองหรือ
ต่างประเทศ เพ่ือที่จะหารายได้ให้มากที่สุด และเพ่ือให้โอกาสในการด ารงชีพดีขึ้น ข้อพิจารณาดังกล่าวจะ
กระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นในลักษณะชั่วคราวหรือการย้ายถิ่นไปๆ กลับๆ เพราะการส่งสมาชิกในครอบครัว
คนหนึ่งไปท างานที่อ่ืนๆ ในช่วงเวลาที่จ ากัดช่วงหนึ่ง นบัว่าเป็นหนทางหนึ่งของการปูองกันไม่ให้สมาชิก
ห่างเหินจากครอบครัว (โดยเฉพาะผู้ชาย) คนหนุ่มสาวและผู้หญิงได้รับความคาดหมายว่าจะเชื่อฟังบุพการี 
ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวอาจตัดสินใจส่งเด็กสาวมาท างานในเมืองหรือต่างประเทศ เพราะแรงงานของ
ผู้ชาย ยังต้องใช้ในการท าไร่นา ประกอบกับความต้องการแรงงานสตรีในต่างประเทศ เพ่ือไปท างานตาม
โรงงานหรือท างานบ้านยังมีอยู่มาก ซึ่งท าให้การย้ายถิ่นของสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นการย้ายถิ่นจะมีความ
เป็นไปได้มากขึ้น ถ้ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงทางครอบครัว ท าให้มีความช่วยเหลือทั้งทางด้านเงินทุนและ
วัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้ยังมีบทบาทช่วยเหลือในขบวนการปรับตัวในถิ่นปลายทางด้วย โดยปกติ
ลูกโซ่ของกระบวนการย้ายถิ่นเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอก เช่น บริการจัดหางาน บริการด้านอาหาร หรือ
เริ่มโดยการเคลื่อนย้ายของคนหนุ่มสาว(โดยเฉพาะผู้ชาย) ที่เป็นนักบุกเบิก เมื่อการย้ายถิ่นเริ่มข้ึน ผู้ย้าย
ถิ่นส่วนใหญ่ก็ตามผู้ย้ายถิ่นรุ่นก่อนๆ มาและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนและญาติในถิ่นปลายทาง 
เครือข่ายดังกล่าวซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมาจากถิ่นฐานทางเดียวกัน ซึ่งจะให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดหาที่พัก หางาน ช่วยเหลือในการด าเนินการตามขั้นตอน ของระบบราชการ รวมทั้ง
ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหายุ่งยากส่วนตัวเครือข่ายทางสังคมดังกล่าว ท าให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการ
ท้องถิ่นย้ายถิ่นปลอดภัยกว่า และสามารถจัดการได้ดีกว่า ส าหรับทั้งตัวผู้ย้ายและครอบครัว ซึ่งได้ย่ าว่า
เป็นผลของ “การเบิกทาง” (beaten path effect) ซึ่งจะท าให้มีคนย้ายไปสู่พ้ืนที่ที่ญาติหรือเพ่ือนร่วม
ชาติอาศัยอยู่ก่อน อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ตราบใดกระบวนการเคลื่อนย้ายมนุษย์เพ่ิมขึ้นการย้ายถิ่นก็จะ
กลายเป็นกระบวนการทางสังคมที่ด ารงอยู่ ได้ด้วยตนองอย่างไรก็ตาม เครือข่ายทางสังคมเป็นสิ่งซับซ้อน
และบางครั้งก็ขัดแย้งในตัวเองความแตกต่างของโครงสร้างหน้าที่ เกิดขึ้นจากลุ่มบุคคล (ทั้งผู้ย้ายถิ่น และผู้
ไม่ย้ายถิ่น) บางกลุ่มก็ได้กลายเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการย้ายถิ่น “อุตสาหกรรมย้ายถิ่น” ที่เกิดขึ้นมา
มักจะประกอบไปด้วยธุรกิจจัดหางาน ทนายความ นายหน้าหาคนงาน ผู้ลักลอบน าคนงานเข้ามา และคน
กลางซึ่งจะมีทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือ และผู้ที่ขูดรีดเอาเปรียบผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ของการย้ายถิ่นแบบ
ผิดกฎหมาย หรือสถานการณ์ที่ผู้ย้ายถิ่นมีแนวโน้มมากเกินไป ปัญหาการขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ย้าย
ถิ่นอาจจะมีมาก เช่น ผู้ย้ายถิ่นหลายคนถูกโกงเงินที่เก็บออมไว้เป็นค่านายหน้าแล้วถูกทิ้งให้ตกงานหรือ
หมดตัวในประเทศปลายทาง การเกิดของอุตสาหกรรมการย้ายถิ่นในลักษณะดังกล่าวก าลังได้รับความ
สนใจ โดยภาครัฐเองได้พยายามท่ีจะควบคุมหรือหยุดกระบวนการดังกล่าวนอกจากนี้ เครือข่ายทางสังคม
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ดังกล่าว ไม่เพียงแต่อ านวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างถ่ินต้นทาง และถ่ินปลายทางเท่านั้น ยัง
จัดหาลู่ทางในการตั้งหลักและตั้งชุมชนในถิ่นปลายทางที่ย้ายเข้าไปอยู่ (processes of settlement) ผู้
ย้ายถิ่นจะพัฒนาโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของตนเองขึ้นมา เช่น สถานที่ท าพิธีกรรม สมาคม ร้าน
ขายของ ร้านกาแฟหาผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ นักกฎหมายและบริการอ่ืน ๆ เมื่ออยู่นานไปสิ่งเหล่านี้จะ
กลับท าให้ผู้ย้ายถิ่นมองเห็นลู่ทางการมีชีวิตใหม่ในประเทศปลายทาง จึงเริ่มน าคู่สมรสและลูกๆ จากถ่ินต้น
ทาง(ไม่ว่าจะเป็นคนงานหรือผู้ลี้ภัย) มาอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นการรวมครอบครัวใหม่อีกครั้ง (family 
reunion) หรือแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ข้ึนมาก และเม่ือไรที่กระบวนการย้ายถิ่นก้าวมาถึงสถานการณ์
ที่ลูกของเขาจะเข้าโรงเรียนประเทศใหม่ต้องเรียนภาษา สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือและพัฒนา
วัฒนธรรมที่ผสมผสานเป็นของตัวเองข้ึนมาก็เป็นการยากท่ีพ่อแม่ของเขาจะกลับไปอยู่บ้านเกิดมีตัวอย่าง
ของการเกิดชุมชนใหม่หลายแห่ง อันเนื่องจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในช่วงหลังปี ค.ศ. 1945 เช่น 
การย้ายถิ่นของชาวกรีกและเตอร์กีในเยอรมนี การย้ายถิ่นของชาวไทย ชาวจีน และชาวเม็กซิโก ใน
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งชุมชนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเชื่อมโยงชุมชนของผู้ย้ายถิ่น เข้าประเทศกับถิ่นต้นทาง
หลายชั่วอายุคน โดยเงินส่งกลับเริ่มลดจ านวนลงและจ านวนครั้งของการกลับไปเยี่ยมบ้านก็ลดความถี่ลง 
แต่ยังมีการติดต่อเชื่อมโยงกันทางครอบครัว และวัฒนธรรม ประเพณีกับถิ่นต้นทางอยู่ แต่อาจจะหา
คู่ครองในถ่ินใหม่ การย้ายถิ่นยังก่อให้เกิดการจัดตั้งสาขาธุรกิจข้ึนมา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ อาจมีการน าเข้าสินค้าประเภทอาหารจากประเทศแม่ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เข้ามา ในทาง
กลับกนัก็ส่งสินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เข้ามาในทางกลับกันก็ส่งสินค้า
อุตสาหกรรมจากประเทศที่มาอยู่ใหม่ไปขายยังประเทศแม่มากน้อยขึ้นกับภาวะแวดล้อมต่างๆ การย้ายถิ่น
สามารถส่งผลถึงความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างประเทศผู้ส่ง และประเทศผู้รับได้หลายทาง เหนือสิ่ง
อ่ืนใดความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังคงมีอยู่ ในขณะที่อิทธิพลของความเป็นสมัยใหม่ที่ได้รับจากประเทศ
ที่ย้ายเข้าไปอยู่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในถิ่นต้นทางด้วย ในระยะยาวการย้ายถิ่น
จะน าไปสู่เครือข่ายด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สถาบันทาง
สังคม และการเมือง รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติของทุกประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (สุทิน รัตน
จิตร์, 2551) 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานของ Bogue, Donald J. (2014) ที่อธิบายทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ว่าเกิดจาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยผลักดัน (Push Factors Hypothesis) และปัจจัยดึงดูด (Pull Factors 
Hypothesis) โดยปัจจัยผลักดันจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากจุดเริ่มต้น เป็นปัจจัยทีม่ี
แรงผลักดันให้แรงงานไม่ปรารถนาที่จะท างานในประเทศเดิมเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศอ่ืน ส่วนปัจจัยดึงดูด
ก็มีอิทธิพลให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า แต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่า ปัจจัยผลักดันและปัจจัย
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ดึงดูดเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าปัจจัยนั้นแสดงค่าเป็นบวกในประเทศใหม่ และแสดงค่าเป็นลบในประเทศ
ที่อาศัยอยู่เดิม   โดยทั่วไปแล้วแรงงานประเภทกรรมกรหรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพระดับใช้ทักษะไม่สูงนัก  
จะไม่ค่อยเคลื่อนย้ายเพ่ือไปท างานนอกท้องถิ่น  ยกเว้นในกรณีท่ีมีเหตุของปัจจัยดึงดูด  เช่น สถานที่
ท างานให้ความสะดวก  อัตราจ้าง  แรงงานที่สูงกว่าท้องถิ่นหรือประเทศท่ีตนเองอาศัยอยู่ เป็นต้นส าหรับ
ปัจจัยที่มีส่วนผลักดันและดึงดูดที่ส าคัญ  ท าให้แรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมือง เกิดการเคลื่อนย้ายเข้ามา
ท างานในจังหวัดจันทบุรีนั้น เกิดจากสาเหตุที่แรงงานต่างด้าวต้องการแสวงหาโอกาสในการท างานและ
ความแตกต่างของรายได้ที่จะไดรับในอัตราค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดปลายทางให้มีการอพยพ
เคลื่อนย้ายของแรงงานเหล่านี้เข้าประเทศ  โดยแรงงานเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายออกจากประเทศที่มีรายได้ต่ า
ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีรายได้ท่ีสูงกว่า  ดังจะเห็นได้จากการที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในจังหวัดจันทบุรี  เป็นเพราะว่า  จังหวัดจันทบุรีมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าประเทศที่
มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอาศัยก่อนเดินทางเข้ามาอีกท้ังจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานเป็นจ านวนมาก  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนี้เองจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นายจ้างในจังหวดั
จันทบุรีให้ความ 

Arthur W. Lewis (1954: 139 - 191) Gustave Ranis and John C. H. Fei (1961: 533 – 
565 อ้างถึงใน พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2552: 32 - 34) ได้พัฒนาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคเพ่ือ
อธิบายแบบแผนการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง โดยเน้นอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่น
ของแรงงานกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยฐานแนวคิดเรื่องปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด ดังนี้ 

1) การย้ายถิ่นเป็นผลของความไม่เท่าเทียมกันในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างพ้ืนที่หนึ่งกับ
อีกพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งแสดงออกผ่านความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน และความ
แตกต่างด้านอัตราค่าจา้งระหว่างสองพ้ืนที่นั้น 

2) การย้ายถิ่นขนานใหญ่ (Mass migration) เป็นการย้ายถิ่นจากพ้ืนที่ซึ่งมีอุปทานแรงงานเหลือ
เฟูอ อัตราค่าจ้างต่ า ไปยังพ้ืนที่ซึ่งมีแรงงานไม่เพียงพอต่ออุปสงค์และมีอัตราค่าจ้างสูงกว่า นอกจากนั้น 
แรงงานจากพ้ืนที่ดอ้ยพัฒนาที่ย้ายถิ่นเขา้ไปท างานในพ้ืนที่ซึ่งมีระดับการพัฒนาสูงกว่า 
อาจมีราคาค่าจ้างถูกกว่าแรงงานทอ้งถิ่นของพ้ืนที่นั้น ซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจของนายจางในพื้นที่นั้น 
เกิดเปน็ความต้องการหรืออุปสงค์ต่อแรงงานย้ายถิ่นราคาถูก น าไปสู่กระแสการย้ายถิ่นของแรงงาน 
ราคาถูกอย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่งของทฤษฎีคือ 

- ความแตกต่างด้านอัตราคา่จ้าง ระหว่างพ้ืนที่ต้นทางกับพ้ืนที่ปลายทางเป็นเหตุผลหลัก 
ของการย้ายถิ่นของแรงงานจากพ้ืนที่ที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ า ไปยังพ้ืนที่ซึ่งมีอัตราค่าจ้างแรงงานสูง 

- ความแตกต่างด้านอัตราคา่จ้างนั้น เกิดจากความแตกต่างด้านอุปสงค์และอุปทาน 
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แรงงาน หรือกลไกตลาดแรงงานระหว่างพ้ืนที่ตน้ทางกับพ้ืนที่ปลายทาง ส่วนตัวแปร เช่น ประสิทธิภาพ
ของแรงงาน ระดับการก่อตัวเป็นองค์กรของแรงงานล้วนมีความส าคัญน้อยกว่า 

3) การย้ายถิ่นของแรงงานเป็นเรื่องท่ีด าเนินต่อไปจนกว่าจะเกิดดุลยภาพด้านอุปสงค์และอุปทาน
แรงงานระหว่างสองพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผลพวงโดยธรรมชาติของการย้ายถิ่นในระยะยาวนั้นการย้ายถิ่นจะกอ่ให้ 
เกิดดุลยภาพใหม่ในระดับสากลในลักษณะที่อัตราค่าจ้างแท้จริงเป็นไปอย่างเทา่เทียมกันในทุกประเทศ 
การยา้ยถิ่นแรงงานโดยสุทธิจะเท่ากับศูนย์เมื่อมีดุลยภาพใหม่เกิดข้ึน 

4) การยา้ยถิ่นข้ามชาติของแรงงานโดยสุทธิเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว และเป็นกลไกหนึ่งใน
การลดความไมเ่ทา่เทียมกันในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 

 แรงงานนับเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญประเภทหนึ่งในบรรดาปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ประเภทในทาง

เศรษฐศาสตร์ (ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ) ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี การเปิดเสรีทางด้าน

การค้า และการลงทุนมากขึ้นการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศก็มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะ

จากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศก าลังพัฒนา ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยความเท่าเทียมกัน

ของปัจจัยการผลิตกล่าวว่าการค้าโดยเสรีจะมีผลก าไรราคา ปัจจัยการผลิตที่แท้จริงของทั้งสองประเทศท่ีมี

การเคลื่อนย้ายเกิดความเท่าเทียมกัน นัยยะของทฤษฎีนี้ก็คือ จะท าให้ราคาปัจจัยในประเทศหนึ่งที่มีราคา

สูง มีแนวโน้มลดลง และราคาปัจจัยของอีกประเทศหนึ่งที่มีราคาต่ ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จนในที่สุดปัจจัยการ

ผลิตต่างๆ ก็จะมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แนวคิดของเศรษฐศาสตร์นิโอคลาสสิกการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ระหว่างประเทศมีอยู่ 3 ทฤษฎี ดังนี้ 

ทฤษฎีมหภาค สาเหตุที่ท าให้เกิดการย้ายถิ่น คือ ความแตกต่างของอุปสงค์ และอุปทานของ

แรงงานท าให้เกิดความแตกต่าง ในค่าจ้าง โดยค่าจ้างในประเทศท่ีมีแรงงานมากจะมีค่าจ้างต่ า เมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีแรงงานน้อย มีผลให้แรงงานในประเทศที่มีจ้างต่ าอพยพไปท างานในประเทศที่

มีค่าจ้างที่สูงกว่า โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ส่วนที่เป็นทุนมนุษย์ ค่าจ้างของบุคคลกลุ่มนี้ถ้าอยู่ในประเทศ

ที่มีแรงงานมากค่าจ้างก็ยังคงสูง ท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มนี้จะมีการเคลื่อนย้ายน้อยกว่า

แรงงานไร้ฝีมือ อย่างไรก็ตามความแตกต่างในเรื่องผลตอบแทนของแรงงาน รวมทั้งแรงงานในส่วนที่เป็น

แรงงานไร้ฝีมือและแรงงานที่มีฝีมือจะหมดไปหากมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างประเทศเกิดขึ้น  
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ทฤษฎีจุลภาค เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการย้ายถิ่น โดยมองในระดับส่วนบุคคลเป็นหลัก ผู้ย้ายถิ่น 

จะตัดสินใจย้ายถิ่นหรือไม่นั้น ผู้ย้ายจะมีการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนที่คาดว่า จะได้รับ

ก่อนหาก ผู้ย้ายถิ่นประเมินแล้วว่าถิ่นที่จะย้ายไปอยู่ใหม่ นั้นได้รับผลตอบแทนสุทธิมีค่าเป็นบวก ก็จะย้าย

ไปในถิ่นที่นั้น 

ทฤษฏีทวิลักษณ์ ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์ โดยที่ประเทศหนึ่งๆ ที่มีระบบเศรษฐกิจแบบ ทวิ

ลักษณ์ ที่มี 2 ภาค เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน คือ ภาคท่ีใช้ทุนมากเป็นภาคที่ทันสมัย ค่าจ้างสูง 

สภาพแวดล้อม ในการท างานดี ส่วนภาคท่ีใช้แรงงานมากจะเป็นภาคที่มีค่าจ้างต่ ากว่า และการท างาน

ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสกปรกและอันตรายที่คนในประเทศ ไม่ต้องการท า รวมทั้งการขาด

แคลน แรงงานเนื่องจากอัตราการเกิดของคนในประเทศลดลง เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้มี การ

เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจต่ ากว่า ค่าจ้างต่ ากว่าหรือมีการว่างงาน ในระบบ

เศรษฐกิจสูง เข้ามาท างานในภาคท่ีต้องใช้แรงงานมาก (ปิติ ศรีแสงนาม, 2557) เรื่องการย้ายแรงงาน

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมักจะสร้างความสับสนอยู่เสมอ เนื่องจากหลายๆ คน เข้าใจว่าเมื่อมีการ

จัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 แล้วแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากเมียนมาร์ 

ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled labor) จะไหลเข้ามาท างานในประเทศไทย 

ซึ่งในความเป็นจริงประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ แม้จะมีเปูาหมายในการเคลื่อนย้ายแรงงาน

อย่างเสรี ก็เป็นเพียงการตั้งเปูาหมายว่า จะให้แรงงานฝีมือ (Skilled labor) สามารถเคลื่อนย้ายได้เท่านั้น 

และในความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจะมีก็เพียงการ

ก าหนดคุณสมบัติไว้ก่อน เท่านั้นว่าถ้าในวันหนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือ ได้อย่างเสรีแล้ว แรงงานที่ท าได้ตามคุณสมบัติที่ก าหนด ไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual 

recognition arrangement: MRAs) เหล่านี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาท างานและออกไป ท างานใน

ประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานระดับล่างหรือ แรงงานไร้ฝีมือที่

เราพบเห็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นผลมาจากกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ที่ฝุายไทยสร้างขึ้นมาเอง นั้นคือ การอนุญาตให้มี

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบัน ตลาดแรงงานของไทยเริ่ม

ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว โดยเฉพาะแรงงาน วัยท างานที่พร้อมจะท างานที่ใช้แรงงาน

เข้มข้น มักจะเป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานหนัก  
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ส าหรับอาเซียปัจจุบันได้มีการก าหนดคุณสมบัติของแรงงานหรือ MRAs เสร็จไปแล้ว 8 วิชาชีพ 

โดยสามารถจ าแนก MRAs ได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกคือการจัดท ามาตรฐานคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบการวิชาชีพขึ้นมาอย่างชัดเจน ซึ่งมักจะเป็นวิชาชีพที่มีทักษะชั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ โดย 

5 วิชาชีพแรก ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์ ที่ได้มีการจัดท า MRA ไปแล้วนั้น 

การก าหนด คุณสมบัติจะลงในรายละเอียด เรื่องวุฒิการศึกษา การมีใบอนุญาตภายในประเทศของตน 

จ านวนปี และประเภทของประสบการณ์ท างานภายหลังการจบการศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และเรื่อง

จริยธรรม โดยในอนาคตหากนักวิชาชีพที่สามารถท าต าแหน่งเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม MRA ก็

สามารถเดินทางไปขอใบรับรองสภาวิชาชีพของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือท างานได้แน่นอนว่าในอนาคต 

อาชีพในลักษณะที่มีแนวทางการปฏิบัติงานชัดเจนและเป็นวิชาชีพ ในลักษณะที่มีแนวทางปฏิบัติงาน

ชัดเจนและเป็นวิชาชีพชั้นสูงก็จะมีการจัดท า MRA ในลักษณะนี้ มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น เภสัชกร นัก

กายภาพบ าบัด 

รูปแบบที่สองจะเป็นกรอบข้อตกลงของวิชาชีพ นักส ารวจ และนักบัญชี เนื่องจากแต่ละ ประเทศ

อาเซียน มีรูปแบบการศึกษาและวิธีการปฏิบัติงานที่มีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้น อาเซียนจึงก าหนด

เป็นเพียงกรอบข้อตกลง กว้างๆ (MRA framework) ว่านักส ารวจ นักบัญชีที่จะสามารถท างานระหว่างคู่

ประเทศหนึ่งๆ ของอาเซียนได้ต้องมีคุณสมบัติในประเด็นใดบ้าง ส่วนในรายละเอียดเรื่องจ านวนปี เรื่อง

ระดับการศึกษา ให้แต่ละคู่ประเทศในอาเซียนไปตกลงกันเอง โดยในอนาคต วิชาชีพที่น่าจะมีการก าหนด

กรอบ MRA framework เช่นนี้ ก็คือ นักกฎหมาย  

รูปแบบที่สาม การบริการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพล่าสุด ที่มีการจัดท า MRA เราพบว่า มี

ต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับบริการท่องเที่ยวอยู่ ถึง 32 ต าแหน่งงานภายใน MRA ที่บังคับ ใช้ไปแล้วโดยมี

ตั้งแต่ระดับล่างสุด เช่น พนักงานเสิร์ฟอาหาร ไปจนถึงระดับบนเช่น ผู้จัดการ โรงแรม ด้านการต้อนรับ

และดูแลลูกค้า ดังนั้น MRA เรื่องการท่องเที่ยวจึงมีคุณลักษณะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขออนุญาตออก

ใบรับรองการท างาน Competency base นั่นคือ จะก าหนด คุณสมบัติเป็นต าแหน่งงานย่อยๆ ว่าคนที่

จะมาขอท างานในต าแหน่งนี้ ต้องมีความสามารถท าอะไร ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง การก าหนดในลักษณะของวุฒิ

การศึกษา หรือใบอนุญาตการท างานในประเทศ เช่นเดียวกับอีก 7 วิชาชีพข้างต้น โดยในอนาคตนัก

วิชาชีพที่ลักษณะกึ่งฝีมือ หรือ Semi-skilled labor ไม่ว่าจะเป็นช่างประปา ช่างไฟฟูา ช่างคุมงาน
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ก่อสร้าง ก็มีแนวโน้มที่จะมีการจัดท า MRA ในลักษณะนี้บริการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพล่าสุดที่มีการ

จัดท า MRA พบว่า มีต าแหน่งงาน ที่เก่ียวข้องกับบริการท่องเที่ยวอยู่ถึง 32 ต าแหน่งงาน 

ส าหรับข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Asean 

mutual recognition arrangement on tourism professionals-MRA) มีสาระส าคัญ คือ การ

ก าหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคคลกรในต าแหน่งๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การ

ฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ในการท างานเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานในการรับรอง มาตรฐานของบุคลากร

วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (Jamieson, 2012) โดย มีคณะกรรมการรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพการ

ท่องเที่ยวและคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือหน่วยงาน ที่เท่าเทียมกัน ท าหน้าที่ก ากับ

ว่าผู้นั้นไดป้ฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว มีสิทธิ ในการเดินทางไปท างานใน

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของประเทศท่ีเข้า

ไปท างานด้วย 

 

3. กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว (2561) ให้ความรู้เกี่ยวกับคนต่างด้าวไว้ดังนี้ 

คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

          ท างาน หมายถึง การท างานโดยใช้ก าลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใด

หรือไม่ก็ตาม 

         ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตท างาน 

         ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า  คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาต 

         ลูกจ้าง  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) และ (2) และ

มาตรา 14 ให้ท างานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 15 (เป็นลูกจ้างท่ีต้องส่งเงินเข้า

กองทุนเพ่ือเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร) 

         ผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 9 หมายความว่า  คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวตาม กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  จ าแนกเป็น  4 ประเภท ดังนี้  

http://wp.doe.go.th/practice
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        (1)  ประเภททั่วไป  หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและท างานอยู่ในต าแหน่งค่อนข้าง

สูง หรืออาจ ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ามาท างานชั่วคราว

ในงานที่ต้องใช้ทักษะ และเทคโนโลยีชั้นสูง  เป็นความต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความ

ช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถ ทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถ  หรือมี

ความช านาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้  หรือเป็นการเข้ามา ท างานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรือกิจการของคู่

สมรส หรือกิจการที่ร่วมลงทุน  เป็นต้น  ส่วนใหญ่ท างานในกิจการ ดังนี้ 

       -  กิจการที่มีการลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไป 

       - กิจการที่มีการลงทุนมากกว่า 30 ล้านขึ้นไป 

       - มูลนิธิ/สมาคม/องค์การเอกชนต่างประเทศ   

          (2)  ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตท างานตามประกาศคณะปฏิวัติ

ฉบับ ที่ 322 ข้อ 10 (10) มีสาระส าคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีถ่ินที่อยู่ใน

ราชอาณาจักรตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและท างานอยู่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้ใช้ได้

ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่” 

(3)  ประเภทแจ้งการท างาน หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตาม

กฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมืองเพ่ือท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้า วัน และ

จะท างานนั้นได้ เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

        (4) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ หมายถึง  แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว  และ

กัมพูชา ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการส่งกลับ

อนุญาตให้ท างานได้  2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน มีใบอนุญาตท างานชนิดบัตรสีชมพู 

และได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดย

ถูกต้องตามกฎหมายโดยได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับเอกสารรับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศ 

ต้นทาง ได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate 

Of Identity) เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตท างาน โดยได้รับใบอนุญาตท างานเป็น

ชนิดบัตรสีเขียว 
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         ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 11  หมายถึง  คนต่างด้าวซึ่งยังไม่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดย

นายจ้างยื่นค าขอรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมแทน จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

       (1)  ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้าวที่ เป็นแรงงานที่มีทักษะและท างานอยู่ในต าแหน่ง

ค่อนข้างสูงหรือเข้ามาท างานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นความต้องการผู้ที่มี

ความสามารถหรือความช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยที่มี

ความสามารถหรือ มีความช านาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้ เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้อง

ด าเนินการยื่นขอใบ อนุญาต ท างานภายใน 30 วัน 

        (2)  ประเภทน าเข้า หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน

ต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) โดยขออนุญาตท างานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกร 

และ คนรับใช้ในบ้าน ปัจจุบันท าข้อตกลง (MOU) กับประเทศ 2 ประเทศ คือ ลาว และกัมพูชา 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 13 (1) และ (2)  หมายถึง คนต่างด้าว ต่อไปนี้ 

     คนต่างด้าวที่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร ที่ประสงค์จะเข้ามาท างานต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

        (1) คนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และ ได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบ

อาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 

        (2) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง 

       ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 14 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติของ

ประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย  ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือลักษณะงานใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการท างาน

ภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าว 

       ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12  หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอ่ืน (พ.ร.บ. การนิคม

อุตสาหกรรม เป็นต้น) 
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       1. ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจ าประเทศท่ีคนต่างด้าวอาศัยอยู่ เพ่ือขอค าแนะน า

และขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ในหนังสือเดินทางเท่านั้น 

       2. ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตท างานแทน  

       3. เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้าท างานตามที่ยื่นขอแล้ว จึงเดินทางเข้ามาขอยื่น

ความจ านงขอรับใบอนุญาตท างานภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้

เข้ามาท างาน และจะท างานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตท างานแล้วเท่านั้น 

      คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วประสงค์จะท างานต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

     1. คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือการนิคม

อุตสาหกรรมต้องยื่นขอรับใบอนุญาต ท างาน ภายใน 30 วนั นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือ 30 

วันนับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายนั้นๆ 

     2. คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว จะท างานได้ต่อเมื่อ ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน

ตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด 

 

คุณสมบัติของคนต่างด้าว ที่จะขอใบอนุญาตท างานได้ 

      1. มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มิใช่นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน) 

      2. มีความรู้ความสามารถในการท างานตามที่ขอรับใบอนุญาตท างาน 

     3. ต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

      4. ต้องไม่เป็นผู้เจ็บปุวยด้วยโรคเรือน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ

เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง 

      5. ต้องไม่เคยต้องโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตามกฎหมายว่าด้วย

การท างานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานแล้ว ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
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      1. มีใบอนุญาตติดตัวไว้หรือมีอยู่ ณ ที่ท างานในระหว่างท างานเพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

ตลอดเวลา   (ผู้ฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000.-  บาท) 

      2.ท างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน (มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000.- บาท ถึง 

100,000.- บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ) 

      3. ต้องท างานตามท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะท างานอ่ืน หรือเปลี่ยนท้องที่หรือ

สถานที่ในการท างาน ต้องได้รับอนุญาตก่อน (ผู้ฝุาฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000.- บาท) 

      4 ก่อนใบอนุญาตท างานสิ้นอายุ และประสงค์จะท างานต่อต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนจึง

จะท างานได้ 

      5. กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือสูญหาย ต้องยื่นขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วนัที่

ทราบ 

      6. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว หรือชื่อสถานที่ท างาน ต้องยื่นค า

ร้องขอแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว 

วีระ เภียบ (2560) ศึกษาสถานการณ์และความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว

ชาวกัมพูชา ในเขตจังหวัดสระแก้ว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์คุณภาพชีวิตของ

แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว รวมถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวชาว

กัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว และเสนอแนะแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยและกัมพูชา

ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เท่าเทียมกับ

แรงงานไทย โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)ประกอบด้วย วิธีการศึกษาจากเอกสาร 

วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 704 คน และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จ านวน 15 คน จากบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เจ.เอส.ฟลาวเวอร์ จ ากัด, บริษัทไทย อาร์ตบอร์นแมนู

เฟคเจอริ่ง จ ากัด และบริษัท อีสต์บอร์ด อินดัสตรี้ จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า 1) แรงงานต่างด้าวชาว

กัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว มีความเหลื่อมล้ าระหว่าง ค่าจ้างและค่าครองชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 2) แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานประกอบการ และรายได้ต่อเดือน 
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แตกต่างกัน มีความเหลื่อมล้ าระหว่างค่าจ้างและค่าครองชีพ โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

ส่วนแรงงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความเหลื่อมล้ าระหว่างค่าจ้างและค่าครองชีพ ด้านค่าจ้าง แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงงานที่ประเภทของงานแตกต่างกัน มีความเหลื่อมล้ า

ระหว่างด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 

ปัญหาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว คือ ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าค่าแรง

ขั้นต่ าเมื่อเทียบกับแรงงานคนไทยในทุกๆ ต าแหน่ง สวัสดิการด้านสาธารณูปโภคในบริษัทไม่เพียงพอ 

สวัสดิการในการรักษาพยาบาลไม่ได้รับด้วยความยุติธรรมจากบริษัท และผู้หญิงชาวกัมพูชาถูกล่อลวงให้

ท างานค้าบริการทางเพศ ข้อเสนอแนะส าหรบัหน่วยงานภาครัฐของไทยและกัมพูชาคือ หน่วยงานภาครัฐ

ควรมีมาตรการ ตรวจสอบและดูแลแรงงานชาวกัมพูชาที่ท างานในโรงงานหรือบริษัทต่างๆ อย่างทั่วถึง 

เช่น การแก้ไขปัญหาการ ถูกละเมิดในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส าหรับ

ลูกจ้างของสถานประกอบการการจ่ายค่าจ้างแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย

ก าหนด และแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง และเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

แรงงานไทยก าหนด 

อภิรักษ์ แก้วสวย (2559) วิถีชีวิตต่างด้าวในแดนไทย : แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่าง

ด้าว จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาถึงวิถีชีวิตแรงงานต่างด้าวจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเขตจังหวัด

หนองคาย และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร จัดการแรงงานต่างด้าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวในเขตจังหวัดหนองคาย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วยกลุ่มแรงงาน

ชาวลาว 15 คน ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานชาวลาวที่มาท างานโดยถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 5 คน 

กลุ่มแรงงานชาวลาว ที่มีครอบครัวกบคนไทย จ านวน 5 คน กลุ่มแรงงานชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองแบบ

ผิดกฎหมาย จ านวน 5 คน กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องจ านวน 4 คน คือ เจ้าหน้าที่ตรวจ

คน เข้าเมืองจังหวัดหนองคายจ านวน 1 คนเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดหนองคาย จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่

สวัสดิภาพสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จังหวัดหนองคาย จ านวน 1 คน กลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการนายจ้าง จ านวน 2 คน คือเจ้าของ

ผู้ประกอบการนายจ้างของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมือง โดยถูกกฎหมาย จ านวน 1 คน 
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เจ้าของผู้ประกอบการนายจ้างของแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย จ านวน 1 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้ได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth 

Interview) และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) อาชีพที่แรงงานต่างด้าวชาวลาวที่มีทุก

อาชีพตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรกดี็ แรงงานต่างด้าวมีเปูาหมายและแรงจูงใจมาท างานที่จังหวัด

หนองคายเพ่ือหาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวเพราะเห็นวามีรายได้ดีกว่ากบัการท างานที่ประเทศลาว 

ถึงแม้ว่าวิธีการเดินทางเข้ามาท างานจะแตกต่างกัน แรงงานที่มีวิธีการเดินทางเข้ามาท างานต่างกัน วิถีการ

ด าเนินชีวิตก็ไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับอาชีพที่ท าและความช านาญในการใช้และเรียนรู้เรื่องภาษาเป็นตัวแปรที่

ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติม แรงงานต่างด้าวจะได้รับคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษย์ชน หรือไม่นั้น

ขึ้นอยู่กับที่มาของการเดินทางเข้ามาท างานว่ามาแบบไหน โดยปกติและมนุษยท์ุกคนทุกเพศทุกวัยและ

เชื้อชาติศาสนา จะได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานหมด แต่ด้วยแรงงานต่างด้าวที่เข้า

มาท างานแบบผิดกฎหมายไม่กล้าแสดงตนเพราะกลัว โดนจับส่งกลับประเทศ จึงต้องจ าทนอยู่แบบหลบๆ 

ซ้อนๆ ไม ่  ่สามารถเข้าถึงบริการและการ คุ้มครองสิทธิบางอยางที่พ่ึงมีพ่ึงได้ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกบั

แรงงานต่างด้าวด้วย พบว่า เนื่องจากระดับการพัฒนาประเทศที่ยังแตกต่างกันอยู่มากในกลุ่มประเทศ

อาเซียน การเดินทางข้ามประเทศมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี  ่ แรงงานชาว

ลาวจะต้องสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางาน 3) การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กับ

ฝุายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยบริเวณ

ชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง  ่ ควรมีการศึกษาวิจัยภาพอนาคตของการบริหาร จัดการคนต่างด้าวของ

ประเทศไทยทั้งระบบ ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าวโดยใช้วิธีการ

วิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR) โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศร่วมกันในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

กนกวรรณ จิตรโรจนรักษ์ (2558) ศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับ

ใช้ในบ้าน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายคุณภาพชีวิตการท างานในมุมมองของแรงงาน ต่าง

ด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน และเพ่ือศึกษาปัญหาจากการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาว ที่ท างานรับใช้ในบ้าน ในจังหวัด
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กรุงเทพฯ จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการสนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi 

structured Conversation) ร่วมกับการสังเกต โดยองค์ประกอบที่ผู้วิจัยท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) สถานภาพทางกฎหมาย 2) 

สมดุลชีวิตและการท างาน 3) ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม  4) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 5) 

อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก  ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า ในมุมมองแรงงานต่าง

ด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน ส่วนใหญ่พวกเขารับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ทั้งในด้านสมดุล

ชีวิตและการท างาน ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และอิสระในการ

ติดต่อสื่อสารกับภายนอก แต่ในด้านสถานภาพทางกฎหมาย พบว่า พวกเขามีความยินดีที่จะท างานแม้ว่า

จะไม่มีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้อง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ท าให้พวกเขารับรู้ว่ามีคุณภาพชีวิตการท างาน

ที่ดีเกิดจาก (1) “มุมมองต่องาน” และ (2) “ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง”  ที่

พัฒนาตามการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสามารถของลูกจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง แรงงานต่างด้าว

ส่วนใหญ่อพยพไปที่ประเทศปลายทางหลังจากได้รับข้อมูลการท างานจากเครือข่ายทางสังคมที่พวกเขามี

อยู่ พวกเขาตัดสินใจเข้ามาท างาน เมื่อคาดว่าจะมีนายจ้างที่ดีมีสถานที่ท างานที่ดี และมีรายได้ไปจุนเจือ

ครอบครัวของตนโดยมิได้ค านึงถึงภาระงานและความสามารถของตนเองมากนัก นอกจากนี้ ยังพบว่า 

“ผลกระทบจาก ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” ท าให้ลูกจ้างพยายามปรับปรุงพัฒนา

ความสามารถของตนเอง เพื่อที่จะท างานได้ตามความต้องการของนายจ้าง 

ประดิษฐ์ สงวนทรัพย์ (2558) ศึกษาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการสวนยางพารา : 

กรณีศึกษา ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัผู้ประกอบกิจการสวนยางพาราใน

ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษา 4 

กรณี การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการน าเข้าและการ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการสวนยางพารา

นั้น ผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
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กระบวนการน าเข้าและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว กล่าวคือ กระบวนการน าเข้าแรงงาน

ต่างด้าวในกิจการสวนยางพาราของผู้ประกอบการในต าบลขุนซ่อง มีความแตกต่างในแต่ละผู้ประกอบการ 

ได้แก่ผู้ประกอบการบางรายจะมีเกณฑ์พิจารณาในการรับแรงงานที่ชัดเจน เช่น มีการก าหนดอายุแรงงาน 

มีการก าหนดว่าต้องเป็นแรงงานต่างด้าวเท่านั้น มีการก าหนดว่าต้องเป็นแรงงานทีม่ีครอบครัวแล้ว ขณะที่

ผู้ประกอบการบางรายไม่มีเกณฑ์พิจารณา ในการรับแรงงานที่ชัดเจนการได้แรงงานมีแนวทางในการได้

แรงงานต่างด้าวทีแ่ตกต่างกัน ผู้ประกอบการบางราย ได้แรงงานจากการที่แรงงานมาสมัครด้วยตนเอง 

ผู้ประกอบการบางรายได้แรงงานจากการแนะน า จากผู้ประกอบการด้วยกันผู้ประกอบการบางรายได้

แรงงานจากแรงงานด้วยกันเองและผู้ประกอบการ  บางรายน าแรงงานมาจากนอกพ้ืนท ี ส าหรับในส่วน

ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเป็นแรงงานมีเหตุผลที่ไม่ต่างกันประเด็นส าคัญ 3 ประการ ในการเข้ามา

ท างานในกิจการสวนยางพารา ประกอบด้วย  แรงงานต่างด้าวมีเครือข่าย ญาติพ่ีน้องของแรงงานที่ท างาน

ให้กบัผู้ประกอบการ  การว่างงานในประเทศต้นทางของแรงงาน และ การสื่อสารที่แรงงานไม่ต้องปรับตัว

มากนัก การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผู้วิจัยมีข้อค้นพบว่า ผู้ประกอบการในแต่ละรายมีความแตกต่าง

กนในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในสวนยางพารา การแบ่งรายได้ที่มีความแตกต่างกัน เริ่มการแบ่ง

รายได้ทีร่้อยละ 65:35, 60:40,55:45 ตามแต่ละผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการบางรายเพิ่มรายได้

ให้กบัแรงงานในกรณีพิเศษ เช่น ในช่วงราคายางตกต่ า เป็นต้น แต่การแบ่งรายได้ไม่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว การจัดสรรต้นยางและการก าหนดวันกรีดยางให้แรงงาน

ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ก าหนดทัง้หมดการจัดสวัสดิการกบแรงงาน มีการสร้างที่พักให้กับแรงงานโดย 1 

ห้องต่อแรงงานจะพักได้ 1ครอบครัวผู้ประกอบการสวนยางพาราไม่มีการแยกแรงงานตามสัญชาติ แต่แยก

แรงงานตามพ้ืนที่ทางการเกษตร ด้วยเหตุผลเรื่องการลดต้นทุนและการบริหารจัดการ ขณะทีก่ารบริหาร

จัดการผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่จะบริหารจัดการด้วยตนเองเนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่มีบางรายใช้ผู้ดูแลแทน 

การปูองกนการทุจริตในสวนยางพารา ผู้วิจัยมีข้อค้นพบว่า ผู้ประกอบการจะใช้การแปรรูปด้วยการท า

แผ่นยางพารา โดยให้แรงงานมารวมท าแผ่นยางในที่เดียวกนั มีการล้อมรั้วลวดหนาม รอบบริเวณท่ีท า

แผ่นยาง มีการให้แรงงานร่วมรับผิดชอบอุปกรณ์ในสวนยางพาราร่วมกัน 

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการสวนยางพาราต าบลขุนซ่อง อ าเภอ

แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีผู้วิจัย พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบริหารแรงงานต่างด้าวในกิจการสวน
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ยางพาราประกอบด้วยประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ไม่อาจแยกตามลักษณะและขนาดของผู้ประกอบการได้

ประกอบด้วย การขอใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านมาการขอใบอนุญาตท างานของแรงงาน

ต่างด้าวเป็นไปด้วยความยุ่งยากและมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ผู้ประกอบการต้องเดินทางไปในหลาย

สถานทีม่ีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 -4,000 บาทต่อหนึ่งคน ขณะที่ใบอนุญาตท างานมีระยะเวลาไม่เกิน 1 

ปี ผู้ประกอบการบางรายจึงปล่อยให้แรงงานท างานในกิจการสวนยางพาราด้วยหนังสือเดินทาง 

นักท่องเทีย่ว ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายเลือกการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพ่ือแลกกับการไม่

ถูกตรวจสอบและไม่ถูกจับกุม ในอัตราเดือนละ 500 บาทต่อหนึ่งแรงงานและเดือนละ 200 บาท ส าหรับ

ผู้ติดตามแรงงาน การขาดแรงงานฝีมือการกรีดยางพาราเป็นงานที่ต้องมีการฝึกฝนทักษะและใช้

ประสบการณ์ ในการท างาน ภายใต้แนวคิดที่ว่าการกรีดยางต้องยึดหลักว่า เมือ่กรีดแล้วจะต้องได้น้ ายาง

มากทีสุ่ด เปลือกเสียหายน้อยที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดและต้นยางมีอายุการกรีดได้นานที่สุด 

ดังนั้น แรงงานทีก่รีดยางต้องมีทักษะการท างานมิฉะนั้นอาจก่อความเสียหายแก่ต้นยางและผู้ประกอบการ 

ขณะเดียวกนัผู้ประกอบการก็มีความเสี่ยงในการเลือกใช้แรงงาน การผันผวนของราคาผลผลิต ในชว่ง

หลายปีที่ผ่านมาราคายางพาราสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันราคาผลผลิตยางพาราตกต่ า ส่งผลให้

ผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานต่างหันขายแรงงานให้กับการเกษตรในรูปแบบอื่นๆ 

หรือภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงาน การอยู่ร่วมกันและการท างานร่วมกนั

ภายใต้ความแตกต่างทางเชื้อชาติและภาษา หรือแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือภาษา ต่างก็

เป็นปัญหาทีผู่้ประกอบการสวนยางพาราต้องเผชิญ ปัญหาความสัมพันธ์ของแรงงานแยกเป็น ประเด็น

ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานด้านเชื้อชาติ ภาษา และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล การลักลอบใช้สารเคมีในการเร่งน้ ายาง การลักลอบใช้สารเคมีในการเร่งน้ ายางในสวน ยางพารา

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางและผู้ประกอบการยางพาราในระยะยาว การใช้สารเคมี เร่งน้ ายางจะท า

ให้มีน้ ายางออกมากในช่วงเวลาสั้นๆ ทีใ่ช้สารเคมี จากนั้นต้นยางพาราจะมีอาการเปลือกยางแห้งและไม่มี

น้ ายางหรือทีเ่รียกว่า  “ยางตายนึ่ง” ส่งผลให้ไม่สามารถกรีดยางพาราได้อีก ขณะที่แรงงานจะย้ายสวน

ยางภาระท้ังหมดจะอยู่ทีผู่้ประกอบการ การกระท าดังกล่าวจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง

นายจ้างบ่อย แรงงานไม่มีความซื่อสัตย์ หรือกรณีที่แรงงานมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

นายจ้าง การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงาน แรงงานบางครอบครัวท างานกับผู้ประกอบการรายหนึ่งเป็น
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เวลานาน ขณะที่แรงงานบางครอบครัวท างานกับผู้ประกอบการหลายรายในเวลาไม่นาน การเปลี่ยน

นายจ้างของแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องทีส่่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลผลิต 

ผู้ประกอบการบางรายแก้ปัญหาด้วยการยึดใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว หรือการเก็บสะสม

รายได้ของแรงงานในอัตราร้อยละ 5 และจะจ่ายคืนให้กับแรงงานเมือ่สิ้นสุดฤดูกาลผลิต การกลับ

ภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าว การกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าวจะเกิดข้ึน ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลผลิต

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แรงงานต่างด้าวบางครอบครัวจะเดินทางกลับประเทศของตนเองและเดินทาง

กลับมาในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในเดือนเมษายน การกลับภูมิล าเนาของแรงงานต่างด้าวจะเป็นการ

เดินทางกลับไปในลักษณะการไปพักผ่อนหรือการไปพบปะพ่ีน้อง แตม่ีแรงงานบางส่วนเลือกท่ีจะไม่

กลับมาท างานกบัผู้ประกอบการเดิมของตนและไม่แจ้งผู้ประกอบการ 

อรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ (2558)  ศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าว ปัจจัยที่มีความ 

ส าคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสถานประกอบการ กับการจ้าง

แรงงานด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ

การจ้างแรงงานต่างด้าวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้การ

สุ่มตัวอย่าง จ านวน 394 คน แบบแบ่งชั้นภูมิจาก 5 อ าเภอ เพ่ือน ามาจัดสัดส่วนหาค่าเฉลี่ยในการเก็บ

แบบสอบถามจากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของคนเดียว มีระยะเวลาในการ

ด าเนินกิจการมากกว่า 3 - 8 ปี จ านวนแรงงาน ทั้งหมดน้อยกว่า 50 คน จ านวนแรงงานต่างด้าว 1 - 10 

คน ประเภทของงาน คือ เกษตรกรรม เพาะปลูกพืช ต าแหน่งของงาน คือ กรรมกรทั่วไป จ่ายค่าจ้าง

แรงงานเป็นรายเดือน จ้างแรงงานต่างด้าวมาแล้วมากกว่า 1 ปี จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการไม่แตกต่างจาก

แรงงานไทย สวัสดิการ คือ ที่พัก ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ ด้านการ

ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นการขาดแคลนแรงงานทุกระดับฝีมือ รองลงมา คือ ด้านคุณสมบัติของแรงงาน

ต่างด้าว ด้านต้นทุนในการจ้างงาน และด้านการปกครองดูแล คุณลักษณะของผู้ประกอบการมี

ความสัมพันธ์กับการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัด สุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการจ้าง แรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์กับการจ้าง

แรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพันธ์ (2557) คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติที่

ท างานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับ

คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา จ าแนกตาม

ปัจจัยด้านการท างาน    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อถือได้

ของมาตรวัดระหว่าง 0.707-0.881 ซึ่งมี ความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คือ   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  และ   F-test  ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวม

ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลาอยู่ใน

ระดับสูง การเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในสถาน

ประกอบการจังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยด้านการท างาน    พบว่า   แรงงานข้ามชาติที่ได้รับ

ใบอนุญาตท างานมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่าแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับใบอนุญาตท างาน 

 จ ารัส อ้ึงศรีวงษ์ (2557) ท าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติชาวพม่า 
จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติพม่า 2) 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติพม่า และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างานกับคุณภาพชีวิต การท างานของแรงงาน
ข้ามชาติพม่า จังหวัดสมุทรสาครโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสันใหญ่เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มรีายได้
ตามกฎหมายก าหนดและตามที่ตกลงกันไว้ตามล าดับมีเชื้อชาติมอญมากที่สุด รองลงมาเป็นเชื้อชาติพมา่ 
ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว และอยู่ด้วยกัน 2) ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองจากแหล่งประเทศก าเนิดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการให้บริการด้านสาธารณูปโภคอยู่ในระดับ
น้อย ด้านกฎหมายในประเทศไทยอยู่ในระดับน้อย ด้านสาธารณสุข และด้านบทบาทภาครัฐและองค์กร
อิสระของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง 3) ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติโดย
รวมอยู่ ในระดับปานกลาง และ 4) ตัวแปรด้าน4.1) สาธารณสุข 4.2) เศรษฐกิจ สังคม การเมือง จาก
แหล่ง ประเทศก าเนิด และ 4.3) เชื้อชาติมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตการท างานแรงงานข้ามชาติพม่า 
 วีระกุล อรัณยะนาค (2557) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่าง

ด้าว โดยวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว  

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย 4  ขั้นตอน ได้แก่ 1)  
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การศึกษาสภาพและความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว โดยการศึกษาเอกสาร

และการสัมภาษณ์  ผลการวิจัย  พบว่า    แรงงานต่างด้าวมีความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา ด้านรายได้และเศรษฐกิจ 2)   การออกแบบและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฏี Andragogy ของ   Knowles ปรัชญาคิดเป็นของโกวิท วรพิพัฒน์  และข้ันตอน

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบของ Boyle    3)  การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว โดยใช้วิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว จากการทดลอง พบว่า    

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.27/81.40 และ    4)   การ

ประเมินคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่าง

ด้าวที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และนายจ้าง ผลการวิจัย พบว่า    ด้านสุขภาพ มีการพัฒนา คือ   มีบัตร

ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการเลือกใช้ยาตรงกับโรค มีการ

รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าถึงบริการสาธารณสุข  

ด้านการศึกษามีการพัฒนา คือ   การฟังภาษาไทย การพูดภาษาไทย การอ่านภาษาไทย การเขียน

ภาษาไทย ทราบถึงสิทธิในการเรียน มีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารทราบถึงช่องทางในการศึกษาอบรมตาม

ความสนใจ และหารายได้เสริมจากการท างานล่วงเวลา ด้านรายได้และเศรษฐกิจ มีการพัฒนา คือ มีการ

ออม มีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย และประหยัด 

ศิวิไล ชยางกูร (2555) ศึกษาแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ ค้นหาและวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์กับความต้องการดูแล

ผู้สูงอายุและวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์กับความต้องการดูแล

ผู้สูงอายุ ใช้วิธีวิจัยเชิง ปริมาณ โดยออกแบบสอบถามแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุใน

เรื่องข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและข้อมูลด้านอาชีพการงาน กับแรงงานข้ามชาติใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจาก

ประเทศสหภาพพม่า สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา ตามล าดับ โดยมี

จ านวนแรงงานข้ามชาติเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ในก าลังแรงงานคือ 15-50 ปี จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ผู้ที่มีครอบครัวแล้วมีบุตรจ านวน 1-3 คน 
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 สาเหตุที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาอาศัยในประเทศไทย เนื่องจากประเทศของตนไม่มีงานให้

ท าและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยมีเพ่ือนหรือญาติ

เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีหลายรูปแบบ เช่น ขอยืมเงินจาก

ครอบครัว เงินเก็บส่วนตัว เป็นหนี้นายหน้าและนายจ้าง แรงงานข้ามชาติที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้า

มาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และอยู่ อาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีรายได้พอประทังชีพและ

บางคนยังสามารถส่งเงินกลับประเทศได้โดยฝากไปกับเพ่ือนหรือญาติ หรือส่งผ่านนายหน้า เข้ามาอยู่ใน

เมืองไทยพักอาศัยอยู่กับเพ่ือนด้วยกันมีรายจ่ายด้านที่พักอาศัย บางรายอยู่บ้านนายจ้าง แรงงานข้ามชาติ

ส่วนใหญ่มีบัตรประจ าตัวหลายแบบ เช่น สีชมพู สีเทา บางรายไม่มีบัตรประจ าตัว อาชีพที่แรงงานข้าม

ชาติท าคือ รับจ้าง เช่น ร้านอาหาร ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ท างานบ้าน และค้าขาย แรงงานข้าม 

ชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยพอใจกับงานที่ท าในปัจจุบัน ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน หลายคนคิดไว้ว่า

ท างานในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงกลับบ้านเดิม ไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก รัฐบาลไทยทั้ง

เรื่องการหางานให้ท าและการจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุและไม่ต้องการท างานดูแล ผู้สูงอายุเพราะเหตุผล

ว่าพอใจกับงานปัจจุบัน คนแก่เอาใจล าบาก และดูแลยาก เป็นภาระไม่เป็นอิสระ ซึ่งจากผลการศึกษาของ

นงลักษณ์ พะไกยะ(2551) ได้คาดการณ์ว่าภาระในการดูผู้สูงอายุที่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จะเป็นปัญหา

ส าคัญในอนาคต จากผลการศึกษา เมื่อแรงงานข้ามชาติไม่ต้องการพัฒนาศักยภาพความรู้และการอบรม

ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและไม่ต้องการท างาน บริการด้านดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นสถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการณ์ด้านบุคคลากรที่จะเข้ามาช่วยเหลือ

ดูแลผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้นใน อนาคต 

 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศ ไทยใน

ด้านอาชีพการงานผลการศึกษาพบว่าแรงงานข้ามชาติมีความพอใจงานที่ท าปัจจุบันในระดับปานกลาง 

การที่คิดจะเปลี่ยนงาน ความต้องการท างานอาชีพบริการดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ ความสามารถในการดูแล

ผู้สูงอายุ ต้องการให้รัฐบาลจัดอบรมและสอนการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับน้อย และความต้องการให้

รัฐบาลหาอาชีพให้ท าอยู่ในระดับน้อยที่สุด แสดงว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่ต้องการให้รัฐบาลไทยเข้ามา

ยุ่งเกี่ยวในอาชีพของตนและไม่ต้องการเปลี่ยนงาน อาชีพบริการดูแลผู้สูงอายุ 
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  5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

ปัจจัยการท างาน 

คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

2. ด้านสภาพการท างาน 

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถของ

ตนเอง 

4. ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่นจากการศึกษาการท างานร่วมกันและ

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน 

6. ด้านจังหวะชีวิต 

7. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจึงเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และการวิจัยในเชิง
ปริมาณ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 จากข้อมูลของส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี พบว่า สถิติของแรงงานข้ามชาติที่ประกอบ
อาชีพทั้งสิ้น 25 อาชีพ แยกตามสัญชาติ ได้แก่ แรงงานพม่า จ านวน 3,312 คน  แรงงานลาว จ านวน 
11,030 คน และแรงงานกัมพูชา จ านวน 30,258 คน รวมทัง้สิ้น 44,600 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สถิติแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตท างานในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี แยกตามสัญชาติ  

             และอาชีพ 

 
 

ประเภทกิจการ 

รวมแรงงานต่างด้างดา้วท่ีไดร้ับอนญุาตท างาน 

นา
ยจ

้าง
 

รว
ม 

 
พม่า 

 
ลาว 

 
กัมพูชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม #### 44,600 1,852 1,460 6,226 4,804 16,845 13,413 

1.  ประมง 248 997 87 9 109 56 509 227 
2.  เกษตรและปศุสตัว์ #### ### ### ### ### ### 7,458 5,738 
3.  กิจการก่อสร้าง 1,299 6,351 192 76 251 186 3,282 2,364 
4.  ต่อเนื่องประมงทะเล 38 400 11 23 11 9 141 205 

5.  กิจการต่อเนื่อง 
    การเกษตร 213 2,573 53 41 52 50 1,246 1,131 
6.  ต่อเนื่องปศุสตัว์ โรง  
    ฆ่าสัตว์ ช าแหละ 

26 108 2 2 0 2 49 53 

7.  กิจการรีไซเคิล 44 144 8 4 13 7 60 52 
8.  เหมืองแร/่เหมืองหิน 6 23 1 0 7 3 8 4 
9.  จ าหน่ายผลติภณัฑ ์
    โลหะ 

31 61 1 0 12 3 33 12 

10.  จ าหน่ายอาหาร 
      และเครื่องดื่ม 

546 1,110 16 34 79 174 312 495 

11.  ผลติหรือจ าหน่าย 
      ผลิตภัณฑ์จากดิน 

15 29 3 4 3 5 6 8 

12.  ผลติหรือจ าหน่าย  
      วัสดุก่อสร้าง 

197 566 65 41 74 45 212 129 

13.  แปรรูปหิน 1 2 0 0 0 0 1 1 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 
 

ประเภทกิจการ 

รวมแรงงานต่างด้างดา้วท่ีไดร้ับอนญุาตท างาน 

นา
ยจ

้าง
 

รว
ม 

 
พม่า 

 
ลาว 

 
กัมพูชา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
14.  ผลติหรือจ าหน่าย  
      เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

4 4 0 0 0 0 0 4 

15.  ผลติหรือจ าหน่าย 
      ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

36 183 2 2 12 5 85 77 

16.  ผลติหรือจ าหน่าย 
      ผลิตภัณฑ์กระดาษ 

1 1 0 0 0 0 0 1 

17.  ผลติหรือจ าหน่าย 
      ผลิตภัณฑ์   
     อิเล็กทรอนิกส์ 

21 39 2 0 8 9 14 6 

18.  ขนถ่ายสินค้าทางบก    
      น้ า คลังสินค้า 

18 56 11 0 1 1 42 1 

19.  ค้าส่ง ค้าปลีก 
      แผงลอย 

994 3,695 30 17 164 93 2,071 1,320 

20.  อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด 45 151 1 0 18 7 77 48 
21. สถานีบริการน้ ามัน 
    แก๊ส เช้ือเพลิง 

36 87 0 0 6 16 37 28 

22.  สถานศึกษา มลูนิธ ิ
      สมาคม 
สถานพยาบาล 

7 35 1 1 0 1 12 20 

23.  การให้บริการต่าง ๆ 508 2,388 34 93 77 106 1,102 976 
24.  แปรรูปสัตว์น้ า 41 108 2 8 0 2 18 78 
25.  ผู้รับใช้ในบ้าน 805 871 37 100 35 194 70 435 
ผลรวมแยกตามสัญชาติ 44,600 3,312 11,030 30,258 
ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี.  2561.  ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานปี  2561  

       ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561 

 



51 
 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแรงงานข้ามชาติประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ
จากข้อมูลของส านักจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ในปี 2560 จ านวน 324 คน ดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 สถิติแรงงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จันทบุรี ประจ าปี 2560 แยกตามอาชีพ 

อาชีพแรงงงานข้ามชาติ จ านวน(คน) 
คนงานรับเหมาก่อสร้าง 125 
คนงานสวนผลไม้  69 
คนงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร  64 
ลูกจ้างในร้านอาหาร และเครื่องดื่ม  14 
ลูกจ้างร้านรับซื้อพืชไร่ พืชสวน 11 
ตลาดสดแผงลอย จ าหน่ายอาหารและขายส่งขายปลีก 9 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล รับใช้ในบ้าน  9 
ลูกจ้างร้านจ าหน่ายวัสดุการเกษตร  6 
ลูกจ้างร้านผลิตและจ าหน่ายน้ ามันกฤษณา  6 
พนักงานโรงแรม ที่พัก  4 
ลูกจ้างร้านจ าหน่ายเสื้อผ้า  2 
ลูกจ้างร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  2 
ลูกจ้างจ าหน่ายน้ าแข็ง 1 
ลูกจ้างร้านประดับยนต์ 1 
ลูกจ้างโรงงานน้ าตาลทรายแดง 1 

รวม 324 
ที่มา: ส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี.  2561.  ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานปี  2561  

       ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561 

 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแรงงานข้ามชาติที่ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา 

ค านวณโดยใช้สูตร ตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

2Ne1

N
n
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ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 179 คน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี และเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เกณฑ์ตามอาชีพที่

แรงงานข้ามชาติเข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง  การเลือกกลุ่มตัวอย่างอาศัยหลักความน่าจะเป็น  ด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างแรงงงานข้ามชาติที่ใช้ในการวิจัยในพื้นที่อ าเภอเมือง จันทบุรี ประจ าปี 2561  

             แยก ตามอาชีพ 

อาชีพแรงงงานข้ามชาติ จ านวน 
ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

คนงานรับเหมาก่อสร้าง 125 69 
คนงานสวนผลไม้  69 38 
คนงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร  64 35 
ลูกจ้างในร้านอาหาร และเครื่องดื่ม  14 8 
ลูกจ้างร้านรับซื้อพืชไร่ พืชสวน 11 6 
ตลาดสดแผงลอย จ าหน่ายอาหารและขายส่งขายปลีก 9 5 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล รับใช้ในบ้าน  9 5 
ลูกจ้างร้านจ าหน่ายวัสดุการเกษตร  6 3 
ลูกจ้างร้านผลิตและจ าหน่ายน้ ามันกฤษณา  6 3 
พนักงานโรงแรม ที่พัก  4 2 
ลูกจ้างร้านจ าหน่ายเสื้อผ้า  2 1 
ลูกจ้างร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  2 1 
ลูกจ้างจ าหน่ายน้ าแข็ง 1 1 
ลูกจ้างร้านประดับยนต์ 1 1 
ลูกจ้างโรงงานน้ าตาลทรายแดง 1 1 

รวม 324 179 
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2. เครื่องมือและข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
 การศึกษา คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติเป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใน
รูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจึงเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ
การวิจัยในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ  อายุ  สัญชาติ สถานภาพ จ านวนบุตร  จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และวุฒิการศึกษา 
 2. ปัจจัยการท างาน ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  จ านวน 15 ข้อ 
 3. คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ 
  3.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  จ านวน 6 ข้อ  
  3.2 สภาพการท างาน จ านวน 9 ข้อ  
  3.3 โอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง  จ านวน 3 ข้อ  
  3.4 การท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการท างานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จ านวน 10 ข้อ  
  3.5 สิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน จ านวน 7 ข้อ  
  3.6 ด้านจังหวะชีวิต  จ านวน 3 ข้อ  
  3.7 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  จ านวน 5 ข้อ 

แบบสอบถามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดับ   ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 
5 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับน้อยที่สุด 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคาเฉลี่ยในแตละชวงคะแนน โดยใช 
คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเปนตัวชี้วัดตามแนวของเบสท (Best. 1993 : 267-268) 

4.50 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 
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1.50 – 2.49 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับนอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตในระดับนอยที่สุด 

 
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยเป็นผกู าหนดแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใหผูตอบกรอกแบบสอบถามแลวสงกลับ 

โดยกอนที่จะท าการออกแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดด าเนินการเตรียมการ ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยต่างๆคุณภาพชีวิตแรงงาน  

2.  วิเคราะหขอบเขตของการศึกษา ก าหนดกรอบแนวคิดและน าขอมูลมาสรางแบบสอบถามให

ตรงกบัวัตถปุระสงคที่จะศึกษาและครอบคลุมเนื้อหาที่จะวัด 

3.  สรางขอค าถาม  ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยการท างานของแรงงานข้ามชาติจะมีลักษณะเปนค า

ถามแบบตรวจสอบรายการ    (Check – List )     ส าหรับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

จะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratins Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert Scale อ้างถึงใน 

พิชิต ฤทธิ์ จรูญ, 2544: 257)  

4. น าแบบสอบถามที่สรางข้ึน ตามหลักการดังกลาวไปใหผู้เชี่ยวชาญ  พิจารณาความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา และภาษาท่ีใช 

5. น าแบบสอบถาม ที่ผานการพิจารณาตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแล้วมาปรับปรุงแกไข  

แลวน าไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ตามขั้นตอนดังนี้ 

5.1 น าแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปทดลองใช (Try  Out) กับแรงงานข้ามชาติ  ที่ 

ไมถูกคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน  30 คน แลวน าแบบสอบถามมาวิเคราะห 

หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

  5.2 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอล

ฟ่า (Alpha-Coefiicient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204) 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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  1. ข้อมลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลโดยใช้การสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร บทความ รายงาน
ประจ าปีงานวิจัย วิทยานิพนธ์เพ่ือน ามาประกอบใช้ในการศึกษา 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็น 2 ส่วนได้แก่ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มี
รายละเอียดในการวิเคราะห์ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน กรณีข้อมูลเชิง
ปริมาณ วิเคราะห์ด้วยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ในภาพรวม แล้ววิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีของ
โคไลซ์ซี (Colaizzi, 1978 cited in Sanders, 2003 อ้างถึงใน รัตนา วรยศ, 2549) มี 7 ขั้นตอน
วิเคราะห์ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 อ่านข้อมูลทั้งหมดหรือฟังเทป การสัมภาษณ์โดยละเอียด เพ่ือให้เข้าใจภาพรวม ซึ่งต้อง
อ่านหรือฟังซ้ าไปซ้ ามาหลายๆ รอบ 
 ขั้นที่ 2 ดึงข้อความหรือวลีที่สัมพันธ์และ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตออกมาให้เห็นชัดเจน โดยใช้ 
ปากกาขีดเส้นใต้หรือปากกาเน้นข้อความส าคัญพร้อม ซึ่งข้อความเหล่านั้นจะบอกเรื่องราว หรือ
ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล ขั้นตอนนี้ จะช่วยลดข้อความที่ไม่ส าคัญลง 
 ขั้นที่ 3 ให้ความหมายกับข้อความหรือ วลีส าคัญที่ และต้องค านึงถึงบริบทที่เป็นอยู่ขณะนั้น 
ประกอบการให้ความหมาย ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องเน้นใน ขั้นตอนนี้คือ ผู้วิจัยต้องไม่มีอคติหรือน าความรู้หรือ 
ทฤษฎีต่างๆ เข้ามามีผลต่อการให้ความหมายที่ต้องการสื่อออกมา 
 ขั้นที่ 4 จัดหมวดหมู่ข้อความหรือวลีที่ ได้ให้เป็นข้อความส าคัญกลุ่มเนื้อหา และจัดหมวดหมู่ ตาม
ความหมายและสาระส าคัญท่ีสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ 
 ขั้นที่ 5 บรรยายรายละเอียดที่ถูกค้นพบ จากปรากฏการณ์โดยรวบรวมผสมผสานการจัดหมวด 
หมู่ที่ได้น ามาอธิบายความหมายของปรากฏการณ์ ที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ 
ท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีก าลัง ศึกษาอย่างชัดเจน 
 ขั้นที่ 6 บรรยายโครงสร้างพ้ืนฐานของ ปรากฏการณ์ที่ได้จากการศึกษาอย่างชัดเจน โดยน า 
ผลลัพธ์ที่ได้มาใช้อธิบายแนวคิดของคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ 
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 ขั้นที่ 7 การตรวจสอบผลการศึกษาท่ีได้ โดยการน าค าอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดคุณภาพชีวิตที่ได้ 
  
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 1. สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม 
 2. การทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัว
แปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA) 
 3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน 
(Spearman Rank Correlation Coefficient) ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Hinkle D. E. 1998: 118) ไว้ดังนี้  

ค่า r ระดับของความสัมพันธ์ .90 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 

 .70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

.50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 .30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

 .00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี  มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
เนื้อหาเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยในการท างานของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี 
 ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี  
 ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 

สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
  N  แทน  จ านวนแรงงานข้ามชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 X แทน  ค่าเฉลี่ย  
 S.D. แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 t  แทน  ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
 F  แทน  ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม  
 df  แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ  
 SS  แทน  ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนก าลังสอง  
  MS แทน  ค่าความแปรปรวน  
 *  แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 **  แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 Sig  แทน  ค่าความน่าจะเป็นของความมีนัยส าคัญ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ   
   ชาย 71 39.66 
   หญิง 108 60.34 

รวม 179 100.00 
2. อายุ   
   21-30 ปี 53 29.61 
   31-35 ปี 75 41.90 
   36-40 ปี 32 17.88 
   40 ปีขึ้นไป 19 10.61 

รวม 179 100.00 
3. สัญชาติ   
   ลาว 12 6.70 
   พม่า 28 15.64 
   กัมพูชา 139 77.66 

รวม 179 100.00 
4. สถานภาพ   
   โสด 72 40.22 
   สมรส 107 59.78 

รวม 179 100.00 
5. จ านวนบุตร   
   ไม่มี 74 41.34 
   มีบุตร 1 คน 105 58.66 

รวม 179 100.00 



59 
 

ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน 54 30.17 
   3-4 คน 113 63.13 
   5-6 คน 12 6.70 

รวม 179 100.00 
7. วุฒิการศึกษา   
   ประถมศึกษา 30 16.76 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 127 70.95 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 12.29 

รวม 179 100.00 

 
 จากตารางที่ 4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

1. เพศ  ประกอบด้วย เพศชาย  จ านวน 71 คน และเพศ หญิง จ านวน 108 คน 
2. อายุ  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมา 

คือ อายุ 21-30 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 อายุ 36-40 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.88 และอายุ    40 ปีขึ้นไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61 

3. สัญชาติ ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติกัมพูชา จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 77.66 รองลงมาคือ  
สัญชาติพม่า จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.64 และสัญชาติลาว จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 

4. สถานภาพ ส่วนใหญ่ สมรส จ านวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.78 และโสด จ านวน 72 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.22 

5. จ านวนบุตรในครอบครัว ส่วนใหญ่มีบุตร จ านวน 1 คน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ  
58.66 และไม่มีบุตร จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34 

6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่มีจ านวน 3-4 คน จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 63.13  
รองลงมาคือ 1-2 คน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 และ 5-6 คน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.70 

7. วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  127 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 70.95 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และ   มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.29 
 
ตอนที่ 2 ปัจจัยในการท างานของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี 
 
ตารางท่ี 5 ปัจจัยการท างานของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี 
 

ปัจจัยการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. อาชีพเดิมก่อนเข้ามาท างานในจังหวัดจันทบุรี   
   คนงาน 37 20.67 
   ท านา 52 29.05 
   ท าไร่ 43 24.02 
   รับจ้าง 30 16.76 
   ไม่เคยท างานมาก่อน 17 9.50 

รวม 179 100.00 
2. ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี   
  5 เดือน – 1 ปี 42 23.46 
  2 – 5 ปี 53 29.61 
  6 - 10 ปี 84 46.93 

รวม 179 100.00 
3. อายุงานที่ท าในปัจจุบัน   
   1-5 ปี 82 45.81 
  6 - 10 ปี 97 54.19 

รวม 179 100.00 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
4. ลักษณะการจ้างงานของนายจ้าง   
   คนงานรับเหมาก่อสร้าง 69 38.55 
   คนงานสวนผลไม ้  38 21.22 
   คนงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร  35 19.55 
   ลูกจ้างในร้านอาหาร และเครื่องดื่ม  8 4.46 
   ลูกจ้างร้านรับซื้อพืชไร่ พืชสวน 6 3.35 
   ตลาดสดแผงลอย จ าหน่ายอาหารและขายส่งขายปลีก 5 2.79 
   ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล รับใช้ในบ้าน  5 2.79 
   ลูกจ้างร้านจ าหน่ายวัสดุการเกษตร  3 1.67 
   ลูกจ้างร้านผลิตและจ าหน่ายน้ ามันกฤษณา  3 1.67 
   พนักงานโรงแรม ที่พัก  2 1.11 
   ลูกจ้างร้านจ าหน่ายเสื้อผ้า  1 0.55 
   ลูกจ้างร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  1 0.55 
   ลูกจ้างจ าหน่ายน้ าแข็ง 1 0.55 
   ลูกจ้างร้านประดับยนต์ 1 0.55 
   ลูกจ้างโรงงานน้ าตาลทรายแดง 1 0.55 

รวม 179 100.00 
5. ค่าจ้างของการท างาน   
   รายวัน วันละ 300 บาท 33 18.44 
   รายวัน มากกว่า 300 บาท 146 81.56 

รวม 179 100.00 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
6. จ านวนวันท างานต่อสัปดาห์   
   5 วันต่อสัปดาห์ 82 45.81 
   6 วันต่อสัปดาห์ 70 39.11 
   ทุกวัน 27 15.08 

รวม 179 100.00 
7. จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน   
   ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน 83 46.37 
   8 ชั่วโมงต่อวัน 96 53.63 

รวม 179 100.00 
8. เวลาพักกลางวัน   
   1 – 2 ชั่วโมง 179 100.00 
9. วิธีการมาท างานในจังหวัดจันทบุรี   
   เพ่ือน/ญาติแนะน า 95 53.07 
   เข้ามาเอง 44 24.58 
   อ่ืนๆ (นายจ้างเก่าติดต่อและรอรับที่ด่าน) 40 22.35 

รวม 179 100.0 
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาที่จังหวัดจันทบุรี   
   4,0001-5,000 บาท 71 39.66 
   5,001-6,000 108 60.34 

รวม 179 100.00 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ปัจจัยการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
11. ระยะเวลาที่จะอยู่ท างานในจังหวัดจันทบุรีต่อไป   
    ไม่แน่นอน 32 16.75 
    1-2 ปี 47 26.25 
    3-5 ปี 49 27.37 
    มากกว่า 5 ปี 51 28.49 

รวม 179 100.00 
12. วิธีการเก็บเงินรายได้ที่ได้รับ   
    เก็บไว้กับตัวเอง 112 62.56 
    ซื้อทองรูปพรรณ 35 19.55 
    ฝากธนาคาร 32 17.87 

รวม 179 100.00 
13.  ระยะความถี่ในการส่งสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวใน
ประเทศ 

  

    เดือนละครั้ง 95 53.07 
    นานๆ ครั้ง 84 46.92 

รวม 179 100.00 
14. วิธีการส่งเงินหรือสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวในประเทศ   
     ฝากญาต/ิเพ่ือน 43 24.02 
     โอนผ่านธนาคาร 136 75.98 

รวม 179 100.00 
15. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน   
    เช่าห้องพัก 30 16.75 
    อาศัยอยู่ในเขตก่อสร้าง 69 38.54 
    อาศัยอยู่กับนายจ้าง 80 44.69 

รวม 179 100.00 
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 จากตารางที่ 5 ปัจจัยการท างานของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
 1. อาชีพเดิมก่อนเข้ามาท างานในจังหวัดจันทบุรี พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 รองลงมาคือ ท าไร่ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02 คนงาน จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 รับจ้าง จ านวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และไม่เคยท างานมาก่อน 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 
 2. ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ 6-10  ปี จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.93 รองลงมาคือ 2-5 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 และ 5 เดือน - 1 ปี จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 
 3. อายุงานที่ท าในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุงาน 6-10 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.19  และ1-5 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81 
 4. ลักษณะการจ้างงานของนายจ้าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนงานรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 69 คิด
เป็นร้อยละ 38.55 รองลงมาคือ   คนงานสวนผลไม้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.22 และ   คนงาน
แปรรูปผลผลิตการเกษตร จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55 

การเก็บข้อมูลภาคสนามเมื่อเทียบกับข้อมูลจากส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  พบว่าอาชีพ

ที่ไม่พบข้อมูลว่าแรงงานข้ามชาติเลือกประกอบอาชีพในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย

อาชีพต่อเนื่องประมงทะเล   กิจการรีไซเคิล   เหมืองแร่/เหมืองหิน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โลหะ ผลิตหรือ

จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์จากดิน  แปรรูปหิน  ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก  ผลิตหรือจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์กระดาษ  ขนถ่ายสินค้าทางบก   น้ า คลังสินค้า อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด  สถานีบริการน้ ามัน  แก๊ส 

เชื้อเพลิง และสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล 

 5. ค่าจ้างของการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างรายวัน มากกว่า 300 บาท จ านวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.56 และค่าจ้างรายวัน วันละ 300 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.44 
 6. จ านวนวันท างานต่อสัปดาห์ พบว่า ส่วนใหญ่ท างาน 5 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.81 รองลงมาคือ 6 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.11 และทุกวัน จ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 
 7. จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน พบว่า ส่วนใหญ่ท างานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 96 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.63 และต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.37 
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 8. เวลาพักกลางวัน พบว่า แรงงานต่างด้าวทุกคนมีเวลาพัก 1-2 ชั่วโมง จ านวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 9. วิธีการมาท างานในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เพ่ือน/ญาติแนะน า จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.07 รองลงมาคือ เข้ามาเอง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 และอ่ืนๆ (นายจ้างเก่าติดต่อ
และรอรับที่ด่าน) จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 
 10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาที่จังหวัดจันทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย    5,001-6,000 
บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 60.34 และ 4,0001-5,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.66 
 11. ระยะเวลาที่จะอยู่ท างานในจังหวัดจันทบุรีต่อไป ไม่แน่นอน  พบว่า ส่วนใหญ่วางแผนจะ
ท างานต่อมากกว่า 5 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49 รองลงมาคือ 3-5 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.37 และ 1-2 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 
 12. วิธีการเก็บเงินรายได้ที่ได้รับ พบว่า ส่วนใหญ่เก็บไว้กับตัวเอง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.56 รองลงมาคือ   ซื้อทองรูปพรรณ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55 และฝากธนาคาร จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.87 
 13.  ระยะความถี่ในการส่งสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวในประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ส่งของกลับ
เดือนละครั้ง จ านวน 95 คน ติดเป็นร้อยละ 53.07 และนานๆ ครั้ง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 46.92 
 14. วิธีการส่งเงินหรือสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวในประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่โอนผ่านธนาคาร 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 75.98 และฝากญาต/ิเพ่ือน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02 
 15. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับนายจ้าง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.69  รองลงมาคือ อาศัยอยู่ในเขตก่อสร้าง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54 และเช่าห้องพัก 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 
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ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี  
 

ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคุณภาพชีวิตของแรงงานข้าม 
               ชาติในจังหวัดจันทบุรี 
 

คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ X S.D.) แปลผล 
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม    
  1.1 ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพใน
เมืองไทย 

4.22 .683 มาก 

  1.2 ค่าจ้างท่ีได้สามารถจัดสรรไว้เป็นเงินออมในอนาคต 3.68 .469 มาก 
  1.3 ค่าจ้างท่ีได้รับสามารถจัดสรรส่งกลับไปยังบ้านเกิดได้ 3.71 .455 มาก 
  1.4 ค่าจ้างท่ีได้รับมีความเหมาะสม ยุติธรรม 3.78 .414 มาก 
  1.5 ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาข้ึนค่าจ้าง 3.95 .489 มาก 
  1.6 นายจ้างจัดสรรสวัสดิการให้อย่างเพียงพอ 4.06 .527 มาก 

รวม 3.90 .321 มาก 
2. สภาพการท างาน    
  2.1 สภาพแวดล้อมในท่ีท างานมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 

3.65 .500 มาก 

  2.2 สถานที่ท างานติดตั้ง เครื่องมือป้องกันภัยเมื่อเกิด 
ภาวะฉุกเฉิน เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟเป็นต้น 

3.68 .495 มาก 

   2.3 สถานที่ท างานจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
สถานทีอ่อกก าลังกาย สนามกีฬา เป็นต้น 

3.61 .512 มาก 

   2.4 สถานที่ท างานมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
ช่วย ปฏิบัติงานของพนักงานเช่น รถเข็นของ รถยก เป็นต้น 

3.66 .497 มาก 

   2.5 ท่านมีความภูมิใจในสถานที่ท างานแห่งนี้ 4.13 .636 มาก 
   2.6 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญที่ต้องใช้
ความสามารถที่สูงขึ้น 

3.66 .475 มาก 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ X S.D.)  

   2.7 ท่านประสบอุบัติเหตุจากการท างานมีห้อง
รักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที 

3.74 .438 มาก 

   2.8 ท่านได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลโดยใช้บัตร
ประกัน สังคม 

4.31 .573 
 

มาก 

2.9 เมื่อเจ็บป่วยมักไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
ที่มีบัตรประกันสังคมอยู่ 

4.44 .498 มาก 

รวม 3.87 .326 มาก 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง    
   3.1 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ใน
งานที่ท่านท าอย่างเต็มท่ี 

3.68 .467 มาก 

   3.2 สถานที่ท างานมีการส่งเสริมให้คนงานได้พัฒนา
เรียนรู้งานด้วย ตนเองอยู่ตลอดเวลา  

3.60 .492 มาก 

   3.3 นายจ้างหรือหัวหน้างาน สอนชี้แนะการท างานแก่
ท่านเสมอ 

3.93 .526 มาก 

รวม 3.74 .412 มาก 
4. ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
จากการศึกษาการท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน 

   

   4.1 สถานที่ท างานของท่านมีการท างานเป็นทีม 3.89 .473 มาก 
   4.2 ท่านมีความสัมพันธ์ที่น่าพอใจกับเพ่ือนร่วมงาน 3.97 .395 มาก 
   4.3 เพ่ือนร่วมงานที่เป็นคนไทยแสดงความรังเกียจต่อ
แรงงานต่างด้าว 

1.80 .463 น้อย 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ X S.D.)  

   4.4 เพ่ือนร่วมงานงานคนไทยให้ค าแนะน าเมื่อท่านมี
ปัญหาในด้านต่างๆ 

3.94 .407 มาก 

   4.5 ท่านมีโอกาสร่วมในกิจกรรมสังสรรค์ของสถานที่
ท างาน 

3.83 .375 มาก 

   4.6 นายจ้างเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่าน 4.07 .391 มาก 
   4.7 หัวหน้าคนงานหรือนายจ้างปฏิบัติต่อท่าน
เช่นเดียวกับคนงานไทย 

4.18 .412 มาก 

   4.8 เพื่อนร่วมงานของท่าน ยอมรับในความสามารถใน
การ ปฏิบัติงานของท่าน 

3.98 .290 มาก 

   4.9 สถานที่ท างานของท่าน มีการยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน 
และกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทุกระดับ 

3.96 .324 มาก 

   4.10 สถานที่ท างานของท่าน สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ ต่อการท างานได้อย่างเต็มที่ 

3.88 .419 มาก 

รวม 3.75 .198 มาก 
5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน    
   5.1 ท่านได้รับความเท่า เทียมในการมอบหมาย งานให้
ท า 

4.12 .362 มาก 

   5.2 ท่านได้รับความ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่าย
เรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 

4.20 .402 มาก 

   5.3 สถานที่ท างานปฏิบัติต่อท่านเท่าเทียมกับแรงงาน
ไทย 

3.99 .280 มาก 

   5.4 หัวหน้าคนงานหรือนายจ้างไม่ละเมือสิทธิส่วนตัว 4.22 .414 มาก 
   5.5 ท่านได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงาน 4.15 .359 มาก 
   5.6 ท่านมีวันหยุดท างานตามกฎหมายแรงงาน 4.30 .458 มาก 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ X S.D.)  

   5.7 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานได้ 

4.01 .237 มาก 

รวม 4.14 .264 มาก 
6. ด้านจังหวะชีวิต    
   6.1 ท่านมีเวลาพักผ่อน มีเวลาให้กับครอบครัวและตนเอง 4.26 .438 มาก 
   6.2 ท่านมีเวลาและสถานที่ในการสังสรรค์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.26 .438 มาก 

   6.3 การท างานเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งในชีวิตท่าน 4.30 .458 มาก 
รวม 4.27 .406 มาก 

7. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน    
   7.1 การข้ึนทะเบียนท าให้มีโอกาสได้รับการจ้างต่อไปในปี
ถัดไป 

4.39 .488 มาก 

   7.2 นายจ้างบอกระยะเวลาในการจ้างงานไว้ชัดเจน 4.48 .501 มาก 
   7.3 เมื่อเลิกจ้างนายจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจ่าย
ค่าชดเชย 

4.27 .444 มาก 

   7.4 นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้เมื่อรับผิดชอบงานมากข้ึน 4.32 .469 มาก 
   7.5 นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้ทุกปี 4.45 .499 มาก 

รวม 4.38 .424 มาก 
 
  จากตารางที่ 6 พบว่า คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพชีวิตในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านที่ 1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) 

ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในเมืองไทย  2) ค่าจ้างท่ีได้สามารถจัดสรรไว้เป็นเงินออมใน

อนาคต  3)  ค่าจ้างท่ีได้รับสามารถจัดสรรส่งกลับไปยังบ้านเกิดได้ 4)  ค่าจ้างท่ีได้รับมีความเหมาะสม 
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ยุติธรรม 5)  ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาขึ้นค่าจ้าง และ 6)  นายจ้างจัดสรรสวัสดิการให้อย่าง

เพียงพอ 

ด้านที่ 2 สภาพการท างาน พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1)  สภาพแวดล้อม

ในที่ท างานมีความสะดวกและปลอดภัย 2)  สถานที่ท างานติดตั้ง เครื่องมือป้องกันภัยเมื่อเกิด ภาวะ

ฉุกเฉิน เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟเป็นต้น  3)  สถานที่ท างานจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

สถานทีอ่อกก าลังกาย สนามกีฬา เป็นต้น  4)  สถานที่ท างานมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือช่วย 

ปฏิบัติงานของพนักงานเช่น รถเข็นของ รถยก เป็นต้น 5)  ท่านมีความภูมิใจในสถานที่ท างานแห่งนี้ 6)  

ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญที่ต้องใช้ความสามารถท่ีสูงขึ้น  7) ท่านประสบอุบัติเหตุจากการ

ท างานมีห้องรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที  8) ท่านได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลโดยใช้บัตรประกัน 

สังคม และ 9)  เมื่อเจ็บป่วยมักไปรักษาท่ีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่มีบัตรประกันสังคมอยู่ 

ด้านที่ 3 ด้านโอกาสในการพฒันา ขีดความสามารถของตนเอง พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตใน

ระดับมาก ได้แก่ 1)  โอกาสแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ในงานที่ท่านท าอย่างเต็มที่ 2) สถานที่

ท างานมีการส่งเสริมให้คนงานได้พัฒนาเรียนรู้งานด้วย ตนเองอยู่ตลอดเวลา และ 3) นายจ้างหรือหัวหน้า

งาน สอนชี้แนะการท างานแก่ท่านเสมอ 

ด้านที่ 4 ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการท างาน

ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) สถานที่

ท างานของท่านมีการท างานเป็นทีม  2) มีความสัมพันธ์ที่น่าพอใจกับเพ่ือนร่วมงาน 3)  เพ่ือนร่วมงานงาน

คนไทยให้ค าแนะน าเมื่อท่านมีปัญหาในด้านต่างๆ 4) มีโอกาสร่วมในกิจกรรมสังสรรค์ของสถานที่ท างาน  

5) นายจ้างเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่าน  6) หัวหน้าคนงานหรือนายจ้างปฏิบัติต่อท่านเช่นเดียวกับ

คนงานไทย  7) เพ่ือนร่วมงานของท่าน ยอมรับในความสามารถในการ ปฏิบัติงานของท่าน  8) สถานที่

ท างานของท่าน มีการยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน และกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทุกระดับ และ 9) สถานที่

ท างานของท่าน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ต่อการท างานได้อย่างเต็มท่ี ยกเว้น เพ่ือนร่วมงานที่เป็นคน

ไทยแสดงความรังเกียจต่อแรงงานต่างด้าว   มีความคิดเห็นในระดับน้อย 

ด้านที่ 5 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน  พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 

1) ได้รับความเท่า เทียมในการมอบหมาย งานให้ท า  2) ได้รับความ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่าย
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เรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 3)  สถานที่ท างานปฏิบัติต่อท่านเท่าเทียมกับแรงงานไทย 4)  หัวหน้า

คนงานหรือนายจ้างไม่ละเมือสิทธิส่วนตัว 5) ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงาน 6) มีวันหยุด

ท างานตามกฎหมายแรงงาน และ 7) สามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

งานได้ 

ด้านที่ 6 ด้านจังหวะชีวิต พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) มีเวลาพักผ่อน มี

เวลาให้กับครอบครัวและตนเอง  2) มีเวลาและสถานที่ในการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน และ 3) การ

ท างานเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งในชีวิต 

ด้านที่ 7 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 

1) การข้ึนทะเบียนท าให้มีโอกาสได้รับการจ้างต่อไปในปีถัดไป 2)  นายจ้างบอกระยะเวลาในการจ้างงาน

ไว้ชัดเจน  3) เมื่อเลิกจ้างนายจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจ่ายค่าชดเชย  4) นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้เมื่อ

รับผิดชอบงานมากข้ึน และ5) นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้ทุกปี 

 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานด้วยค่า T-test เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัว

แปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และทดสอบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระตั้งแต ่3 กลุ่มขึ้นไป โดย

ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA) และเม่ือพบ

ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ก็จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ 

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

สมมติฐานที่ 1 แรงงานข้ามชาติที่มีเพศต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามเพศ 

 

 
คุณภาพชีวิต 

ชาย 
 n= 71 

หญิง 
n=108 

 
t 

 
sig 

X S.D. X S.D. 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 

4.01 .194 3.83 .364 4.441 .000* 

2. ด้านสภาพการท างาน 3.80 .276 3.91 .350 2.175 .031* 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีด
ความสามารถของตนเอง 

3.75 .459 3.73 .380 .238 .812 

4. ด้านการท างานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษา
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น 

3.72 .265 3.77 .135 1.420 .159 

5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน   4.26 .269 4.06 .230 5.131 .000* 
6. ด้านจังหวะชีวิต 4.44 .487 4.16 .293 4.412 .000* 
7. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงใน
งาน 

4.50 .407 4.31 .420 2.970 .003* 

รวมเฉลี่ย 4.07 .207 3.97 .165 3.504 .001* 

 

 จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามเพศ 
โดยรวม พบว่า แรงงานข้ามชาติเพศชายและหญิง มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ด้านสภาพการท างาน . ด้านสิทธิส่วนบุคคล
ใน สถานที่ท างาน  ด้านจังหวะชีวิต และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สมมติฐานที่ 2 แรงงานข้ามชาติที่มีสัญชาติต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามสัญชาติ 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 2.249 2 1.124 12.328 .000* 
ภายในกลุ่ม 16.052 176 .091   

 รวม 18.301 178    
2. ด้านสภาพการท างาน ระหว่างกลุ่ม 2.771 2 1.385 15.111 .000* 

ภายในกลุ่ม 16.135 176 .092   
 รวม 18.906 178    
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 3.062 2 1.531 9.923 .000* 
ภายในกลุ่ม 27.153 176 .154   

 รวม 30.215 178    
4. ด้านการท างานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจาก
การศึกษาการท างานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 1.434 2 .717 22.799 .000* 
ภายในกลุ่ม 5.534 176 .031   

 รวม 6.967 178    
5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่
ท างาน   

ระหว่างกลุ่ม 5.215 2 2.607 63.442 .000* 
ภายในกลุ่ม 7.234 176 .041   

 รวม 12.449 178    
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
6. ด้านจังหวะชีวิต ระหว่างกลุ่ม 14.003 2 7.002 80.653 .000* 

ภายในกลุ่ม 15.279 176 .087   
 รวม 29.282 178    
7. ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 7.231 2 3.616 25.669 .000* 
ภายในกลุ่ม 24.791 176 .141   

 รวม 32.023 178    
รวมเฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม 1.998 2 .999 40.307 .000* 

ภายในกลุ่ม 4.362 176 .025   
 รวม 6.360 178    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตาม
สัญชาติ โดยรวมและรายด้าน พบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว พม่า และกัมพูชา มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ 

Scheffe test ดังผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบรายคูคุ่ณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามสัญชาติ 

 

ด้าน สัญชาติ สัญชาติ 
ลาว พม่า กัมพูชา 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ลาว  .264* .416* 
พม่า .264*  .152 
กัมพูชา .416* .152  

2. ด้านสภาพการท างาน ลาว  .493* .193 
พม่า .493*  .301* 
กัมพูชา .193 .301*  

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถ
ของตนเอง 

ลาว  .536* .230 
พม่า .536*  .305* 
กัมพูชา .230 .305*  

4. ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการท างานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

ลาว  .413* .292* 
พม่า .413*  .121* 
กัมพูชา .292* .121*  

5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน   ลาว  .389* .629* 
พม่า .389*  .239* 
กัมพูชา .629* .239*  

6. ด้านจังหวะชีวิต ลาว  .321* .875* 
พม่า .321*  .554* 
กัมพูชา .875* .554*  

7. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ลาว  .312 .236 
พม่า .312  .548* 
กัมพูชา .236 .548*  

รวมเฉลี่ย ลาว  .301* .410* 
พม่า .301*  .109* 
กัมพูชา .401* .109*  
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* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 9 การเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตาม

สัญชาติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน  3 คู ่ได้แก่ แรงงานสัญชาติ ลาว

กับพม่าและกัมพูชา  สัญชาติพม่า กับลาว และกัมพูชา   สัญชาติกัมพูชากับลาว และพม่า 

 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามอาชีพเดิม 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 2.764 4 .691 7.737 .000* 
ภายในกลุ่ม 15.537 174 .089   

 รวม 18.301 178    
2. ด้านสภาพการท างาน ระหว่างกลุ่ม 2.714 4 .678 7.290 .000* 

ภายในกลุ่ม 16.192 174 .093   
 รวม 18.906 178    
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 1.748 4 .437 2.670 .034* 
ภายในกลุ่ม 28.467 174 .164   

 รวม 30.215 178    
4. ด้านการท างานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจาก
การศึกษาการท างานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม .782 4 .195 5.496 .000* 
ภายในกลุ่ม 6.186 174 .036   

 รวม 6.967 178    
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่
ท างาน   

ระหว่างกลุ่ม 4.685 4 1.171 26.255 .000* 
ภายในกลุ่ม 7.763 174 .045   

 รวม 12.449 178    
6. ด้านจังหวะชีวิต ระหว่างกลุ่ม 16.966 4 4.242 59.922 .000* 

ภายในกลุ่ม 12.316 174 .071   
 รวม 29.282 178    
7. ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 17.044 7 4.261 49.496 .000* 
ภายในกลุ่ม 14.979 174 .086   

 รวม 32.023 178    
รวมเฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม 2.392 4 .598 26.232 .000* 

ภายในกลุ่ม 3.967 174 .023   
 รวม 6.360 178    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตาม
อาชีพเดิม โดยรวมและรายด้าน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ 

Scheffe test ดังผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามอาชีพเดิม 

 

 
 

ด้าน 
 

อาชีพเดิม 

คน
งา

น 

ท า
นา

 

ท า
ไร

่ 

รับ
จ้า

ง 

ไม
่เค

ยท
 าง

าน
 

1.ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 

คนงาน  .331* .295*   
ท านา .331*     
ท าไร่ .295*     
รับจ้าง      
ไม่เคยท างาน      

2. ด้านสภาพการท างาน คนงาน    .275*  
ท านา   .233* .325*  
ท าไร่  .233*    
รับจ้าง .275* .325*    
ไม่เคยท างาน      

3.ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีด 
ความสามารถของตนเอง 

คนงาน      
ท านา      
ท าไร่      
รับจ้าง      
ไม่เคยท างาน      
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

 

 
 

ด้าน 
 

อาชีพเดิม 

คน
งา

น 

ท า
นา

 

ท า
ไร

่ 

รับ
จ้า

ง 

ไม
่เค

ยท
 าง

าน
 

4.ด้านการท างานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษา
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น 

คนงาน  .149*    
ท านา .149*  .129* .155*  
ท าไร่  .129*    
รับจ้าง  .155*    
ไม่เคยท างาน      

5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน   คนงาน  .300* .400* .440* .440* 
ท านา .300*     
ท าไร่ .400*     
รับจ้าง .440*     
ไม่เคยท างาน .440*     

6. ด้านจังหวะชีวิต คนงาน  .689* .788* .744* .281* 
ท านา .689*    .408* 
ท าไร่ .788*    .506* 
รับจ้าง .744*    .463* 
ไม่เคยท างาน .281* .408* .506* .463*  

7. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงใน
งาน 

คนงาน  .377* .570* .699* .281* 
ท านา .377*  .193* .322* .608* 
ท าไร่ .570* .193*   .851* 
รับจ้าง .699* .322*   .980* 
ไม่เคยท างาน .281* .658* .851* .980*  
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

 

 
 

ด้าน 
 

อาชีพเดิม 

คน
งา

น 

ท า
นา

 

ท า
ไร

่ 

รับ
จ้า

ง 

ไม
่เค

ยท
 าง

าน
 

รวมเฉลี่ย คนงาน  .274* .256* .241*  
ท านา .274*    .244* 
ท าไร่ .256*    .225* 
รับจ้าง .241*    .210* 
ไม่เคยท างาน  .244* .225* .210*  

 

จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนก

ตามอาชีพเดิม โดยรวม พบว่า อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติที่ไม่เคยท างานมาก่อน มีคุณภาพชีวิต

แตกต่างจากอาชีพท านา ท าไร่ แลระบจ้าง เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตการท างานเป็นรายด้านพบว่า มี

ความแตกต่างกันดังนี้ 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติที่ประกอบ

อาชีพคนงาน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจาก อาชีพท านา และท าไร่ 

2. ด้านสภาพการท างาน พบว่า อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพคนงาน มี

คุณภาพชีวิตแตกต่างจากอาชีพรับจ้าง  อาชีพท านา มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากอาชีพท าไร่และอาชีพ

รับจ้าง  

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง เปรียบเทียบรายคู่ไม่มีความแตกต่างกัน 

4. ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจากการศึกษาการท างานร่วมกันและ

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน พบว่า อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพคนงาน มีคุณภาพชีวิต

แตกต่างจากอาชีพท านา  อาชีพท านามีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากอาชีพท าไร่และอาชีพรับจ้าง 
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5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน  ด้านจังหวะชีวิต ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน

งาน พบว่า อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพคนงาน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากอาชีพท านา 

ท าไร่ รับจ้าง และไม่เคยท างานมาก่อน 

 

ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามจ านวนวันที่ท างาน 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม 

ระหว่างกลุ่ม .617 2 .308 3.070 .049* 
ภายในกลุ่ม 17.684 176 .100   

 รวม 18.301 178    
2. ด้านสภาพการท างาน ระหว่างกลุ่ม 1.379 2 .689 6.922 .001* 

ภายในกลุ่ม 17.527 176 .100   
 รวม 18.906 178    
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 2.195 2 1.098 6.895 .001* 
ภายในกลุ่ม 28.019 176 .159   

 รวม 30.215 178    
4. ด้านการท างานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจาก
การศึกษาการท างานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

ระหว่างกลุ่ม .422 2 .211 5.667 .004* 
ภายในกลุ่ม 6.546 176 .037   

 รวม 6.967 178    
5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน 
สถานที่ท างาน   

ระหว่างกลุ่ม 1.278 2 .639 10.070 .000* 
ภายในกลุ่ม 11.170 176 .063   

 รวม 12.449 178    
6. ด้านจังหวะชีวิต ระหว่างกลุ่ม 2.836 2 1.418 9.438 .000* 

ภายในกลุ่ม 26.446 176 .150   
 รวม 29.282 178    
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
7. ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 5.555 2 2.777 18.469 .000* 
ภายในกลุ่ม 26.468 176 .150   

 รวม 32.023 178    
รวมเฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม .465 2 .232 6.939 .001* 

ภายในกลุ่ม 5.895 176 .033   
 รวม 6.360 178    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตาม
จ านวนวันที่ท างาน โดยรวมและรายด้าน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ 

Scheffe test ดังผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามจ านวนวันที่ 

               ท างาน 

 

ด้าน  จ านวนวันที่ท างาน 
5 วัน 6 วัน ทุกวัน 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 5 วัน    
6 วัน    
ทุกวัน    

2. ด้านสภาพการท างาน 5 วัน  .183*  
6 วัน .183*   
ทุกวัน    

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถ
ของตนเอง 

5 วัน   .305* 
6 วัน   .314* 
ทุกวัน .305* .314*  

4. ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการท างานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

5 วัน  .095*  
6 วัน .095*   
ทุกวัน    

5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน   5 วัน  .131* .226* 
6 วัน .131*   
ทุกวัน .226*   

6. ด้านจังหวะชีวิต 5 วัน  .268*  
6 วัน .268*  .219* 
ทุกวัน  .219*  
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

 

ด้าน  จ านวนวันที่ท างาน 
5 วัน 6 วัน ทุกวัน 

7. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 5 วัน  .309*  
6 วัน .309*  .458* 
ทุกวัน  .458*  

รวมเฉลี่ย 5 วัน  .079*  
6 วัน .079*  -.141* 
ทุกวัน  .141*  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนก

ตามจ านวนวันที่ท างาน โดยรวม และรายด้าน พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ที่ท างาน 5 วัน 6 วัน และทุกวัน 

มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามที่อยู่อาศัย 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 2.766 2 1.383 15.671 .000* 
ภายในกลุ่ม 15.535 176 .088   

 รวม 18.301 178    
2. ด้านสภาพการท างาน ระหว่างกลุ่ม 2.139 2 1.069 11.225 .000* 

ภายในกลุ่ม 16.767 176 .095   
 รวม 18.906 178    
3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีด
ความสามารถของตนเอง 

ระหว่างกลุ่ม 1.870 2 .935 5.807 .004* 
ภายในกลุ่ม 28.345 176 .161   

 รวม 30.215 178    
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig 
4. ด้านการท างานร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจาก
การศึกษาการท างานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 1.945 2 .972 34.068 .000* 
ภายในกลุ่ม 5.023 176 .029   

 รวม 6.967 178    
5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน 
สถานที่ท างาน   

ระหว่างกลุ่ม 5.829 2 2.915 77.491 .000* 
ภายในกลุ่ม 6.620 176 .029   

 รวม 12.449 178    
6. ด้านจังหวะชีวิต ระหว่างกลุ่ม 15.889 2 7.944 104.395 .000* 

ภายในกลุ่ม 13.394 176 .076   
 รวม 29.282 178    
7. ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.782 2 1.391 8.372 .000* 
ภายในกลุ่ม 29.241 176    

 รวม 32.023 178    
รวมเฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม 2.723 2 1.362 65.901 .000* 

ภายในกลุ่ม 3.636 176 .021   
 รวม 6.360 178    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตาม
อาชีพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดยรวมและรายด้าน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ 

Scheffe test ดังผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามตารางที่ 15 
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ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนกตามที่อยู่อาศัย 
  

ด้าน  ที่อยู่ 
เช่าบ้าน อยู่กับ

นายจ้าง 
ที่พักคนงาน 

1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เช่าบ้าน  .306* .353* 
อยู่กับนายจ้าง .306*   
ที่พักคนงาน .353*   

2. ด้านสภาพการท างาน เช่าบ้าน   .240* 
อยู่กับนายจ้าง  .240*  
ที่พักคนงาน    

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถ
ของตนเอง 

เช่าบ้าน   .225* 
อยู่กับนายจ้าง   .204* 
ที่พักคนงาน .225* .204*  

4. ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการท างานร่วมกัน
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

เช่าบ้าน  .174* .274* 
อยู่กับนายจ้าง .099*   
ที่พักคนงาน .274* .175*  

5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท างาน   เช่าบ้าน  .512* .424* 
อยู่กับนายจ้าง .512*  .088* 
ที่พักคนงาน .424*  .088* 

6. ด้านจังหวะชีวิต เช่าบ้าน  .783* .813* 
อยู่กับนายจ้าง .783*   
ที่พักคนงาน .813*   
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
  

ด้าน  ที่อยู่ 
เช่าบ้าน อยู่กับ

นายจ้าง 
ที่พักคนงาน 

7. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน เช่าบ้าน  .353* .294* 
อยู่กับนายจ้าง .353*   
ที่พักคนงาน .294*   

รวมเฉลี่ย เช่าบ้าน  .280* .358* 
อยู่กับนายจ้าง .280*   

   
    
ที่พักคนงาน .358* .280*  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานข้ามชาติ จ าแนก

ตามที่อยู่อาศัย โดยรวม และรายด้าน พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ท่ีพักคนงานตามท่ีก่อสร้างมีคุณภาพชีวิต

แตกต่างจากแรงงานที่เช่าบ้าน และอยู่กับนายจ้าง คุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 16  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการท างานกับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี 
 

 
 
 

ปัจจัยการท างาน 

คุณภาพชีวิตของแรงงาน 

ที่อ
ยู่อ

าศ
ัย 
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เด
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สิท
ธิส

่วน
บุค

คล
 

จัง
หว

ะช
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คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

ที่อยู่อาศัย 1.00        -
.211** 

.242** .048 .078 -
.627** 

.407** .252** 

อาชีพเดิม  1.00       -
.179** 

.271** .153* .113 -
.628** 

285** .219** 

ระยะเวลา   1.00      -
.154** 

.320** .135 .148* -
.627** 

.418** .353** 

อายุการท างาน    1.00     -102 .254** .059 .230** -
.450** 

198** 216** 

ลักษณะการจ้างงาน     1.00    -.100 .255** .154* .234** -
.545** 

.163** -.090 

ค่าจ้าง      1.00   -
.466** 

.087 -.055 .248** -
.609** 

.607** .348** 

จ านวนวันในการท างาน       1.00  -.117 .219** .144 .241** -
.463** 

-.104 -.083 

จ านวนช่ัวโมงในการท างาน        1.00 -.086 .270** .079 .214** -
.473** 

.216** .233** 

88 



 
 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
** อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 จากตารางที่ 16  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการท างานกับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติใน
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยที่อยู่อาศัย อาชีพเดิม ระยะเวลาการท างาน ลักษณะการจ้างงาน และค่าจ้าง 
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานด้านสิทธิส่วนบุคคลในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า
ค่าจ้างมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจังหวะชีวิตในระดับปานกลาง 

88 89 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัย คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต

ของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะเดินทางเข้ามาทํางาน ศึกษากระบวนการเดินทางเข้ามาทํางานของแรงงาน

ข้ามชาติ ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานข้ามชาติ และศึกษาการดําเนินชีวิตของแรงงานข้าม

ชาติในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม นํา

ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 
  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ ที่ทํางานในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
ประกอบด้วยเพศชาย  จํานวน 71 คน และเพศ หญิง จํานวน 108 คน มีอายุระหว่าง 31-35 ปี จํานวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมาคือ อายุ 21-30 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 อายุ 36-
40 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88 และอายุ    40 ปีขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61 
แรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติกัมพูชา จํานวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.66 รองลงมาคือ  สัญชาติพม่า จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.64 และสัญชาติ
ลาว จํานวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.70 มีสถานภาพสมรส จํานวน  107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.78 และ
โสด จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22 แต่ละครอบครัว ส่วนใหญ่มีบุตร จํานวน 1 คน จํานวน 105 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.66 และไม่มีบุตร จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 41.34  จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ส่วนใหญ่มีจํานวน 3-4 คน จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 63.13  รองลงมาคือ 1-2 คน 
จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 และ 5-6 คน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70  ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  127 คน คิดเป็นร้อยละ 70.95 รองลงมาคือ ประถมศึกษา 
จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และ   มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.29 
 1.2 ปัจจัยการทํางานของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี พบว่า  
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  1.2.1 อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติก่อนเข้ามาทํางานในจังหวัดจันทบุรี   ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 รองลงมาคือ ทําไร่ จํานวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.02 คนงาน จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 รับจ้าง จํานวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.76 และไม่เคยทํางานมาก่อน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 
  1.2.2 ระยะเวลาที่เข้ามาทํางานอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ 6-10  ปี จํานวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ 46.93 รองลงมาคือ 2-5 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 และ 5 เดือน - 1 
ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 
  1.2.3 อายุงานที่แรงงานข้ามชาติทําในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีอายุงาน 6-10 ปี จํานวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.19  และ1-5 ปี จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81 
  1.2.4  ลักษณะการจ้างงานของนายจ้าง ส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติเป็นคนงานก่อสร้างกับ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง จํานวน 69 คิดเป็นร้อยละ 38.55 รองลงมาคือ   คนงานสวนผลไม้ จํานวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.22 และ   คนงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55 

นอกจากนี้การเก็บข้อมูลภาคสนามเม่ือเทียบกับข้อมูลจากสํานักงานจัดหางานจังหวัด 

จันทบุรี  พบว่าอาชีพที่ไม่พบข้อมูลว่าแรงงานข้ามชาติเลือกประกอบอาชีพในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี ประกอบด้วยอาชีพต่อเนื่องประมงทะเล   กิจการรีไซเคิล   เหมืองแร่/เหมืองหิน จําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ โลหะ ผลิตหรือจําหน่าย ผลิตภัณฑ์จากดิน  แปรรูปหิน  ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก  

ผลิตหรือจําหน่าย ผลิตภัณฑ์กระดาษ  ขนถ่ายสินค้าทางบก   น้ํา คลังสินค้า อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด  สถานี

บริการน้ํามัน  แก๊ส เชื้อเพลิง และสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล 

  1.2.5 ค่าจ้างที่แรงงานข้ามชาติได้รับ ส่วนใหญ่ได้รับค่าจ้างรายวัน มากกว่า 300 บาท 
จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 81.56 และค่าจ้างรายวัน วันละ 300 บาท จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.44 
  1.2.6 จํานวนวันทํางานต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติทํางาน 5 วันต่อสัปดาห์ 
จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.81 รองลงมาคือ 6 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.11 
และทุกวัน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 
  1.2.7 จํานวนชั่วโมงทํางานต่อวัน  ส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติทํางานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน 
จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 53.63 และต่ํากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.37 
  1.2.8 แรงงานข้ามชาติทุกคนมีเวลาพัก 1-2 ชั่วโมง จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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  1.2.9 วิธีการมาทํางานของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เพ่ือน/ญาติแนะนํา 
จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 53.07 รองลงมาคือ เข้ามาเอง จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 และ
อ่ืนๆ (นายจ้างเก่าติดต่อและรอรับที่ด่าน) จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 
  1.2.10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาของแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มี
ค่าใช้จ่าย    5,001-6,000 บาท จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 60.34 และ 4,0001-5,000 บาท จํานวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66 
 11. ระยะเวลาที่จะอยู่ทํางานในจังหวัดจนัทบุรีต่อไป ไม่แน่นอน  พบว่า ส่วนใหญ่วางแผนจะ
ทํางานต่อมากกว่า 5 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49 รองลงมาคือ 3-5 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.37 และ 1-2 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 
 12. วิธีการเก็บเงินรายได้ที่ได้รับ พบว่า ส่วนใหญ่เก็บไว้กับตัวเอง จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.56 รองลงมาคือ   ซื้อทองรูปพรรณ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55 และฝากธนาคาร จํานวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.87 
 13.  ระยะความถี่ในการส่งสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวในประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ส่งของกลับ
เดือนละครั้ง จํานวน 95 คน ติดเป็นร้อยละ 53.07 และนานๆ ครั้ง จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 46.92 
 14. วิธีการส่งเงินหรือสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวในประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่โอนผ่านธนาคาร 
จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 75.98 และฝากญาต/ิเพ่ือน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02 
 15. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับนายจ้าง จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.69  รองลงมาคือ อาศัยอยู่ในเขตก่อสร้าง จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54 และเช่าห้องพัก 
จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 
 1.3 คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านที่ 1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) 

ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในเมืองไทย  2) ค่าจ้างท่ีได้สามารถจัดสรรไว้เป็นเงินออมใน

อนาคต  3)  ค่าจ้างท่ีได้รับสามารถจัดสรรส่งกลับไปยังบ้านเกิดได้ 4)  ค่าจ้างท่ีได้รับมีความเหมาะสม 

ยุติธรรม 5)  ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาขึ้นค่าจ้าง และ 6)  นายจ้างจัดสรรสวัสดิการให้อย่าง

เพียงพอ 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “พวกนีก้ินง่าย อยู่ง่าย เก็บเงินเก่ง มีเงินเหลือเก็บ

ส่งกลับไปบ้าน บางคนส่งเงินกลับไปบ้านปลูกบ้านใหญ่โต”  
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การจ่ายค่าจ้างประเภทงานก่อสร้าง งานสวน จะจ่ายเป็นรายวัน รายสัปดาห์ นายจ้างบางคน

กล่าวว่า “จ่ายค่าแรงตามกฎหมายขั้นต่ํา วันละ 300 บาท แต่ถ้างานก่อสร้างจะดูที่ฝีมือ บางคนฝีมือดี

รายได้วันหนึ่งก็เกือบ 500 บาท แต่ถ้างานสวนนอกจากนายจ้างจ่ายค่าแรงแล้ว ของทุกอย่างในสวน 

(ผลไม้) กินได้ จ้างเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัว ทําให้เขาอยู่กับเราได้นาน แล้วก็มีความซื่อสัตย์ อดทน

ด้วย” 

ด้านที่ 2 สภาพการท างาน พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1)  สภาพแวดล้อม

ในที่ทํางานมีความสะดวกและปลอดภัย 2)  สถานที่ทํางานติดตั้ง เครื่องมือปูองกันภัยเมื่อเกิด ภาวะ

ฉุกเฉิน เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟเป็นต้น  3)  สถานที่ทํางานจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

สถานทีอ่อกกําลังกาย สนามกีฬา เป็นต้น  4)  สถานที่ทํางานมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือช่วย 

ปฏิบัติงานของพนักงานเช่น รถเข็นของ รถยก เป็นต้น 5)  ท่านมีความภูมิใจในสถานที่ทํางานแห่งนี้ 6)  

ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สําคัญที่ต้องใช้ความสามารถท่ีสูงขึ้น  7) ท่านประสบอุบัติเหตุจากการ

ทํางานมีห้องรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที  8) ท่านได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลโดยใช้บัตรประกัน 

สังคม และ 9)  เมื่อเจ็บปุวยมักไปรักษาท่ีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่มีบัตรประกันสังคมอยู่ 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “เดี๋ยวนี้แรงงานต่างด้าวใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง

มากขึ้น มีอุปกรณ์ปูองกันอันตราย เช่น ผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก” นายจ้างพาไปตรวจสุขภาพเม่ือจะไปขึน้ 

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ด้านที่ 3 ด้านโอกาสในการพฒันา ขีดความสามารถของตนเอง พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตใน

ระดับมาก ได้แก่ 1)  โอกาสแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ในงานที่ท่านทําอย่างเต็มที่ 2) สถานที่

ทํางานมีการส่งเสริมให้คนงานได้พัฒนาเรียนรู้งานด้วย ตนเองอยู่ตลอดเวลา และ 3) นายจ้างหรือหัวหน้า

งาน สอนชี้แนะการทํางานแก่ท่านเสมอ 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “บางครั้งก็อยากสอนงาน อยากให้เขาแสดงความ

คิดเห็นในงาน  แต่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาไทยกับพวกเขา  บางคนพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่เขาฟัง

เรารู้เรื่องนะ จึงมีปัญหาในการสอนงานบางครั้งต้องให้เพ่ือนที่อยู่นานๆ มาเป็นล่ามให้กว่าจะพูดกันรู้

เรื่อง” 
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ด้านที่ 4 ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการท างาน

ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) สถานที่

ทํางานของท่านมีการทํางานเป็นทีม  2) มีความสัมพันธ์ที่น่าพอใจกับเพ่ือนร่วมงาน 3)  เพ่ือนร่วมงานงาน

คนไทยให้คําแนะนําเมื่อท่านมีปัญหาในด้านต่างๆ 4) มีโอกาสร่วมในกิจกรรมสังสรรค์ของสถานที่ทํางาน  

5) นายจ้างเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่าน  6) หัวหน้าคนงานหรือนายจ้างปฏิบัติต่อท่านเช่นเดียวกับ

คนงานไทย  7) เพ่ือนร่วมงานของท่าน ยอมรับในความสามารถในการ ปฏิบัติงานของท่าน  8) สถานที่

ทํางานของท่าน มีการยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน และกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทุกระดับ และ 9) สถานที่

ทํางานของท่าน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ต่อการทํางานได้อย่างเต็มท่ี ยกเว้น เพ่ือนร่วมงานที่เป็นคน

ไทยแสดงความรังเกียจต่อแรงงานต่างด้าว   มีความคิดเห็นในระดับน้อย 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “อยากจ้างแรงงานไทยในการทํางานมากกว่าเพราะไม่

ต้องสอนงานให้ยุ่งยาก แรงงานไทยมีฝีมือดีกว่าในการใช้ทักษะ แต่แรงงานไทยงานหนักไม่เบา งานเบาไม่

สู้ อยากอยู่สบายๆ แต่ค่าจ้างสูง จึงเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะพวกเขามีความอดทน ขยัน ไม่เก่ียาง

งาน ไม่กลัวสกปรก ก็ค่อยงานงานไม่เรื่อยๆ พวกเขาเรียนรู้ได้เร็ว” 

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “บางครั้งจ้างแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่คุ้นเคย

ก็กลัวเหมือนกัน ยิ่งมีข่าวทําร้ายร่างกายนายจ้างก็กลัว แต่ส่วนใหญ่จะจ้างจาก เพ่ือนแรงงานต่างด้าวพา

มามากกว่า” 

ด้านที่ 5 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน  พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 

1) ได้รับความเท่าเทียมในการมอบหมายงานให้ทํา  2) ได้รับความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่าย

เรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 3)  สถานที่ทํางานปฏิบัติต่อท่านเท่าเทียมกับแรงงานไทย 4)  หัวหน้า

คนงานหรือนายจ้างไม่ละเมือสิทธิส่วนตัว 5) ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงาน 6) มีวันหยุด

ทํางานตามกฎหมายแรงงาน และ 7) สามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

งานได้ 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “แบ่งงานกันตามฝีมือและความสามารถ จะไม่เข้าไป

ยุ่งวุ่นวายชีวิตส่วนตวัของเขา แต่เรามีอะไรก็จะแบ่งพวกเขา เช่น วันอาทิตย์ที่ส่วนใหญ่เขาหยุดพักกันก็จะ

ทํากับข้าวไปแบ่งครอบครัวละ 1 ถุง แรงงานต่างด้าวสาวๆ จะรักสวยรักงาม ทาแปูง ทาผิว แต่งหน้า 
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ตรงกันข้ามกับแรงงานไทยที่ไม่สนใจ แต่พวกนี้เขาอดทนเวลาปุวย ไม่ค่อยยอมกินยา จะปล่อยให้หายเอง 

เวลาปุวยก็ฝาก เพ่ือนซื้อยามาให้ พวกนีท้นร้อนทนหนาวได้” 

ด้านที่ 6 ด้านจังหวะชีวิต พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) มีเวลาพักผ่อน มี

เวลาให้กับครอบครัวและตนเอง  2) มีเวลาและสถานที่ในการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน และ 3) การ

ทํางานเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งในชีวิต 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “ทุกวันจะพาไปตลาดนัดเลิกงานตอนเย็น บางอาทิตย์

ก็จะพาไปส่งที่ห้างและนัดเวลาที่จะมารับ หรือบางครั้งมีงานส่งสรรค์เล็ก ๆ น้อยๆ เพ่ือให้ได้ผ่อนคลาย” 

ด้านที่ 7 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 

1) การข้ึนทะเบียนทําให้มีโอกาสได้รับการจ้างต่อไปในปีถัดไป 2)  นายจ้างบอกระยะเวลาในการจ้างงาน

ไว้ชัดเจน  3) เมื่อเลิกจ้างนายจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจ่ายค่าชดเชย  4) นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้เมื่อ

รับผิดชอบงานมากข้ึน และ5) นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้ทุกปี 

จากการสัมภาษณ์นายจ้างบางคนกล่าวว่า “ถ้าแรงงานต่างด้าวบางคนทีท่ํางานดีๆ ฝีมือดี มีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  ไว้ใจได้ก็อยากเพ่ิมค่าจ้างให้”  นายจ้างในธุรกิจส่งน้ําแข็งกล่าวว่า “แต่เดี๋ยวนี้เพิ่ม

ค่าจ้างในลักษณะค่าทํายอดขายก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพ่ิม แตน่ายจ้างกก็ลัวเหมือนกันนะ กลัวพอสอนงานเขา

ดีๆ มีฝีมือดีก็จะเปลี่ยนงาน เพราะถ้าฝึกไว้เก่งๆ กจ็ะมีคนมาชักชวนไปทํางานที่อ่ืนซึ่งได้ค่าจ้างท่ีแพงกว่า” 

1.4 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามเพศ โดยรวม 

พบว่า แรงงานข้ามชาติเพศชายและหญิง มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ด้านสภาพการทํางาน . ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน 

สถานที่ทํางาน  ด้านจังหวะชีวิต และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 1.5 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามสัญชาติ โดยรวม
และรายด้าน พบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว พม่า และกัมพูชา มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1.6 การเปรียบเทียบรายคูคุ่ณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามอาชีพเดิม 

โดยรวม พบว่า อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติที่ไม่เคยทํางานมาก่อน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากอาชีพทํา
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นา ทําไร่ และรับจ้าง ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทํางาน ด้านโอกาสในการ

พัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง ด้านการทํางานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจากการศึกษา

การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ทํางาน  และด้านจังหวะ

ชีวิต ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  

 1.7 การเปรียบเทียบรายคู่คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามที่อยู่อาศัย 
โดยรวม และรายด้าน พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ที่พักคนงานตามที่ก่อสร้างมีคุณภาพชีวิตแตกต่างจาก
แรงงานที่เช่าบ้าน และอยู่กับนายจ้าง 
 1.8 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการทํางานกับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี 
พบว่า ปัจจัยที่อยู่อาศัย อาชีพเดิม ระยะเวลาการทํางาน ลักษณะการจ้างงาน และค่าจ้าง มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสิทธิส่วนบุคคลในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าค่าจ้างมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจังหวะชีวิตในระดับปานกลาง 
 
2. การอภิปรายผล 
  
 1. คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติก่อนที่จะเดินทางเข้ามาทํางานในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี พบว่า อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติก่อนเข้ามาทํางานในจังหวัดจันทบุรี  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทํานา จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 รองลงมาคือ ทําไร่ จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.02 คนงาน จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 รับจ้าง จํานวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และ
ไม่เคยทํางานมาก่อน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50  
 นอกจากนี้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ ได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า การใช้ชีวิต
อยู่ที่บ้านเกิดกับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีความแตกต่างในเรื่องของรายได้ อยู่ที่บ้านเกิดรายได้ไม่ค่อยดี แต่
ค่าใช้จ่ายคือ สินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดแพงกว่าในไทย เมื่อเข้ามาทํางานในพ้ืนที่ประเทศไทย แถบ
จังหวัดจันทบุรี รายได้ต่อวันค่อนข้างดี พอกับค่าครองชีพในแต่ละวัน และยังมีเหลือส่งเงินกลับบ้านอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์  และนรินทร์ สังข์รักษา (2560) ที่ศึกษา
รูปแบบวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ในพ้ืนที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบว่า
ลักษณะด้านเศรษฐกิจของแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาในประเทศไทยเพราะต้องการ 
ทํางานเพ่ือส่งเงินกลับไปทางบ้านเพราะท่ีบ้านมีความยากจน ต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด มีความเป็นอยู่ที่ 
ยากลําบาก  แสดงให้เห็นว่าจากวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ก่อนเข้ามาอาศัยและทํางาน
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ใน ประเทศไทยนั้น มีความลําบาก ขาดความสะดวกสบาย หางานทํายาก รายได้น้อยไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างพอเพียง และมีการกล่าวถึงว่าประเทศไทยว่า
เป็นประเทศที่มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มีงานง่ายมีงานให้ทําตลอดเวลาถ้าเรามี
ความขยันในการทํางาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมสุข ไชยศรี (2551) ที่สะท้อนให้เห็นว่า
วิถีชีวิตขณะที่อาศัยในภูมิลําเนาของตนหรือในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่
อย่างลําบาก ยากจน ต้องดิ้นรน เพ่ือความอยู่รอดและความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตในแต่ละวันในเรื่องของ
อาหาร การดําเนินชีวิตประจําวัน อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย การเจ็บปุวยการรักษาพยาบาล ซึ่งแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์จะเดินทางเข้ามาตาม จังหวัดชายแดนของประเทศไทย และเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่
เข้ารับจ้างทํางานในสถานประกอบการต่างๆ ทําให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
สามารถส่งเงินไปให้พ่อแม่ท่ีพม่าได้ 

 2. กระบวนการเดินทางเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า วิธีการมาทํางานของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เพื่อน/ญาติแนะนํา จํานวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.07 รองลงมาคือ เข้ามาเอง จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 และอ่ืนๆ 
(นายจ้างเก่าติดต่อและรอรับที่ด่าน) จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35 ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้ามาของแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 5,001-6,000 บาท จํานวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.34 และ 4,0001-5,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66 ซึ่งสอดคล้องกับสุ
ทิน รัตนจิตร์(2551) ที่อธิบายหลักการย้ายถิ่นว่า เมื่อการย้ายถิ่นเริ่มขึ้น ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ก็ตามผู้ย้ายถิ่น
รุ่นก่อนๆ มาและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนและญาติในถิ่นปลายทาง เครือข่ายดังกล่าวซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมาจากถิ่นฐานทางเดียวกัน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พัก หา
งาน ช่วยเหลือในการดําเนินการตามขั้นตอนของระบบราชการ รวมทั้งความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ยุ่งยากส่วนตัวเครือข่ายทางสังคมดังกล่าว ทําให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการท้องถิ่นย้ายถิ่นปลอดภัยกว่า และ
สามารถจัดการได้ดีกว่า สําหรับทั้งตัวผู้ย้ายและครอบครัว ซึ่งได้ย่ําว่าเป็นผลของ “การเบิกทาง” (beaten 
path effect) ซึ่งจะทําให้มีคนย้ายไปสู่พ้ืนที่ที่ญาติหรือเพ่ือนร่วมชาติอาศัยอยู่ก่อน อาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ว่า ตราบใดกระบวนการเคลื่อนย้ายมนุษย์เพ่ิมข้ึนการย้ายถิ่นก็จะกลายเป็นกระบวนการทางสังคมที่ดํารง
อยู่ ได้ด้วยตนองอย่างไรก็ตาม เครือข่ายทางสังคมเป็นสิ่งซับซ้อนและบางครั้งก็ขัดแย้งในตัวเองความ
แตกต่างของโครงสร้างหน้าที่ เกิดข้ึนจากลุ่มบุคคล (ท้ังผู้ย้ายถิ่น และผู้ไม่ย้ายถิ่น) บางกลุ่มก็ได้กลายเป็นผู้
อํานวยความสะดวกในการย้ายถิ่น “อุตสาหกรรมย้ายถิ่น” ที่เกิดขึ้นมามักจะประกอบไปด้วยธุรกิจจัดหา
งาน ทนายความ นายหน้าหาคนงาน ผู้ลักลอบนําคนงานเข้ามา และคนกลางซึ่งจะมีทั้งผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ และผู้ที่ขูดรีดเอาเปรียบผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ของการย้ายถิ่นแบบผิดกฎหมาย หรือ
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สถานการณ์ที่ผู้ย้ายถิ่นมีแนวโน้มมากเกินไป ปัญหาการขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบผู้ย้ายถิ่นอาจจะมีมาก 
เช่น ผู้ย้ายถิ่นหลายคนถูกโกงเงินที่เก็บออมไว้เป็นค่านายหน้าแล้วถูกทิ้งให้ตกงานหรือหมดตัวในประเทศ
ปลายทาง การเกิดของอุตสาหกรรมการย้ายถิ่นในลักษณะดังกล่าวกําลังได้รับความสนใจ โดยภาครัฐเอง
ได้พยายามท่ีจะควบคุมหรือหยุดกระบวนการดังกล่าวนอกจากนี้ เครือข่ายทางสังคมดังกล่าว ไม่เพียงแต่
อํานวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างถ่ินต้นทาง และถ่ินปลายทางเท่านั้น ยังจัดหาลู่ทางในการ
ตั้งหลักและตั้งชุมชนในถิ่นปลายทางท่ีย้ายเข้าไปอยู่ (processes of settlement) ผู้ย้ายถิ่นจะพัฒนา
โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของตนเองขึ้นมา เช่น สถานที่ทําพิธีกรรม สมาคม ร้านขายของ ร้าน
กาแฟหาผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ นักกฎหมายและบริการอื่น ๆ เมื่ออยู่นานไปสิ่งเหล่านี้จะกลับทําให้ผู้ย้าย
ถิ่นมองเห็นลู่ทางการมีชีวิตใหม่ในประเทศปลายทาง จึงเริ่มนําคู่สมรสและลูกๆ จากถ่ินต้นทาง(ไม่ว่าจะ
เป็นคนงานหรือผู้ลี้ภัย) มาอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นการรวมครอบครัวใหม่อีกครั้ง (family reunion) หรือ
แต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ข้ึนมาก และเม่ือไรที่กระบวนการย้ายถิ่นก้าวมาถึงสถานการณ์ที่ลูกของเขาจะ
เข้าโรงเรียนประเทศใหม่ต้องเรียนภาษา  
 3. คุณภาพชีวิตและการดําเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
คุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 

ด้านที่ 1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) 

ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในเมืองไทย  2) ค่าจ้างท่ีได้สามารถจัดสรรไว้เป็นเงินออมใน

อนาคต  3)  ค่าจ้างท่ีได้รับสามารถจัดสรรส่งกลับไปยังบ้านเกิดได้ 4)  ค่าจ้างท่ีได้รับมีความเหมาะสม 

ยุติธรรม 5)  ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาข้ึนค่าจ้าง และ 6)  นายจ้างจัดสรรสวัสดิการให้อย่าง

เพียงพอ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระอธิการสุพัฒน์ ฐิติธมฺโม (เตกิงสุข) (2561) ที่ศึกษาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติมีรายได้ดี

พอสมควรเมื่อเทียบกับที่อยู่บ้านเดิม แรงงานได้รับค่าจ้าง เหมาะสมกับสภาพงานที่ตนทําทําให้แรงงานมี

รายได้ มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได้มาจุนเจือ ครอบครัวที่อยู่บ้านเดิม มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับที่อยู่เดิม แรงงานมีความพึงพอใจ ในชีวิตอยู่ในระดับหนึ่งทําให้แรงงานมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี มีเงินใช้จ่ายสําหรับตนเองและยังได้ส่ง เงินให้กับครอบครัวทางบ้านจํานวนหนึ่ง  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย เสียงแจ่ม (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม นายจ้างทุกประเภทงาน 
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ไม่ได้จ่ายค่าจ้างตามกฎหมาย แต่มีความเพียงพอกับ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวของแรงงาน และมีเหลือ

ส่งกลับบ้านโดยมีตัวแทนที่เป็นพวกเดียวกันเป็นผู้รับส่งเงินให้ญาติพ่ีน้องในประเทศพม่า  

 ด้านที่ 2 สภาพการท างาน พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1)  สภาพแวดล้อมใน
ที่ทํางานมีความสะดวกและปลอดภัย 2)  สถานที่ทํางานติดตั้ง เครื่องมือปูองกันภัยเมื่อเกิด ภาวะฉุกเฉิน 
เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟเป็นต้น  3)  สถานที่ทํางานจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น สถานที่
ออกกําลังกาย สนามกีฬา เป็นต้น  4)  สถานที่ทํางานมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือช่วย ปฏิบัติงาน
ของพนักงานเช่น รถเข็นของ รถยก เป็นต้น 5)  ท่านมีความภูมิใจในสถานที่ทํางานแห่งนี้ 6)  ท่านได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สําคัญที่ต้องใช้ความสามารถที่สูงขึ้น  7) ท่านประสบอุบัติเหตุจากการทํางานมี
ห้องรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที  8) ท่านได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลโดยใช้บัตรประกัน สังคม และ 
9)  เมื่อเจ็บปุวยมักไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลที่มีบัตรประกันสังคมอยู่  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุทัย เสียงแจ่ม (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอ
บ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา พบว่า สภาพงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ นายจ้างประเภท
อุตสาหกรรมมีเครื่องมือเครื่องใช้ให้ แต่ไม่ให้อุปกรณ์ปูองกัน อันตราย แรงงานแต่ละคนจัดหามาเอง ซึ่งมี
แรงงานจํานวนน้อยที่ใส่หมวก ใส่แว่น หรือใช้ผ้าปิด จมูก การแนะนําในการปูองกันอันตรายเป็นเพียงแค่
บอกกล่าวให้ระมัดระวัง และเตือนให้เก็บเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อเสร็จงาน นายจ้างประเภทเกษตรกรรมไม่
มีอุปกรณ์ในการปูองกันอันตรายให้แรงงานบางคนใช้ผ้ากันเปื้อนและใส่ถุงมือเพือปูองกันความสกปรก แต่
มีจํานวนน้อยคนที่ใช้ ส่วนนายจ้างประเภทพาณิชย์กรรมและงานบ้านไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตราย แต่
สถานทีท่ํางาน หรือบ้านต้องการความสะอาด สถานที่จึงสะอาดปลอดภัย  

ด้านที่ 3 ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตใน

ระดับมาก ได้แก่ 1)  โอกาสแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ในงานที่ท่านทําอย่างเต็มที่ 2) สถานที่

ทํางานมีการส่งเสริมให้คนงานได้พัฒนาเรียนรู้งานด้วย ตนเองอยู่ตลอดเวลา และ 3) นายจ้างหรือหัวหน้า

งาน สอนชี้แนะการทํางานแก่ท่านเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย เสียงแจ่ม (2553) ที่ศึกษา

คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 

โอกาสในการพัฒนาความสามารถ นายจ้างทุกประเภทไม่มีการสอนงานอย่างเป็นทางการ เพียงแต่แนะนํา

บ้างในบาง กรณีเช่น นายจ้างประเภทงานบ้านจะสอนในการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน และสอนวิธี

ปฏิบัติงาน ให้ถูกวิธี เช่น วิธีการทําความสะอาดพ้ืน การทําความสะอาดห้องน้า เป็นต้น  



100 
 

ด้านที่ 4 ด้านการท างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการท างาน

ร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) สถานที่

ทํางานของท่านมีการทํางานเป็นทีม  2) มีความสัมพันธ์ที่น่าพอใจกับเพ่ือนร่วมงาน 3)  เพ่ือนร่วมงานงาน

คนไทยให้คําแนะนําเมื่อท่านมีปัญหาในด้านต่างๆ 4) มีโอกาสร่วมในกิจกรรมสังสรรค์ของสถานที่ทํางาน  

5) นายจ้างเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่าน  6) หัวหน้าคนงานหรือนายจ้างปฏิบัติต่อท่านเช่นเดียวกับ

คนงานไทย  7) เพ่ือนร่วมงานของท่าน ยอมรับในความสามารถในการ ปฏิบัติงานของท่าน  8) สถานที่

ทํางานของท่าน มีการยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน และกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทุกระดับ และ 9) สถานที่

ทํางานของท่าน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ต่อการทํางานได้อย่างเต็มท่ี ยกเว้น เพ่ือนร่วมงานที่เป็นคน

ไทยแสดงความรังเกียจต่อแรงงานต่างด้าว   มีความคิดเห็นในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกบงานวิจัยของ

อุทัย เสียงแจ่ม (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอบ้านโปุง จังหวัด

ราชบุรี  ผลการศึกษาพบว่า แรงงานทุกประเภทมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี มีการทะเลาะ 

เบาะแว้งกันบ้างเมื่อเมาสุราหลังเวลางาน แต่จะมีการจัดการกันเองระหว่างแรงงานด้วยกัน และ แรงงาน

ไทยไม่รังเกียจแรงงานต่างด้าวเมื่อทํางานร่วมกัน แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับการปฏิบัติจาก

นายจ้างต่างกัน  

นายจ้างส่วนใหญ่วางกฎระเบียบให้ปฏิบัติทั้งในการทํางาน และท่ีพักอาศัย แต่เป็นกฎระเบียบ

เพียงไม่มากข้อ เช่น ระเบียบในการลา กฎในการเข้า-ออกท่ีทํางาน เป็นต้น นายจ้าง ประเภทพาณิชย์

กรรม ประเภทเกษตรกรรมและประเภทงานบ้านจะสอดส่องดูแลพฤติกรรมของแรงงานเพ่ือไม่ให้เกิด

ความเสียหาย ไม่ไว้วางใจแรงงานต่างด้าวในบางเรื่องที่เกีย่วกับผลประโยชน์ เช่น การเก็บเงินจากลูกค้า 

การส่งสินค้า การขายสินค้า เป็ นต้น  

ด้านที่ 5 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท างาน  พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 

1) ได้รับความเท่าเทียมในการมอบหมาย งานให้ทํา  2) ได้รับความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่าย

เรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 3)  สถานที่ทํางานปฏิบัติต่อท่านเท่าเทียมกับแรงงานไทย 4)  หัวหน้า

คนงานหรือนายจ้างไม่ละเมือสิทธิส่วนตัว 5) ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงาน 6) มีวันหยุด

ทํางานตามกฎหมายแรงงาน และ 7) สามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานได ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย เสียงแจ่ม (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงาน
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ต่างด้าวในเขตอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษา พบว่า แรงงานประเภทอุตสาหกรรมจะ

ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง ตามกฎหมาย และหยุด ในวันเทศกาล ส่วนแรงงานประเภทเกษตรและพาณิชย์

กรรม จะหยุดให้ในวันเทศกาล เมื่อเจ็บปุวยจะรักษาโดยซื้อยามากินเอง จะไปหาหมอต่อเมื่อ 

ปุวยมากและจะไปรักษาที่อนามัยใกล้บ้าน ส่วนแรงงานประเภทเกษตรกรรม พาณิชย์กรรมและงานบ้าน

จะมีที่พักอาศัยให้ส่วนประเภทอุตสาหกรรมมีทั้งทีใ่ห้ที่พัก และไม่ให้ที่พัก  

ด้านที่ 6 ด้านจังหวะชีวิต พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 1) มีเวลาพักผ่อน มี

เวลาให้กับครอบครัวและตนเอง  2) มีเวลาและสถานที่ในการสังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงาน และ 3) การ

ทํางานเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย เสียงแจ่ม (2553) ที่ศึกษาคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษาพบว่า แรงงานมี

วันหยุดหรือเวลาพักผ่อนเพียงพอในแต่ละวัน มีโอกาสการร่วมสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานใน

โอกาสเทศกาลต่าง ๆ โดยนายจ้างจัดให้ แต่จะไม่ออกไป สังสรรค์ข้างนอกเนื่องจากกลัวถูกตํารวจจับ 

 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระอธิการสุพัฒน์ ฐิติธมฺโม (เตกิงสุข) (2561) ที่ศึกษา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสระแก้ว  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างชาติ ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ธรรมชาติของ คนโดยทั่วไป อยากเรียนอยาก
รู้และอยากเห็นอยากลองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แรงงาน ต่างชาติ เดินทางมาทํางานในประเทศไทย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เรื่องราวของเมืองไทยจากอิทธิพลสื่อจาก ประเทศไทย เช่น โทรทัศน์วิทยุและจากคํา
บอกเล่าว่าประเทศไทยเป็นเมืองน่าอยู่มีงานให้ทําและได้รับรายได้ที่ดีทําให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้ามา
หาประสบการณ์และเรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศไทย ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมจารีตประเพณี และการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่พบเจออาจ แตกต่างจากที่อยู่เดิมมากจากหน้าเป็นหลัง แต่ในสิ่งที่
แตกต่างนํามาซึ่งการรู้จักพัฒนาตนเองปรับตัว ให้อยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่ไกลจากตัวตนเดิมมากนัก 
มีการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนใหม่ที่ตนเองไม่ คุ้นเคยแรงงาน ต่างชาติ สามารถปรับตัวได้และดํา รงชีวิตอยู่ได้ 
และมีการเอาตัวรอดได้ดี มีการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างแรงงานด้วยกันและระหว่างแรงงาน ต่างชาติ
และแรงงานไทย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคมที่อาศัยอยู่ใน ขณะที่ทํางานอยู่ในประเทศไทย ในการเดินทางมาท างานของแรงงาน ก่อให้เกิดมี
รายได้ข้ึนมาอีกจาก แต่ก่อนไม่ค่อยมีรายได้เป็นของตนเองส่วนใหญ่จะอาศัยรายได้จากครอบครัว และไม่
มีทางเลือกมาก นัก แต่เมื่อได้เคลื่อนย้ายมาท างานในประเทศไทยทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ว่าการใช้
ชีวิตอยู่ใน ประเทศไทยจะแตกต่างจากการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเดิมมากเพียงไร แต่ก็ยังดีกว่าที่มีทางเลือกใน
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การ ท างานมากขึ้นกว่าที่อยู่เดิม และได้รับประสบการณ์ในการท างานสามารถที่จะเดินทางไปทํา งานที่
ไกล จากบ้านเกิดได้และท่ีสําคัญสําหรับด้านเศรษฐกิจ คือ สามารถหาเงินส่งกลับบ้านให้พ่อแม่ได้ใช้จ่าย มี
สิ่งของเครื่องใช้ที่ทันสมัย ส่งผลให้มีรายได้ขึ้นและการได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวที่อยู่
บ้านเดิม มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับที่อยู่เดิม มีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับหนึ่ง ทํา
ให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีเงินใช้จ่ายสําหรับตนเองและส่งให้ครอบครัวทางบ้านจํานวนหนึ่ง  

ด้านที่ 7 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน พบว่า ทุกข้อมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ได้แก่ 

1) การข้ึนทะเบียนทําให้มีโอกาสได้รับการจ้างต่อไปในปีถัดไป 2)  นายจ้างบอกระยะเวลาในการจ้างงาน

ไว้ชัดเจน  3) เมื่อเลิกจ้างนายจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจ่ายค่าชดเชย  4) นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้เมื่อ

รับผิดชอบงานมากข้ึน และ5) นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้ทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ อุทัย เสียง

แจ่ม (2553) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี  ผล

การศึกษา พบว่า ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน นายจ้างทุกประเภทกล่าวว่า พวกแรงงานต่างด้าว

เมือ่มาทํางานระยะหนึ่งพอรู้จัก ผู้คน เมือ่เพ่ือนหรือนายจ้างคนอ่ืนมาชักชวนด้วยค่าแรงงานที่สูงกว่าจะ

เปลี่ยนงาน ทําให้ขาด แรงงานและต้องหาเพ่ิมเติมบ่อยๆ ซึ่งเป็นภาระการเพ่ิมค่าแรงนายจ้างส่วนใหญ่ไม่

เพ่ิมค่าแรงในปีถัดไป แต่ถ้าแรงงานอยู่มานานและทํางานดีจะเพ่ิมให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทพาณิชย์

กรรม และงานบ้าน  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุทิน รัตนจิตร์(2551) ที่กล่าวถึงแนวคิดการย้าย 
ถิ่นของแรงงานข้ามชาติว่า ปัจจัยหนึ่งเกิดจากครอบครัวและชุมชน นับว่ามีความสําคัญต่อเครือข่ายในการ
ย้ายถิ่น เครือข่ายนี้ถือเป็นเครือข่ายทางสังคม (social network) เพราะการตัดสินใจในการย้ายถิ่นโดยไม่
ปกติ ไม่ได้กระทําโดยคนใดคนหนึ่ง แต่ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนด้วย ซึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียด 
ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครอบครัวอาจจะตัดสินใจส่งสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนไปทํางานในเมืองหรือต่างประเทศ เพ่ือที่จะหารายได้ให้มากท่ีสุด และเพ่ือให้โอกาสในการ
ดํารงชีพดีขึ้น ข้อพิจารณาดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นในลักษณะชั่วคราวหรือการย้ายถิ่นไปๆ 
กลับๆ เพราะการส่งสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งไปทํางานที่อ่ืนๆ ในช่วงเวลาที่จํากัดช่วงหนึ่ง นับว่าเป็น
หนทางหนึ่งของการปูองกันไม่ให้สมาชิกห่างเหินจากครอบครัว (โดยเฉพาะผู้ชาย) คนหนุ่มสาวและผู้หญิง
ได้รับความคาดหมายว่าจะเชื่อฟังบุพการี ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวอาจตัดสินใจส่งเด็กสาวมาทํางานใน
เมืองหรือต่างประเทศ เพราะแรงงานของผู้ชาย ยังต้องใช้ในการทําไร่นา ประกอบกับความต้องการ
แรงงานสตรีในต่างประเทศ เพ่ือไปทํางานตามโรงงานหรือทํางานบ้านยังมีอยู่มาก ซึ่งทําให้การย้ายถิ่นของ
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สตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นการย้ายถิ่นจะมีความเป็นไปได้มากข้ึน ถ้ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงทางครอบครัว ทําให้
มีความช่วยเหลือทั้งทางด้านเงินทุนและวัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้ยังมีบทบาทช่วยเหลือในขบวนการ
ปรับตัวในถิ่นปลายทางด้วย โดยปกติลูกโซ่ของกระบวนการย้ายถิ่นเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอก เช่น บริการ
จัดหางาน บริการด้านอาหาร หรือเริ่มโดยการเคลื่อนย้ายของคนหนุ่มสาว(โดยเฉพาะผู้ชาย) ที่เป็นนัก
บุกเบิก  
 4. คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามเพศ โดยรวม พบว่า แรงงานข้ามชาติ
เพศชายและหญิง มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ด้านสภาพการทํางาน . ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ทํางาน  ด้าน
จังหวะชีวิต และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์ จริงจิตร (2553) ศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานใน
ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ในเขตจังหวัดสงขลา ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลให้
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม ด้านความสามารถ และด้านความมั่นคงในชีวิตแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะเพศหญิงมีระดับคุณภาพชีวิตมากกว่าเพศชาย 

5.  คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามสัญชาติ โดยรวมและรายด้าน พบว่า 

แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว พม่า และกัมพูชา มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิกร แสงเกตุ (2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง 

ภาวการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าว ในกิจการสวนยางของจังหวัดสงขลา ปี2549 ผลการวิจัยพบว่า 

แรงงานต่างด้าวทีผู่้ประกอบการ กิจการสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยแรงงานจาก 3 

ประเทศ คือ แรงงานชาวพม่า มากเป็นลําดับที่ 1 แรงงานลาวเป็นลําดับที่ 2 และแรงงานกัมพูชาน้อยที่สุด 

โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว คือ แรงงานต่างด้าวมีความขยันและอดทน ไม่เก่ียงงาน

และไม่มีแรงงานไทย ทั้งนีจะมีรูปแบบการจ้างแรงงาน 2 รูปแบบ คือ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 

ร้อยละ68 และมีการจ้างแรงงานต่างด้าวผสมแรงงานไทย ร้อยละ 32 โดยผู้ประกอบการมีระยะเวลา ใน

การจ้างงานตามฤดูกาลร้อยละ 88 และจ้างตลอดปี ร้อยละ 2 ทัง้นี้จะมีลักษณะการจ่ายค่าจ้าง แบบแบ่ง

สัดส่วนรายได้ระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงาน ที่ใช้กันมากท่ีสุดคือ สัดส่วน 60:40 48 ร้อยละ 57 

สัดส่วน 50:50 ร้อยละ 40 และสัดส่วน 45:55 ร้อยละ 3 สําหรับรูปแบบในการจําหน่าย ผู้ประกอบการ

จะจําหน่ายในรูปของนํายางสดร้อยละ 69 และจําหน่ายในรูปยางแผ่นดิบ ร้อยละ 31 โดยมีความถ่ีในการ

จ่ายค่าจ้างเป็ นรายสัปดาห์ รองลงมาจ่ายเมือลูกจ้างต้องการ ส่วนหลักเกณฑ์ ทีใ่ช้ในการจ่ายค่าจ้าง
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แรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการจะให้ตามอัตราค่าจ้างแรงงานไทยในท้องถิ่น เป็นลําดับแรก ตามด้วยพื้นที่

ทีม่ีความลําบากหรือมีความเสี่ยง และนอกจากนี้ผู้ประกอบการจะมี สวัสดิการให้กับแรงงานต่างด้าว

ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย ค่าน้า ค่าไฟ และค่ารักษาพยาบาล โดยสวัสดิการที่อยู่อาศัยผู้ประกอบการจะให้

ถึงร้อยละ 98 ส่วนสวสัดิการรักษาพยาบาลน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 2 สําหรับแนวโน้มในการจ้างแรงงาน

ต่างด้าวของจังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการมีแนวโน้ม ที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น ในขณะที่แรงงาน

ไทยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากแรงงานไทยที่ทํางานในสวนยางที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อแรงงานเหล่านั้นกลับไปรับจ้างกรีดยางพาราภายในพ้ืนที่ภูมิลําเนาเดิม แรงงาน

ต่างด้าวจึงเข้ามาทดแทน ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ซ่ึงมีท้ัง ด้านบวกและด้านลบ คือ ทางด้านบวกทําให้ผู้ประกอบการกิจการสวนยางพารามีแรงงานต่างด้าว 

ทดแทนแรงงานไทย ทางด้านลบทําให้แรงงานไทยมีโอกาสว่างงาน รวมทั้งทําให้เงินตรารั่วไหล ออกนอก

ประเทศมากขึ้น ส่วนผลกระทบทางด้านสังคม คือ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านยาเสพติด อาชญากรรม 

โรคติดต่อ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียงบประมาณของประเทศท่ีต้องใช้บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอีกส่วน

หนึ่ง  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ  อาภรณ์รัตน์  (2547) ที่ศึกษาความจําเปนของ

นายจางในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเขาเมืองของจังหวดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่

นายจ้างจ้างแรงงานชาวกัมพูชาเพราะนายจางที่ประกอบกิจการดานเพาะปลูกพืช เชน สวน ผลไม พืชไร

พืชสวน สวนยาง มีความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมากท่ีสุด  ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด

จันทบุรีเปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่สวนใหญทําเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน 

ทําสวนผลไมพืชไรทั้งนี้การประกอบกิจการดานการเพาะปลูกพืช ของนายจางนั้น การที่นายจางจะ 

จางแรงงานไดยอมหมายความวาบุคคลในครอบครัวของนายจางมีกําลังแรงงานไมเพียงพอที่จะทํากันเอง 

การที่จะเลิกกิจการไปเพ่ือไปประกอบกิจการประเภทอ่ืน ไมใชเปนเรื่องที่งายเพราะอยางนอยที่พบวา

นายจาง ไดประกอบกิจการมาแลวเฉลี่ย 12 ป โดย พบวามีนายจางบางรายที่ประกอบกิจการมากกวา 20 

ปซึ่งมีถึงรอยละ 11.26 นอกจากนี้ยังพบวา งานเพาะปลูกพืช ลักษณะงานเปนงานประเภทที่ตองทําอยูใน

ที่โลงแจง กลางแดด ซึ่งนอยคนที่สามารถทํางานประเภทนี้ได แมวานายจางจะมีแรงงานไทยทํางานอยูใน

กิจการประเภทนี้แลวก็ตาม แตไมเพียงพอ อีกท้ังแตเดิมนายจางมีลูกหลานที่คอยชวยเหลือในการทํางาน 
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แตปจจุบันภาวะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ลูกหลานของนายจางมีการศึกษาสูงขึ้นจึงนิยมไปทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรม และในเขตเมือง ประเภทกิจการนี้ นายจางเริ่มหาแรงงานเขาไปทํางานยากมาก และ

นายจางจําเปนตองลดตนทุนคาใชจาย ดวยการจายคาจางถูกลง สงผลทําใหนายจางเกิดการขาดแคลน 

แรงงานเขาไปทํางานในกิจการของตนเอง แมวาจะพยายามหาแรงงานในพ้ืนที่หรือแรงงานที่มา จากตาง

จังหวัดเขาไปทํางานแลวก็ตาม ทวาแรงงานเหลานี้มีสิทธิที่จะเลือกวาจะทํางานหรือไมทํางาน ซึ่งสวนใหญ

เลือกที่จะไมทํางานในประเภทกิจการนี้ เห็นไดจากที่นายจางสวนใหญที่จางแรงงานตางดาวหลบหนีเขา

เมืองเขาไปทํางานเปนเพราะวาไมมีแรงงานไทยทํางานอยูในกิจการ นายจางจึงมีขออางความจําเปนตอง 

จางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเขาไปทํางานในกิจการของตนเอง 

 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของชนัดดา กิ่งทอง  (2558)  ที่ศึกษาการเลือกจ้างแรงงาน

ต่างดา้วในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ปัจจัยด้านการขาด

แคลนแรงงานถือเป็นความต้องการจ้างแรงงานที่มีความสําคัญต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน 

(พม่า ลาว กัมพูชา)ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรีมากที่สุด ซ่ึงสาเหตุทีท่ําให้ผู้ประกอบการใน

จังหวัดปราจีนบุรีมีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศและ

ปริมาณความต้องการแรงงานต่างด้าวมีมากกว่าปริมาณแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศปัจจัยด้านความขยัน

ในการทํางาน ถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว 

 6. คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามอาชีพเดิม โดยรวม พบว่า อาชีพเดิม
ของแรงงานข้ามชาติที่ไม่เคยทํางานมาก่อน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากอาชีพทํานา ทําไร่ และรับจ้าง 
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถ
ของตนเอง ด้านการทํางานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจากการศึกษาการทํางานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ทํางาน  และด้านจังหวะชีวิต ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแรงงานข้ามชาติข้ามชาติที่ไม่เคยทํางานมาก่อนไม่มี
ประสบการณ์การทํางานมาเลย จึงต้องปรับตัวกับงานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พิมพ์นภัส  โภคา (2550) ที่ศึกษาการปรับตัวการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานตางชาติในอําเภอบ่อพลอย จังหวดกาญจนบุรี พบว่า แรงงานตางชาติที่มีอาชีพแตกตางกันมี
คุณภาพชีวิตโดยรวมแตกตางกัน แรงงานที่ทํางานในโรงงานมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน
เฉลี่ยสูงทีสุ่ดอาจเนื่องจากลักษณะงานที่เปนระบบทํางานเปนเวลาและเวลาทํางานที่แนนอน และลักษณะ
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งานที่ชัดเจนและ ลักษณะที่เฉพาะ ตลอดจนแตละคนก็จะทํางานที่มีเหมือนเดิมเป็นประจําทําใหรูจัก
ชํานาญงานทีท่ําทําใหรูสึกกับการทํางานและมีเวลาสวนตัวและวางแผนที่จะทํางานอ่ืน หรือมีกิจกรรมกับ
คนรอบขางครอบครัวเพ่ือน และมีความรู สึกไดผอนคลาย อาจเนื่องจากแรงงานต างชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยที่ดีขึ้นมีสภาพที่ใกลเคียงกัน และสวนใหญ่แรงงานต่างชาติจะมาอยูรวมกัน จึงรู
สึกวาไมไดเปลี่ยนแปลง บุคคลรอบขางเทาไรนั้น จึงทําให้แต่ละอาชีพไมมีความแตกตางกัน  
 7. คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานข้ามชาติ จําแนกตามที่อยู่อาศัย โดยรวม และรายด้าน 
พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ที่พักคนงานตามที่ก่อสร้างมีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากแรงงานที่เช่าบ้าน และอยู่
กับนายจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระอธิการสุพัฒน์ ฐิติธมฺโม (เตกิงสุข) (2561) ที่ศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสระแก้ว พบว่า ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมถือว่า
เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญ ต่อการดํารงชีพของมนุษย์ เพราะชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ มักจะ
ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพักอาศัย ทั้งการพักผ่อนหลับนอน และการทํากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว การ
ทํางานหรือทํากิจกรรมในสถานที่ อ่ืนๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า มีที่อยู่อาศัยในการทํางาน
ค่อนข้างดีตามความเป็นจริง คือ มีส้วมถูกสุขลักษณะและพอเพียง มีน้ําสะอาดดื่มและใช้พอเพียง บริเวณ
บ้านพักสะอาดเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง และมีที่ทิ้งขยะเป็นสัดส่วนสวัสดิการสังคมที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 
แรงงานบางส่วน ได้รับสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการสังคมด้านน้ํา ดื่ม 
สวัสดิการสังคม ด้านการรักษาพยาบาล ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อแรงงานเจ็บปุวยและได้รับการรักษาที่
ถูกต้องได้รับการ รักษาฟรี แต่แรงงานบางส่วน เมื่อเจ็บปุวยออกค่ารักษาเอง 
 8. ความสัมพันธ์ของปัจจัยการทํางานกับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี 
พบว่า ปัจจัยที่อยู่อาศัย อาชีพเดิม ระยะเวลาการทํางาน ลักษณะการจ้างงาน และค่าจ้าง มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสิทธิส่วนบุคคลในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าค่าจ้างมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านจังหวะชีวิตในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ธนาวัฒน์   เทิ้มแพงพันธุ์ (2558) ที่ศึกษาความพึงพอใจของแรงงานกัมพูชาในการอพยพเขามาทํางานใน
ไทย กรณีศึกษา แรงงานกัมพูชาผานชองทางจุดผานแดนถาวรบานคลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว ผลการศึกษาพบว่า แรงงานตางดาวมีความพึงพอใจตอคาตอบแทนที่ไดจากการทํางานใน
ประเทศไทยและรายไดเฉลี่ยตอเดือนสามารถสงกลับไปยังประเทศตนเพ่ือเลี้ยงครอบครัวได รองลงมา คือ 
ดานความมั่นคงและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยรองลงมา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน 
ซึ่งหมายความวา แรงงานกัมพูชามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการทํางานในประเทศไทย 
สรงความมั่นคงในอนาคตของแรงงานกัมพูชานั้นได ดานสภาพแวดลอม แรงงานกัมพูชามีความพึงพอใจ
ในสภาพชีวิตความเปนอยูและการดํารงชีพในประเทศไทย และมีความพึงพอใจตอคนไทยและนายจางใน 
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ระดับมาก ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา แรงงานกัมพูชาผานชองทาง จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว มีความพึงพอใจเปนอยางมากที่จะอพยพเขามาทํางานในประเทศไทย นอก
จากดานเศรษฐกิจและสังคม ดานความมั่นคงและความปลอดภัย ดานสภาพแวดลอมแลว ยังมีอีกดานที ่
อยูในระดับปานกลาง คือ ดานนโยบายของรัฐ  ในระบบขั้นตอนการขามแดนงายยิ่งขึ้น แรงงานกัมพูชามี
ระดับความพึงพอใจใน ระดับมาก ซึ่งหมายความวา ขั้นตอนในการทําใบอนุญาตผานแดนทางชองทาง
จุดผานแดนถาวร 48 บานคลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ทําใหแรงงาน กัมพูชามีการอพยพเขามายังประเทศไดงายขึ้น แตในสวนของการบริการดูแลและคุมครอง
แรงงาน กัมพูชาของเจาที่ภาครัฐ แรงงานกัมพูชายังมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัย
ที่ไดรับ จะเห็นไดวา ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานความมั่นคงและความ ปลอดภัย ดานสภาพแวดลอม
และดานนโยบาย ตางก็มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของ แรงงานกัมพูชาในการอพยพเขามา
ทํางานในไทย กรณีศึกษา แรงงานกัมพูชาผานชองทางจุดผาน แดนถาวรบานคลองลึก อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ชนก บุลยเลิศ (2551 : บทคัดย่อ) ทีศ่ึกษาเรื่อง

แรงงานต่างด้าวในภาคธุรกิจก่อสร้าง ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวเข้ามา

ทํางานในประเทศไทยเพ่ือต้องการหาเงินให้ได้มาก ๆ จะได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เข้ามาจากพ้ืนทีอํ่าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ อาชีพเดิม ทํางานในสวนส้มหรือทํางานก่อสร้างแห่งอ่ืนมาก่อน ส่วนใหญ่ทํางานเป็นช่าง

ปูน และกรรมกรหญิงคิดว่างานที่ตนเองทําไม่หนักและไม่เสียงอันตราย ปูองกันตนเองโดยสวมหมวก สวม

ถุงมือ และมีผ้าปิดจมูก โดยที่นายจ้างไม่ได้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ปูองกันอันตรายให้ ทํางานวันละ8 ชั่วโมง 

และทํางานล่วงเวลา - ชั่วโมง พอใจกับวันหยุดที่ได้รับแต่ยังไม่พอใจกับค่าจ้างที่ได้รับ แต่ก็เพียงพอต่อการ

ใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม ได้รับสวัสดิการจากนายจ้างคือ ที่พัก รถรับ-ส่ง และพาไปต่อใบอนุญาต ไม่มี

ปัญหาถูกเพ่ือนแรงงานไทยรังเกียจ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ แต่มีปัญหาค่าธรรมเนียม

ในการต่อใบอนุญาตแพง จึงต้องการให้นายจ้างช่วยเหลือในการออก ค่าใช้จ่ายให้ ต้องการให้หน่วยงาน

ของรัฐช่วยลดค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตหรือขยายระยะเวลาในการต่อใบอนุญาต  ผลการศึกษา

ในส่วนของผู้ประกอบการ พบว่า สาเหตุทีเ่ลือกจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะมีความอดทน ขยันทํางาน ยินดี

ทีจ่ะทํางานหนักและหาได้่มากกว่าแรงงานไทย โดยให้ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง มีวันหยดุ คือ วันแรงงาน 

และเทศกาลสงกรานต์ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวทํางานเหมือนกัน มีอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกัน

เล็กน้อย ค่าทํางาน ล่วงเวลา สวัสดิการที่แรงงานได้รับ ได้แก่ ที่พัก เงินล่วงเวลา รถรับ-ส่ง วันหยุด
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เทศกาล โบนัส เห็นด้วยกับการที่รัฐกําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพราะจะทําให้ควบคุม

แรงงานต่างด้าวอย่างทั่วถึงและการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวทํางาน  

 
3. ข้อเสนอแนะ 
  
 3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
  3.1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติซึ่งควรมี
การศึกษาเพ่ือหารูปแบบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติเพ่ือให้กลุ่มแรงงานเหล่านี้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3.1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดตั้งศูนย์หรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติให้ดีขึ้น 
   

3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

3.2.1  ควรศึกษาถึงเรื่องผลกระทบจากการอพยพของแรงงานข้ามชาติที่เขามาใน 

ประเทศไทย เพ่ือจะได้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งผลดีและผลเสียต่อแรงงานในอนาคต 

 3.2.2 ควรศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการอพยพของแรงงานข้าม 

ชาติทีเ่ข้ามาในประเทศไทย เพ่ือนําข้อค้นพบที่ไดมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจ้างแรงงาน  

3.2.3 ควรศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายกลับเข้าไปยังประเทศของ 

แรงงานข้ามชาติ ซึ่งอาจมีผลต่อผู้ประกอบการหรือผู้ทีใ่ช้แรงงานข้ามชาติ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายกลับ

ภูมิลําเนา 
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แบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง 

คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในจังหวัดจันทบุรี 

គម្រោងរាវរាវការស្ទង់មតិ 
គុណភាពនៃជីវតិរបស្់ជៃចំណាករស្កុម្ៅ  
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1. เพศ (ាតិលិង្)   ชาย  (របសុ្)    

หญิง ( រស្ី ) 

 2. อายุ (អាយុ)  ต่่ากว่า 15ปี  (តិចាង 15 ឆ្ែ ំ) 

    16 – 20 ปี  (16-20 ឆ្ែ ំ) 

    21 – 30 ปี (21-30 ឆ្ែ ំ) 

    31 – 35 ปี  (31-35 ឆ្ែ ំ) 

    36 – 40 ปี (36-40 ឆ្ែ ំ) 

    40 ปีขึ้นไป  (40 ឆ្ែ ំ) 

3. สัญชาติ  (ស្ញ្ជា តិ)  พม่า  (របម្ទស្មីយ៉ៃ់ោ៉) 

    ลาว  (របម្ទស្លាវ)  

กัมพูชา  (កមព ុា)   

4. สถานภาพ (បដ្ិម្ស្ំ) โสด (លីវ)   

สมรส ការ  

หม้าย/หย่าร้าง (ផ្លងលះ) 

5. จ่านวนบุตร (ចំៃឿៃនៃកុោរ) 

    ไม่มี (ម្ោយគ្មា ៃ)    

มีบุตร (ផ្នែម្ ើ)  จ่านวน (ចំៃឿៃ) ..................คน (ជៃ) 
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6. จ่านวนสมาชิกในครอบครัว (ចំៃឿៃស្ោជិករគៀារ) 

    ไม่มี (ម្ោយគ្មា ៃ)   

1 – 2 คน (1-2 របាជៃ) 

 3 - 4 คน (3-4 ពឿកអ្ែក) 

    5 – 6 คน (5-6 របាជៃ)   

 7 คนขึ้นไป (7 ម្រចើៃម្ទៀត) 

7. วุฒิการศึกษา  (ននទខាងម្រកាយការអ្ប់រំ) 

ไม่ได้เรียน (មិៃបាៃម្រៀៃ) 

    ประถมศึกษา (ាលាបំម)  

    มัธยมศึกษา (មំយមស្ិកា) 

    ปริญญาตรี (បរញិ្ជា បរត) 

สูงกว่าปริญญาตรี (បរញិ្ជា ម្ោ, អ្ៃុបណឌ ិត) 

ตอนที่ 2 ปัจจัยการท่างาน (ការងារកត្តា ) 

8. อาชีพเดิมก่อนเข้ามาท่างานในจังหวัดจันทบุรี (វវាិា ជី) 

    คนงาน (កមាករ) 

    ท่านา (កស្ិោះ ៃ)    

ท่าไร่ (ចំការ) 

    งานประมง (អ្ែកម្ៃាទរតី)   

รับจ้าง (ម្ ៉ការ) 

    นักศึกษา/นักเรียน (កូៃស្ិស្ស, ៃិស្សិត) 

    ไม่เคยท่างานมาก่อน(មិៃផ្ដ្លមុៃម្ពលម្ វំ ើការ) 

9. ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี..................................................................................... ..  

(របផ្វងនៃការាែ ក់ម្ៅម្ៅ) 
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10. อายุงานที่ท่าในปัจจุบัน..................................................................................................... ......... 

(អាយុបចច ុបបៃែ ) 

11. ลักษณะการจ้างงานของนายจ้าง (ការងាររបស្់ៃិម្យជក) 

    แม่บ้าน (ការងារនទះ)   

งานก่อสร้าง (ស្ំណង់) 

    สวนผลไม ้(ចោា រ)   

งานประมง (អ្ែកម្ៃាទរតី) 

    งานบริการ (ម្កាងរបសុ្ោែ ក់)   

อ่ืนๆ (ដ្នទ)........................................................ 

12. ท่านได้รับค่าจ้างของการท่างานลักษณะใด (របាក់ផ្ែ) 

    รายวัน (រាល់នងៃ) วันละ...................................................บาท 

    รายเดือน (ផ្ែ) เดือนละ...............................................บาท  

    ตามผลงาน (កិចចការ).......................................................บาท 

13. จ่านวนวันท่างานต่อสัปดาห์ (ម្ៅកផ្ៃែងម្ វំ ើការ) ประมาณ............................................วัน 

14. จ่านวนชั่วโมงท่างานต่อวัน (ចំៃឿៃម្ោ៉ងផ្ដ្លបាៃម្ វំ ើការកន ុងមឿយនងៃ។) 

    ต่่ากว่า 8 ชั่วโมง/วัน (ោប 8 ម្ោ៉ង/នងៃ) 

8 ชั่วโมง/วัน (8 ម្ោ៉ង/នងៃ) 

    9 ชั่วโมง/วัน (9 ម្ោ៉ង/នងៃ) 

    10 ชั่วโมง/วัน (10 ម្ោ៉ង/នងៃ) 

    11 ชั่วโมง/วัน (11 ម្ោ៉ង/នងៃ) 

    12 ชั่วโมง/วัน (12 ម្ោ៉ង/នងៃ) 

    มากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน (ម្រចើៃម្ទៀត 12 ម្ោ៉ង/នងៃ) 
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15. ระหว่างการท่างานท่านมีเวลาพักกลางวันนานเท่าใด...........................................................นาที 

(កន ុងអ្ំឡុងម្ពលស្រោកអាហារនងៃរតង់, អ្ែកោៃម្ដ្ើមបីម្ វំ ើការម្ទៀត

ម្ទ។) 

16. ท่านมาท่างานในจังหวัดจันทบุรีอย่างไร 

(សូ្មអ្ម្ ា្ ើញមកម្ដ្ើមបីម្ វំ ើការម្លើបទម្លា ើស្, ម្ោះាយ៉ងណា។) 

   เพ่ือนแนะน่า (មិតាភកា ិផ្ដ្លបាៃនដល់អ្ៃុាស្ៃ៍)  

นายหน้าพามา (គណៈកោា ការនំ) 

   เข้ามาเอง (របស្់រទង់ផ្ទទ ល់)  

อ่ืนๆ (ម្នសងម្ទៀត).............................................. 

17. ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาท่ีจังหวัดจันทบุรี 

អ្ែកបង់របាក់ស្រោប់ការម្ វំ ើដំ្ម្ណើរចូលម្ៅកន ុងបទម្លា ើស្ម្ៃះ។ 
    ไม่เสีย  1,000 บาท 

    1,001 – 2,000 บาท  2,001 – 3,000 บาท 

    3,001 – 4,000 บาท 4,001 – 5,000 บาท 

    5,001 – 6,000 บาท 6,001 บาทขึ้นไป 

18. ท่านตั้งใจที่จะอยู่ท่างานในจังหวัดนี้ต่อไปอีกนานเท่าไร.............................................................. 

(ម្យើងោៃឆៃទៈកន ុងការម្ វំ ើការម្ៅម្ែតាស្រោប់រយៈម្ពលយូរខាង

មុែម្ៃះ។) 

19. ท่านเก็บเงินรายได้ที่ได้รับโดยวิธีการใด 

(រកាការរបាក់ទទឿលបាៃម្ោយមម្ំោបាយណាមឿយ។) 

    เก็บไว้เอง (រកាម្ៅម្ោយែល េៃឯង)   

ฝากธนาคาร (ំនគ្មរ) 

    ซื้อทองรูปพรรณ (ទិញោស្)  

อ่ืนๆ (ម្នសងម្ទៀត)............................................ 
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20. ความถี่ในการส่งเสริมหรือสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวในประเทศของท่านโดยวิธีใด 

(ភាពញឹកញាប់នៃធាតុនសពវនាយរតឡប់ម្ៅរកមុរគៀាររបស្់ពឿក

ម្គម្ៅកន ុងរបម្ទស្ម្ៃះម្ោយមម្ំោបាយណាមឿយ។) 

     ไม่ได้ส่ง ( កុំម្នញើ)   

 เดือนละ 1 ครั้ง ( ផ្ែ 1 ម្ពល) 

     2 – 3 เดือน/ครั้ง (2-3 ផ្ែ/ ម្ពល)  

 4 – 5 เดือน/ครั้ง (4-5  ផ្ែ/ ម្ពល) 

     6-7 เดือน/ครั้ง (6-7 ផ្ែ/ ម្ពល) 

 ปีละครั้ง (របចំឆ្ែ ំ) 

    อ่ืนๆ (ម្នសងម្ទៀត)................................................................. 

21. ท่านส่งเงินหรือสิ่งของกลับไปให้ครอบครัวในประเทศของท่านโดยวิธีใด 

(អ្ែកអាចម្នញើរបាក់ឬទំៃិញម្ដ្ើមបីរការកមុរគៀារម្ៅកន ុងរបម្ទស្

របស្់អ្ែកម្ោយមម្ំោបាយណាមឿយ។) 

    ไม่ได้ส่ง (កុំម្នញើ)   

ฝากนายหน้า ( ម េញកណាា លរបាក់បម្ ា្ ើ) 

    ฝากญาติน่าไป (ោក់ទងម្ៅៃឹង) 

ฝากธนาคารมีญาติมารับปลายทาง (របាក់បម្ ា្ ើរបស្់ 

    ំនគ្មររតវួបាៃនសះនាាមឿយទិស្ម្ៅ។) 

    อ่ืนๆ (ម្នសងម្ទៀត)............................................................ 
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22. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (ការលំម្ៅោះ ៃបចច ុបបៃែ ) 

    เช่าบ้าน (ជឿលនទះមឿយ)   

หอพัก (ាែ ក់ម្ៅ) 

    อยู่กับนายจ้าง (ាមឿយៃឹងៃិម្យជក)  

ที่พักคนงานตามที่ก่อสร้าง (ម្ៃះម្បើម្យងត្តមការ 

    ាងស្ង់លំម្ៅឋាៃរបស្់កមាករម្ៃះ) 

    อ่ืนๆ (ម្នសងម្ទៀត)............................................................. 
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ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ គុណភាពនៃជីវតិរបស្់ជៃចំណាករស្កុ 

 

 
 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
ធាតុនៃជីវតិ 

ระดับความคิดเห็น 
ជឿយម្ វំ ើឲ្យការបកផ្របលអាងម្ៃះ 

มา
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1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ស្ំណងរគប់រគ្មៃ់ៃិងតុលាការ 

     

  1.1 ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในเมืองไทย 
ស្ំណងម្ៃះគឺរគប់រគ្មៃ់ម្ដ្ើមបីោៃ
តនមែនៃការរស្់ម្ៅកន ុងរបម្ទស្នង។ 

     

  1.2 ค่าจ้างท่ีได้สามารถจัดสรรไว้เป็นเงินออมในอนาคต 
របាក់ ន េលអាចរតួវបាៃផ្បងផ្ចកម្ៅ
ឱ្យរបាក់ស្ៃសមំ្ៅកន ុងម្ពលអ្នគត។ 

     

  1.3 ค่าจ้างท่ีได้รับสามารถจัดสรรส่งกลับไปยังบ้านเกิดได้ 
របាក់ ន េលរតវួបាៃម្រតៀមបរមងុទុក
អាចរតវួបាៃប ជ្ ើៃរតឡប់មករស្កុ
កំម្ណើតរបស្់ពឿកម្គ។ 

     

  1.4 ค่าจ้างท่ีได้รับมีความเหมาะสม ยุติธรรม 
របាក់ ន េលបាៃកាត់ម្ោស្ស្មរមយ។ 

     

  1.5 ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาข้ึนค่าจ้าง 
ទទឿលបាៃស្វនការរតឹមរតវួម្ៅកន ុង
របាក់ ន េល។ 

     

  1.6 นายจ้างจัดสรรสวัสดิการให้อย่างเพียงพอ 
ៃិម្យជកម្ៃះបាៃនាល់ៃូវការផ្បង
ផ្ចកស្ុែុោលភាពរគប់រគ្មៃ់ 
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
ធាតុនៃជីវតិ 

ระดับความคิดเห็น 
ជឿយម្ វំ ើឲ្យការបកផ្របលអាងម្ៃះ 
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2. สภาพการท่างาน 
លកខែណឌ របតិបតា ិការ 

     

  2.1 สภาพแวดล้อมในท่ีท่างานมีความสะดวกและปลอดภัย 
ម្ វំ ើការម្ៅកន ុងបរាិា ៃផ្ដ្លោៃភាព
ងាយរស្ៀលៃិងោៃស្ុវតា ិភាពមឿយ។ 

     

  2.2 สถานที่ท่างานติดตั้ง เครื่องมือป้องกันภัยเมื่อเกิด 
ภาวะฉุกเฉิน เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟเป็นต้น 

ការងារការដ្ំម្ឡើង ស្ម្រងាគ ះបនទ ៃ់
ឧបករណ៍ការពារដូ្ចាបំពង់ពៃែត់
អ្គគ ិភ័យ។ រ ឿចនុតអ្គគ ីភ័យាម្ដ្ើម 

     

   2.3 สถานที่ท่างานจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่น 
แข่งกีฬาออกก่าลังกายและ สนามกีฬา 
ស្កមាភាពម្លើកកំពស្់ស្ុែភាពម្ៅ
កផ្ៃែងម្ វំ ើការ, ដូ្ចាការម្រៀបចំ។ ការ
ម្ វំ ើលំហាត់របាណៃិងកីឡាកីឡោះ ៃ។ 

     

   2.4 สถานที่ท่างานมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือช่วย 
ปฏิบัติงานของพนักงานเช่น รถเข็นของ รถยก เป็นต้น 

ឧបករណ៍កផ្ៃែងការងារ បម្ចចកវទិោ

ទំម្ៃើបម្ដ្ើមបីជឿយ បុគគលិកម្លើកម្ៅអ្ី
រុញដូ្ចា។ 
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   2.5 ท่านมีความภูมิใจในการท่างานในสถานประกอบการ 
แห่งนี้ 
ម្យើងោៃម្ោទៃភាពម្ៅម្ វំ ើការកន ុង
ការបម្ងា ើតម្ៃះ។ 

     

   2.6 ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส่าคัญที่ต้องใช้
ความ 
สามารถที่สูงขึ้น 
ម្លាករតវួបាៃចត់ឱ្យម្ៅាអាទិភាព
មឿយផ្ដ្លតរមួវឱ្យោៃ។ ោៃែពស្់
ាងម្ៃះ 

     

   2.7 ท่านประสบอุบัติเหตุจากการท่างานมีห้อง
รักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที 
រទង់បាៃរងទុកខ ពីការងារមឿយាមឿយ
ៃឹងការពោបាល។ ោៃ់ម្ពលម្វលា 

     

   2.8 ท่านได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลโดยใช้บัตรประกัน 
สังคม 
អ្ែកអាចទទឿលបាៃការផ្ងោពំីមៃទ ីរ
ម្ពទយម្ោយកាតស្ៃា ិស្ុែស្ងគម។ 
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   2.9 เมื่อเจ็บป่วยท่านมักไป รักษาที่ห้องพยาบาลสถานี
อนามัย หรือโรงพยาบาลที่ท่านมีบัตรประกันสังคมอยู่ 
ម្ៅម្ពលផ្ដ្លអ្ែកោៃទំម្នរម្ៅ
ទទឿលបាៃ ឺ មជឈមណឌ លស្ុែភាពគិ

ៃុបះបៃទប់ការពោបាល ឬមៃទ ីរម្ពទយ
ផ្ដ្លាកផ្ៃែងផ្ដ្លអ្ែកោៃកាតស្ៃា ិ
ស្ុែស្ងគម។ 

     

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา ขีดความสามารถของตนเอง 

ម្ៃះាឱ្កាស្អ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ស្មតាភាព
របស្់ 

     

   3.1 ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์ในงาน
ที่ท่านท่าอย่างเต็มที่ 
អ្ែកោៃឱ្កាស្កន ុងការអ្ត្តា ំិបាយ
ៃិងការនចែរបឌ្ិតម្ៅកន ុងការងាររបស្់
អ្ែកបាៃយ៉ងម្ពញម្លញ។ 

     

   3.2 สถานประกอบการมีการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา 
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม 
ស្ហរគ្មស្ផ្ដ្លរតវួបាៃម្លើកទឹកចិតា
ឱ្យអ្ភិវឌ្ឍបុគគលិក។ ម្ពលរបស្់ពឿកម្គ
ាស្ិស្សឬាស្ិកាខ កាម។ 
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   3.3 นายจ้างหรือหัวหน้างาน สอนชี้แนะการท่างานแก่ท่าน
เสมอ 

ៃិម្យជកឬអ្ែករគប់រគង ការ
បម្រងៀៃមគគ ុ ម្ទស្ក៍ម្ វំ ើការស្រោប់អ្ែក
ាៃិចច។ 

     

4. ด้านการท่างานร่วมกัน และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจาก
การศึกษาการท่างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

នៃការម្ វំ ើការរ ឿមគ្មែ  ៃិងទំនក់
ទំៃងាមឿយៃឹងមៃុស្សម្នសងម្ទៀតពី
ការអ្ប់រំម្ វំ ើការរ ឿមគ្មែ ៃិងការពាក់ព័ៃះ
ៃឹងអ្ែកដ្នទម្ទៀត។ 

     

   4.1 สถานที่ท่างานของท่านมีการท่างานเป็นทีม 
ការងាររបស្់រកមុការងារភារកិចចម្ៃះ។ 

     

   4.2 ท่านมีความสัมพันธ์ที่น่าพอใจกับเพ่ือนร่วมงาน 
អ្ែកគឺាអ្ែកម្ពញចិតាាមឿយៃឹងមិតា
រ ឿមការងារទំនក់ទំៃង។ 

     

   4.3 เพ่ือนร่วมงานที่เป็นคนไทยแสดงความรังเกียจต่อ
แรงงานต่างด้าว 
មិតារ ឿមការងារផ្ដ្លបាៃស្ផ្មាងៃូវ
ជៃអ្ម្នា ររបម្វស្ៃ៍នងស្អប់ម្ែព ើមរបស្់
ពឿកម្គ។ 
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   4.4 เพ่ือนร่วมงานงานคนไทยให้ค่าแนะน่าเมื่อท่านมี
ปัญหาในด้านต่างๆ 
មិតារ ឿមការងារផ្ដ្លកំពុងម្ វំ ើការម្ៅ
របម្ទស្នងរតវួបាៃនដល់អ្ៃុាស្ៃ៍
ម្ៅម្ពលផ្ដ្លអ្ែកោៃបញ្ជា ម្ៅនងៃអ្
នគត។ 

     

   4.5 ท่านมีโอกาสร่วมในกิจกรรมสังสรรค์ของสถานที่
ท่างาน 
អ្ែកោៃឱ្កាស្ម្ដ្ើមបីចូលរ ឿមកន ុង
ស្កមាភាពស្ងគមរបស្់របាជៃម្ៅ
កន ុងការងារម្ៃះ។ 

     

   4.6 นายจ้างเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่าน 
ៃិម្យជកែវល់ពីស្ុែុោលភាពរបស្់អ្ែ
ក។ 

     

   4.7 หัวหน้าคนงานหรือนายจ้างปฏิบัติต่อท่านเช่นเดียวกับ
คนงานไทย 
ម្មឬម្ៅហាវ យពោបាលអ្ែកនងផ្ដ្រា
កមាករម្ៅរបម្ទស្នង។ 
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   4.8 เพ่ือนร่วมงานของท่าน ยอมรับในความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของท่าน 

មិតារ ឿមការងាររបស្់អ្ែក ម្ៅកន ុង

ស្មតាភាពការទទឿលាគ ល់ អ្ៃុវតា
របស្់អ្ែក 

     

   4.9 สถานที่ท่างานของท่าน มีการยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน 
และกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทุกระดับ 

កផ្ៃែងនៃការងាររបស្់អ្ែក ោៃម្ដ្ើមបី

ម្គ្មរពដ្ល់គ្មែ ម្ៅវញិម្ៅមក។ ៃិង
រវាងមិតារ ឿមការងារម្ៅរគប់ករមិត
ោងំអ្ស្់។ 

     

   4.10 สถานที่ท่างานของท่าน สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ ต่อการท่างานได้อย่างเต็มที่ 

កផ្ៃែងនៃការងាររបស្់អ្ែក អាចនាល់

ម្យបល់ ម្ដ្ើមបីម្ វំ ើការយ៉ងម្ពញម្លញ។ 

     

5. ด้านสิทธิส่วนบุคคลใน สถานที่ท่างาน 

ភាពឯកជៃ ទីកផ្ៃែងការងារ 

     

   5.1 ท่านได้รับความเท่า เทียมในการมอบหมาย งานให้ท่า 

ទទឿលបាៃការាម្រចើៃ ភារកិចចនដល់
ស្ិបបៃិមា ិតម្ដ្ើមបីអ្ៃុវតា។ 
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   5.2 ท่านได้รับความ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่าย
เรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 

អ្ែកទទឿលបាៃ ការម្គ្មរពភាពឯក

ជៃ កុំរំម្លាភម្លើបញ្ជា ឯកជៃផ្ដ្ល
មិៃោក់ទងម្ៅម្ វំ ើការ។ 

     

   5.3 สถานที่ท่างานปฏิบัติต่อท่านเท่าเทียมกับแรงงานไทย 
ម្ៅកផ្ៃែងម្ វំ ើការពោបាលអ្ែកាមឿយ
កោែ ំងម្ស្ា ើរបម្ទស្នង។ 

     

   5.4 หัวหน้าคนงานหรือนายจ้างไม่ละเมือสิทธิส่วนตัว 
ម្ពលម្មការឬៃិម្យជកមិៃរតវួបាៃ
នដល់ស្ិទះិម្ដ្ើមបីភាពឯកជៃ។ 

     

   5.5 ท่านได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงาน 
អ្ែកអាចទទឿលបាៃការពោបាលម្ៅ
ម្រកាមចាប់ការងារ។ 

     

   5.6 ท่านมีวันหยุดท่างานตามกฎหมายแรงงาน 
ោៃាការស្រោកមឿយនងៃម្ៅម្រកាម
ចាប់ការងារ។ 

     

   5.7 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานได้ 
អ្ែកអាចនាល់ៃូវមតិអ្ែកម្របើម្ៅថ្នែ ក់
ម្ៅកន ុងបញ្ជា ផ្ដ្លោក់ទងម្ៅៃឹងវា។ 
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6. ด้านจังหวะชีวิต 
ចងាវ ក់នៃជីវតិ 

     

   6.1 ท่านมีเวลาพักผ่อน มีเวลาให้กับครอบครัวและตนเอง 

អ្ែកោៃម្ពលម្វលាម្ដ្ើមបីស្រោក ោៃ
ម្ពលម្វលាស្រោប់រគៀារៃិងែល េៃឯង
មឿយ។ 

     

   6.2 ท่านมีเวลาและสถานที่ในการสังสรรค์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
អ្ែកោៃម្ពលម្វលាមឿយៃិងាកផ្ៃែង
មឿយម្ដ្ើមបីទំនក់ទំៃងស្ងគមាមឿយ
មិតារ ឿមការងារ។ 

     

   6.3 การท่างานเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งในชีวิตท่าน 
ម្ វំ ើការាតនមែកន ុងជីវតិរបស្់អ្ែក។ 

     

7. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
ការអ្ភិវឌ្ឍៃិងស្ៃា ិស្ុែការងារ។ 

     

   7.1 การข้ึนทะเบียนท่าให้มีโอกาสได้รับการจ้างต่อไปในปี
ถัดไป 
លទះនលការចុះប ា្ ីម្ៃះៃឹងរតវួបាៃ
ជឿលម្ពលម្រកាយកន ុងឆ្ែ ំម្ៃះ។ 

     

   7.2 นายจ้างบอกระยะเวลาในการจ้างงานไว้ชัดเจน 
ៃិម្យជកបាៃៃិយយថ្នរយៈម្ពលនៃ
ការងារម្ៃះគឺចាស្់លាស្់។ 
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
ធាតុនៃជីវតិ 

ระดับความคิดเห็น 
ជឿយម្ វំ ើឲ្យការបកផ្របលអាងម្ៃះ 
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   7.3 เมื่อเลิกจ้างนายจ้างจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจ่าย
ค่าชดเชย 
ម្ស្ចកា ីជូៃដ្ំណឹងការប ច្ប់ៃិង
ៃិម្យជកម្ដ្ើមបីបង់ស្ំណង។ 

     

   7.4 นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้เมื่อรับผิดชอบงานมากข้ึน 
ៃិម្យជកបាៃបផ្ៃាមម្ទៀតថ្នការ
ទទឿលែុស្រតវួបផ្ៃាមម្ទៀតម្លើរបាក់ ន េ
ល។ 

     

   7.5 นายจ้างเพ่ิมค่าแรงให้ทุกปี 
ៃិម្យជកដ្ំម្ឡើងរបាក់ ន េលាម្រៀង
រាល់ឆ្ែ ំ 
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