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ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
FACTORS OF CHOOSING MIGRANT WORKERS
IN CONSTRUCTION INDUSTRY
วิชาญชัย บุญแสง, วิชากร เฮงษฎีกุล, เอกชัย ภู่สละ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
มีความเป็นไปอย่างไร (2) เพือ่ ศึกษาแนวทางในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเพือ่ เข้ามาในงานก่อสร้างของตน
(3) เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของแรงงานต่างด้าวว่ามีแรงจูงใจอย่างไรที่จะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
(4) เพื่อศึกษาถึงสวัสดิการที่แรงงานต่างด้าวได้รับมีความเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานควรมีแนวปรับปรุงแก้ไขลักษณะใด การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงผสม (Mixed Methodology) ระหว่าง การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบส�ำรวจ (Survey Research) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้าง หัวหน้างาน โฟร์แมน ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้า
ฝ่ายบุคคลขององค์กร ในสถานก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี จ�ำนวน 7 เขต มีกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 102 คน และงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จ�ำนวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA)
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจุบันสวัสดิการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น กฎหมายได้ให้
ความเป็นธรรมอยู่แล้ว ผู้ประกอบการ ทุกคนก็ปฏิบัติตามด้วยดีและการท�ำงานในวันหยุดก็มีค่าล่วงเวลา
ตามกฎหมายและหากเจ็บป่วยก็จะมีประกันสังคม สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เลือกไว้ ได้ตลอดเวลา
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของการเลือกใช้แรงงาน คือ ประสบการณ์ในการท�ำงาน เพราะงานก่อสร้างเป็นงานทีล่ ะเอียด
อ่อน ต้องใช้ทั้งแรงงานและทักษะในการท�ำงานด้วย อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอันตราย ต่าง ๆ ด้วย
ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D. = 0.37) และเมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านของปัจจัย พบว่า ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงที่สุด (= 4.46) รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว (=4.34) และด้านกฎหมาย
(= 4.33) ด้านเงินเดือนของแรงงานต่างด้าว (= 4.32) ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว (= 4.26) และ
ด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว (= 4.23) ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ระบุวา่ ในพฤติกรรม
การเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดังนี้ มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพศชายมากกว่า
แรงงานต่างด้าวเพศหญิง ประสบการณ์ในการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งใน
การเลือกและฝีมือการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการเลือกมากที่สุด ส่วนเรื่องอายุของ
แรงงานต่างด้าวไม่ควรเกิน 40 ปีนั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าใช่ร้อยละ 97.0
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จากสมมติฐาน พบว่า ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นจริง
เมื่อได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานก็สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้จริงและการเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวมีความสะดวกรวดเร็วและกระบวนการในการจัดหาแรงงานมีความชัดเจนและง่ายกว่าอดีต
เพราะมีบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าวเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว, อุตสาหกรรมก่อสร้าง

Abstract
The objectives of this research are (1) to study the factors of choosing foreign workers in
the construction industry. (2) to study the guidelines for recruiting foreign workers to come into their
construction work. (3) to study the motivation of foreign workers as to how motivation them to work
in Thailand. (4) to study if the foreign workers received good sufficient welfare. The entrepreneurs
should have their standard to choose their workers for the job. The researcher used a mixed
methodology that Qualitative research by In-depth interview and Quantitative Research by a survey,
The interviewees of Qualitative research are from the construction business operators, the researcher
had interviewed 3 entrepreneurs. The researcher had also collected data from Foremen, Supervisors,
Head of human resources in the West of Bangkok, from 7 districts, Bangkok, Thailand. (102 people net)
on quantitative. The researcher used a statistical questionnaire to analyze data such as percentage,
mean, standard deviation, T-test and one-way analysis of variance (One Way ANOVA)
The results of the qualitative research found that the current welfare of foreign workers has
already been justified for entrepreneurs. The most important aspect of labor selection is worker
experience. As the construction work requires specific job, skills, labor and risks
The results of the quantitative research found that the respondents had a high level of opinion
on the selection factors of foreign workers in the construction industry (= 4.32, SD = 0.37) and
when considering each aspect, it was found that the diligence and Caring for work is the aspect
that has the highest average score (= 4.46), followed by the welfare of foreign workers (= 4.34) And
legal aspects (= 4.33) on the salary of foreign workers (= 4.32) on the values of foreign labor use
(= 4.26) and the shortage of foreign workers (= 4.23). All respondents (100 percent) stated that
they only chose the experienced male foreign workers for the job. The skillful foreign workers will
be their first choice to hire. The research also shows that 97.0 percent of the respondents prefer
the worker that is younger than 40 years for any gender.
Based on the assumption that the foreign workers are diligence and ongoing attention
to work. It is to that when the foreign workers come to work, they can actually solve the labor
shortage problem. The foreign workers is a convenient choice. Due to the for going, there are many
firms supplying foreign workers at present.
Keywords : Foreign Workers, Construction Industry
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บทน�ำ
ปัจจุบนั ความต้องการจ้างแรงงานคนเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยล้วนมีความต้องการ
อยูม่ าก ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมพยายามเร่งหาแรงงานเข้ามาใช้ในธุรกิจของตนเอง ปัญหาการขาดแรงงาน
ไทยเริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุนานาประการ ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมยังคงเน้นถึงคุณภาพและ
มาตรฐานแรงงานฝีมืออย่างดีเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขององค์กรตนเอง การโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่
ประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวนั้นนับว่าเป็นการแสวงหาโอกาสและประเทศไทยนับว่า เป็นประเทศที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ระดับที่ดีกว่าประเทศของตน โดยเห็นได้จากอุตสาหกรรมการผลิต
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศมีการแข่งขันกันด้วยราคาและคุณภาพ ปัจจัยส�ำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่จะผลิตสินค้าและ
บริการนั้นก็คือ แรงงานนั้นเอง นับว่าแรงงานต่างด้าวมีโอกาสได้ท�ำงานในประเทศไทยมากขึ้น เพราะ
ภาคอุตสาหกรรมต้องการจ้างแรงงานเข้ามาท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการผลิต
สินค้าบริการให้ทันต่อความต้องการ อีกทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ใช้เป็นแผนใน
การก�ำหนดทิศทางบริหารประเทศเพือ่ ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ นโยบายทีส่ ำ� คัญก็คอื นโยบายด้าน
การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร และนโยบายการส่งเสริมการศึกษาระดับสูงไปสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น
ท�ำ ให้ประชากรมีร ะดับ การศึก ษาที่สูง กว่าในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่านมาประกอบกั บ ปั ญ หาแรงงานไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า การท�ำงานของประชากรไทยในอุตสาหกรรมการผลิตลดลง (กรมจัดหางาน,
กระทรวงแรงงาน, 2551) แรงงานไทยไม่นิยมท�ำงานสกปรก งานหนัก และงานที่มีค่าจ้างถูก อีกทั้งนิยม
ไปท�ำงานในต่างประเทศ เช่น มาเลเชีย สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน และตะวันออกกลาง เพราะคาดหวัง
เรื่องของค่าจ้างที่ได้รับสูงกว่าการท�ำงานในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้แรงงานในประเทศไทยไม่เพียง
พอต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต และเมื่อมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการส่งออกและการบริการ
เป็นผลให้ความต้องการด้านแรงงานมีมากขึ้นตามล�ำดับด้วย และแรงงานที่ไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต ก็มาจากประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ฯลฯ ทีเ่ ข้ามารับจ้างท�ำงานในประเทศไทย โดย
ส่วนมากมักจะเข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การประมงทะเล การก่อสร้าง งานแม่บ้าน งานเกษตร
งานบริการงานเสิร์ฟ จนถึงหมอนวดแผนโบราณ ฯลฯ ซึ่งบางครั้งก็พบว่ามีการลักลอบเข้ามาท�ำงานอย่าง
ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวอยู่บ้างบ่อยครั้ง (กฤตยา อาชนิจกุลและกุลภาวจนสาระ, 2552)
งานวิจัยเรื่องปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว จะต้องศึกษาปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น รายจ่ายที่
ต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย เงินเดือน สวัสดิการ คุณภาพฝีมือแรงงาน ความเอาใจใส่ในการท�ำงาน หรือ
ด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมปฎิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อการด�ำเนินงานมีความราบรื่น และแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีแรงงานใช้อย่างเพียงพอ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ครั้งนี้ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการวิจัย กล่าวคือ
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีความเป็นไปอย่างไร
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาในงานก่อสร้างของตน
3. เพือ่ ศึกษาถึงแรงจูงใจของแรงงานต่างด้าวว่ามีแรงจูงใจอย่างไรทีจ่ ะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาถึงสวัสดิการที่แรงงานต่างด้าวได้รับมีความเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือไม่ ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานควรมีแนวปรับปรุงแก้ไขลักษณะใด

กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย
ข้อมูลประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ต�ำแหน่งงาน
- ระดับการศึกษา
- รายได้

ปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
- การขาดแคลนแรงงาน
- ค่านิยมการใช้แรงงาน
- ความขยันเอาใจใส่ในการท�ำงานเงินเดือนแรงงาน
- สวัสดิการแรงงาน
- กฎหมายแรงงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว

ทบทวนวรรณกรรม
ความต้องการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น ได้มีทฤษฎีอธิบายไว้มากมาย ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำ 
ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์ มาใช้ในการอธิบาย กล่าวคือ การที่ประเทศหนึ่ง ๆ มีระบบเศรษฐกิจแบบ
ทวิ ลั ก ษณ์ ที่ มี 2 ภาค เศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ ภาคที่ ใช้ ทุ น มากเป็ น ภาคที่ ทั น สมั ย ค่ า จ้ า งสู ง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานดี ส่วนภาคทีใ่ ช้แรงงานมากจะเป็นภาคทีม่ คี า่ จ้างต�ำ่ กว่า และการท�ำงานส่วนใหญ่
จะมี ลั ก ษณะที่ ค ่ อ นข้ า งสกปรกและอั น ตรายที่ ค นในประเทศ ไม่ ต ้ อ งการท� ำ  รวมทั้ ง การขาดแคลน
แรงงานเนือ่ งจากอัตราการเกิดของคนในประเทศลดลง เหล่านีจ้ งึ เป็นปัจจัยดึงดูดให้มี การเคลือ่ นย้ายแรงงาน
จากประเทศที่มีการพัฒนา เศรษฐกิจต�่ำกว่า ค่าจ้างต�่ำกว่าหรือมีการว่างงาน ในระบบเศรษฐกิจสูง เข้ามา
ท�ำงานในภาคที่ต้องใช้แรงงานมาก (ณัฐวรรธน์ นาระคล, 2559)
ณัฐวรรธน์ นาระคล (2559) ท�ำการวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
โรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาท�ำงานในสถานประกอบการโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ แรงงาน และกฎหมายที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงแรม
ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test, F-test (One-way ANOVA) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบว่า (1) ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงานในสถานประกอบการโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา
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จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ ตามประเภทแผนก พบว่า สถานประกอบการโรงแรม
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ในแผนกแม่บา้ นเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่
และล�ำดับสุดท้ายคือ แผนกต้อนรับ และ (2) ปัจจัยด้านแรงงาน และกฎหมาย มีผลต่อความต้องการด้าน
การจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยปัจจัย
ด้านกฎหมายมีผลต่อความต้องการด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านแรงงาน
จากงานวิจัยนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า เป็นการศึกษาแรงงานต่างด้าวในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมบริการ
และผลทีอ่ อกมายังไม่ครอบคลุมเท่าไรนัก ในด้านอุตสาหกรรมอืน่ เพราะว่าผลการศึกษาชีว้ า่ มีความต้องการ
ในระดับปานกลางเท่านั้น
กนกวรรณ จิตรโรจนรักษ์ (2558) การวิจยั เรือ่ งคุณภาพชีวติ การท�ำงานของแรงงานต่างด้าวทีท่ ำ� งาน
รับใช้ในบ้าน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคุณภาพชีวิตการท�ำงานในมุมมองของแรงงาน
ต่างด้าวที่ท�ำงานรับใช้ในบ้าน และเพื่อศึกษาปัญหาจากการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานรับใช้
ในบ้าน ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาว ที่ท�ำงานรับใช้ในบ้านใน
จังหวัดกรุงเทพฯ จ�ำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการสนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi Structured Conversation) ร่วมกับการสังเกต โดยองค์ประกอบที่ผู้วิจัยท�ำการศึกษาคุณภาพชีวิต
การท�ำงานของแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานรับใช้ในบ้าน มี 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) สถานภาพทางกฎหมาย
(2) สมดุลชีวิตและการท�ำงาน (3) ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม (4) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
(5) อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอกผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน พบว่า ในมุมมองแรงงาน
ต่างด้าวทีท่ ำ� งานรับใช้ในบ้าน ส่วนใหญ่พวกเขารับรูว้ า่ ตนเองมีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ ี ทัง้ ในด้านสมดุลชีวติ
และการท�ำงานชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และอิสระในการติดต่อ
สื่อสารกับภายนอก แต่ในด้านสถานภาพทางกฎหมาย พบว่า พวกเขามีความยินดีที่จะท�ำงานแม้ว่าจะไม่มี
ใบอนุญาตท�ำงานอย่างถูกต้อง ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าสาเหตุทที่ าให้พวกเขารับรูว้ า่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ เี กิด
จาก (1) “มุมมองต่องาน” และ (2) “ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” ที่พัฒนาตาม
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้านปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับความสามารถของลูกจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง แรงงานต่างด้าวส่วน
ใหญ่อพยพไปที่ประเทศปลายทางหลังจากได้รับข้อมูลการท�ำงานจากเครือข่ายทางสังคมที่พวกเขามีอยู่
พวกเขาตัดสินใจเข้ามาท�ำงานเมื่อคาดว่าจะมีนายจ้างที่ดี มีสถานที่ท�ำงานที่ดี และมีรายได้ไปจุนเจือ
ครอบครัวของตน
จากการศึกษางานวิจัยนี้ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า งานวิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น และส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศหญิง ซึ่งผลการศึกษาก็ทราบในลักษณะทั่วไป
คือ เพื่อครอบครัว ซึ่งปัจจุบันแรงงานลาวที่ยังไม่มีครอบครัว ก็มีอยู่มาก เป็นต้น
ชนัดดา กิ่งทอง (2558) ศึกษาเรื่องการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา)
ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรีการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความต้องการจ้างแรงงาน
และคุณลักษณะแรงงานที่มีผลต่อการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ประชากรในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นายจ้างทีข่ นึ้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดย
มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีจ�ำนวนทั้งหมด 711 กลุ่มตัวอย่าง 260 คน สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ
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สถิติเชิงพรรณา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และวิธีการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการ
ในจังหวัดปราจีนบุรี ตัวแปร ความต้องการจ้างแรงงาน ปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยด้านความขยัน
ในการท� ำ งาน ปั จ จั ย ด้ า นสวั ส ดิ ก ารในการท� ำ งาน ตามล� ำ ดั บ และตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของแรงงาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านการท�ำงานเป็นทีมและด้านความประหยัด ตามล�ำดับมีผลต่อตัวแปรการเลือก
จ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผูป้ ระกอบการในจังหวัดปราจีนบุรใี นขณะที่ ตัวแปร
ความต้องการจ้างแรงงาน ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน และตัวแปร คุณลักษณะของแรงงาน ด้านความซือ่ สัตย์
ด้านการมีระเบียบวินัยด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านความปลอดภัย ไม่มีผลต่อตัวแปร
การเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน (พม่า ลาว กัมพูชา) ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี
จากการศึกษางานวิจัยนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าหัวข้อที่ศึกษาเป็นข้อมูลกว้างมาก โดยที่ผู้วิจัยเองไม่ได้
เน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมใดเลย เพียงแค่บอกว่าการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
พฤติกรรมการเลือกแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนมีรปู แบบการเลือกอย่างชัดเจน
เพื่อให้ได้ตรงตามลักษณะงานที่ด�ำเนินการ เป็นต้น
ชัชสมา พูลสวัสดิ์ (2558) ท�ำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการเกษตรกรรม ในพื้นที่อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ของผู้ประกอบการเกษตรกรรม ในพื้นที่อ�ำเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการเกษตรกรรม และจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องคือ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ส�ำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาและกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองปลัดกระทรวงแรงงาน รวม 19 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว คือ ปัจจัยทางด้านการขาดแคลนแรงงาน ปัจจัยทางด้านค่าจ้างแรงงาน
ปัจจัยทางด้านลักษณะงานเกษตรกรรม ปัจจัยทางด้านการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล อุปนิสยั แรงงาน
ต่างด้าวและนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ใิ นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ระยะเวลา
การด�ำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้าง
แรงงานต่างด้าว คือ ปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ ถือว่าผูป้ ระกอบการเกษตรกรรม นัน้ มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจริง ๆ ในการด�ำเนินกิจการทางด้านการเกษตร เป็นต้น

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ
ประชากร
ที่มาของประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการติดต่อส�ำนักงานเขต ฝั่งธนบุรีที่มีรถไฟฟ้า
ให้บริการวิ่งผ่านพื้นที่แต่ละเขต โดยท�ำการขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานก่อสร้างในเขตพื้นที่ดังกล่าว แล้วเมื่อได้
จ�ำนวนที่แน่ชัดแล้ว ผู้วิจัยได้ไปส�ำรวจสถานก่อสร้างในแต่ละเขต และติดต่อผู้รับผิดชอบเพื่อขออนุญาต
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เก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการศึกษา โดยมีการน�ำหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ไปแสดงอย่างชัดเจน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามกับทางผู้รับผิดชอบส่วนงานว่ามีผู้เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
ต่างด้าวกี่คน โดยระบุต�ำแหน่งในส่วนหัวหน้า ผู้ควบคุม โฟร์แมน ที่ท�ำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เช่น หัวหน้างาน โฟร์แมน ผู้ควบคุมแรงงาน หัวหน้าช่าง หัวหน้าฝ่ายบุคคล ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน 338 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง หัวหน้างาน โฟร์แมน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายบุคคลขององค์กร ในสถานก่อสร้าง
เขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี จึงท�ำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Cluster
Sampling)
ขั้นที่ 1 เลือกตัวอย่างประชากรตามเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ เขตทีม่ รี ถไฟฟ้าให้บริการผ่านในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ธนบุรี จ�ำนวน 7 เขต ได้แก่ จอมทอง ธนบุรี คลองสาน
บางแค บางพลัด ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ
ขั้ น ที่ 2 การหากลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากหั ว หน้ า งาน 7 เขตที่ เ ลื อ กมาจากขั้ น ที่ 1 ซึ่ ง มี ก ารค� ำ นวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบ การใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจ�ำนวนประชากร ในการก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีนี้ ผู้วิจัยต้องทราบจ�ำนวนประชากรชัดเจนแล้วน�ำมาหากลุ่มตัวอย่างโดย ประชากร
ที่ชัดเจนมีหลักร้อยก็จะน�ำมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 15-30% (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 38)
วิธีการวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัย
เชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถงึ ประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ (Major Themes) จากนัน้ น�ำประเด็น
ส�ำคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากภาพ
รวมไปจนถึงวิเคราะห์ถงึ ประเด็นย่อย และน�ำเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธกี ารเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพจึงใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
เป็นหลัก เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
แล้วนั้น ผู้ศึกษาน�ำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเพื่อบูรณาการและหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
จากข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึกและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบโดยในส่วนของการเตรียม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทำ� การจัดระเบียบของข้อมูลเพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการน�ำมาวิเคราะห์จำ� นวนนัน้
น�ำข้อมูลมาน�ำเสนอเป็นข้อมูลจริงที่ค้นพบเพื่อน�ำไปสู่การหาข้อสรุปการตีความและการตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นย�ำของผลการวิจยั ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล และการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือสนทนาซึ่งรวมถึงการตีความและนัยทางบริบท
หรือสภาพแวดล้อมประกอบข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์ด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้
เริม่ ต้นจากการจัดการข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาทัง้ หมดอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั
จากนั้นได้น�ำการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
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1. น�ำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์และ
อภิปรายผล โดยเริ่มจากการน�ำเสนอข้อมูลและข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ การสังเกตและการวิเคราะห์
เอกสารทั้งนี้การเรียงล�ำดับก่อนหลังในการน�ำเสนอได้เริ่มต้นตามล�ำดับความพร้อม และความสะดวกของ
ผู้ให้การสัมภาษณ์
2. อภิปรายผลจากข้อมูลที่น�ำเสนอโดยวิเคราะห์ทั้งในส่วนหนึ่งที่เป็นค�ำพูดจากการสัมภาษณ์
เอกสารการสังเกตการณ์ไปพร้อมกันโดยให้ความส�ำคัญทั้งความหมายในทางภาษาและตีความรู้สึก
ที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ได้เสนอตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. น�ำข้อมูลที่วิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นเพื่อแสวงหาลักษณะและคุณสมบัติ
ร่วมของข้อมูลเพื่อสร้างข้อค้นพบ หรือข้อสรุปจากการเปรียบเทียบเพื่อหาความเชื่อมโยงกัน เพื่อน�ำไปสู่
ข้อสรุปอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดยผู้วิจัยน�ำเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนาและ
ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น�ำแบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด
2. ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับการส�ำรวจความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ,
2554 หน้า 154)
1.00-1.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานมีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51-2.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีต้องการอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
2.51-3.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
2.51-3.50 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
3.51-4.00 หมายถึง ผู้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
3) วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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3. สถิ ติ ส รุ ป อ้ า งอิ ง เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ านในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค ่ า ที
(Independentt-test) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One Way ANOVA)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) หาความเทีย่ งตรง (Validity) โดยการน�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จ เสนอประธานและกรรมการ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ขอความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
จ�ำนวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก.) เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค�ำถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 หากมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต�่ำกว่า 0.5
จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
2) หาค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ (Reliability) น�ำแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try-Out) กับประชาชนผูเ้ ลือกใช้แรงงานต่างด้าว ในกรุงเทพมหานครทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จ�ำนวน
30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบราค
(Conbrach)
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนส�ำคัญที่จะมีการท�ำต่อไป คือ การตรวจสอบข้อมูล
ซึ่งจะต้องท�ำก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัยก็คือการตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Triangulation) สามารถแบ่งเป็น (สุภางค์ จันทวนิช, 2552 ; Miles & Hubeman, 1994) (1)
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่
ซึ่งต้องตรวจสอบจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง คือ เวลา สถานที่ และบุคคล (2) ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี
(Theory Triangulation) ท�ำการตรวจสอบว่า เมื่อข้อมูลที่ได้ค้นพบนั้น ตรงตามแนวคิดและทฤษฎีมากน้อย
เพียงใด และ (3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้แรงงาน
ต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างรายด้านและภาพรวม
ปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1. ด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
2. ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว
3. ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงาน
4. ด้านเงินเดือนของแรงงานต่างด้าว
5. ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว
6. ด้านกฎหมาย
ภาพรวม

4.23
4.26
4.46
4.32
4.34
4.33
4.32

S.D.
0.26
0.47
0.40
0.50
0.53
0.57
0.37

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D. = 0.37) และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�ำงาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด (= 4.46)
รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว (= 4.34) ด้านกฎหมาย (= 4.33) ด้านเงินเดือนของ
แรงงานต่างด้าว (= 4.32) ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว (= 4.26) และด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
(= 4.23)
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำแนกตามพฤติกรรมในการเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
พฤติกรรมในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1. แรงงานต่างด้าวเพศชายมีความต้องการมากกว่า
แรงงานต่างด้าวเพศหญิง
2. อายุของแรงงานต่างด้าวไม่ควรเกิน 40 ปี
3. ประสบการณ์การท�ำงานแรงงานต่างด้าวมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งในการเลือก
4. ฝีมือการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นมาก
ในการเลือกมากที่สุด

ใช่

ไม่ใช่
จ�ำนวน ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

102
99

100.0
97.1

0
3

0.0
2.9

102

100.0

0

0.0

102

100.0

0

0.0

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ร้อยละ 100) ระบุว่าใช่ในพฤติกรรมการเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดังนี้ มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพศชายมากกว่าแรงงาน
ต่างด้าวเพศหญิง ประสบการณ์ในการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเลือก และ
ฝีมือการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากในการเลือกมากที่สุด ส่วนเรื่องอายุของแรงงาน
ต่างด้าวไม่ควรเกิน 40 ปีนั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าใช่ร้อยละ 97.0

ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ สิ่งส�ำคัญที่สุดในปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว คือ ประสบการณ์
ในการท�ำงาน หากเป็นไปได้ผู้ประกอบการ จะเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานมาก่อน ส่วนฝีมือ
แรงงานนั้น ค่อยมาฝึกฝนภายหลัง อย่างไรก็ตามประสบการณ์การท�ำงานล้วนท�ำให้แรงงานเหล่านี้ได้มี
โอกาสในการพัฒนาความรู้และฝีมือของตนเอง ความจ�ำเป็นต้องใช้เนื่องจากปัญหาแรงงานขาดแคลน
แรงงานไทยที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงจ�ำเป็นต้องน�ำแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้ทันต่อเวลาและ
ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนด้านของเพศ ผู้ประกอบการถ้าเลือกได้จะเลือกเพศชาย มากกว่า เพศหญิง
เพราะงานก่อสร้างเป็นงานหนัก การท�ำงานจึงต้องใช้แรงกาย ในบางครั้งผู้หญิงมีข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน
บนทีส่ งู เป็นต้น ส่วนด้านอายุ ไม่มผี ลต่อการเลือกใช้แรงงานของผูป้ ระกอบการเท่าไรนัก เพราะมีกฎหมาย
ควบคุม
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อภิปรายผล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า
ประสบการณ์และฝีมือแรงงานล้วนเป็นสิ่งส�ำคัญในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว ในด้านของค่าจ้างแรงงาน
ไม่ได้มีผลในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเท่าไรนัก ในด้านการสรรหาแรงงานปัจจุบันนิยมผ่านตัวแทน
นายหน้าหาแรงงานต่างด้าว เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปมากกว่า ในด้านแรงจูงใจ
ของแรงงานต่างด้าว คือ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งสวัสดิการที่ผู้ประกอบการเสนอให้
และภาครัฐที่มีให้ เช่น ประกันสังคม ซึ่งเจ็บไข้ ก็ไปโรงพยาบาล ได้ตลอดเวลา เป็นต้น
ข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษาด้านปัจจัยทีเ่ ป็นตัวแปรก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
นั้นสามารถอธิบายได้ว่า การขาดแคลนแรงงานเป็นปัจจัยส�ำคัญในการใช้แรงงานต่างด้าวของประเทศไทย
ในปัจจุบันและค่านิยมในการเลือกแรงงานต่างด้าวมักจะเลือกแรงงานที่มีความเชื่อทางศาสนาเดียวกัน
กับผู้ประกอบการ ด้านความขยันส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่าแรงงานต่างด้าวมีความขยันและอดทน
ในการท�ำงานมากกว่าแรงงานไทย ในด้านเงินเดือนและค่าใช้จา่ ยของแรงงานเห็นได้วา่ เป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า
ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของค่าท�ำใบอนุญาตท�ำงาน ด้านสวัสดิการส่วนใหญ่ถอื ว่าเหมาะสมกับแรงงานต่างด้าว
ดีมากแล้ว และด้านของกฎหมาย ถือว่าปัจจุบันรัฐก�ำหนดค่าจ้างแรงของแรงงานต่างด้าวก�ำหนดไว้อย่าง
เป็นธรรมแล้ว ซึ่งผลการวิจัยนี้ ได้สอดคล้องกับ อทิตยา สุวรรณโณ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง จังหวัดสงขลา เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยนี้ ในด้านของการขาดแคลนแรงงาน มีความคล้ายกันมาก เนื่องด้วยการหาแรงงานต่างด้าวมี
ความง่ายกว่า อีกทัง้ แรงงานไทยก็มลี ดน้อยลงไปเรือ่ ย ๆ ทัง้ นีแ้ รงงานต่างด้าวไม่เลือกงานมาก และสามารถ
ท�ำงานในงานที่คนไทยไม่ค่อยท�ำ  อีกทั้งธุรกิจก่อสร้างยังต้องการแรงงานอยู่ต่อเนื่อง ในด้านกฎหมาย
ก็มีความคล้ายกันในเรื่องของการออกกฎหมายของภาครัฐให้มีการรับแรงงานเข้ามาท�ำงานเพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานไทย ซึง่ มีการท�ำข้อตกลง MOU ขึน้ ท�ำให้มคี วามง่ายต่อการจัดหาแรงงานเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยมากขึ้น ต่อไป ในงานวิจัยอีกเรื่องของ ภิญโญ บุญช่วย (2554) ได้ศึกษา การว่าจ้างแรงงาน
ก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
เหตุผลหลักที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้แรงงานก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและ
ความสะดวกในการว่าจ้างไม่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการของแรงงานก่อสร้าง และมีแรงงานช่างมากมายหลาย
ประเภทให้เลือกจ้างตามต้องการ จากการศึกษาครั้งนี้ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษา “ปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง” ท�ำให้ทราบ พฤติกรรม
และความจ�ำเป็นในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยุคปัจจุบัน สิ่งส�ำคัญที่ค้นพบ
และชัดเจนที่สุดในการศึกษานี้ คือ แรงงานไทยเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ และทั้งนี้แรงงานฝีมือของไทย
ก็ได้หายไปจากระบบมากยิ่งขึ้น และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค้นพบ ดังนี้
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1. ในด้านการขยันการการเอาใจใส่ในการท�ำงาน ไม่ลางานบ่อย ไม่ขาดงานและมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การท�ำงาน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเป็นอย่างยิ่งในการจ้างงานครั้งต่อ ๆ ไป
2. ปัญหาที่พบเจอหลัก ๆ คือ การสื่อสาร การใช้ภาษา เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่
ยังไม่เข้าใจภาษาไทย ดังนั้น วิธีการแก้ไข คือ ต้องมีการทวนค�ำสั่งและความเข้าใจเสมอหรืออาจให้คน
ที่เข้าใจภาษาไทยได้อธิบายให้เกิดความชัดเจน ปัญหาอีกด้าน คือ ทักษะฝีมือแรงงาน ถือว่าเป็นปัญหา
ที่ส�ำคัญประการหนึ่ง เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามายังไม่มีประสบการณ์ในการท�ำงานก่อสร้าง ดังนั้น
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ เพื่อพัฒนาฝีมือการท�ำงานต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญส�ำหรับการแก้ปัญหาในอนาคต คือ จะต้องท�ำอย่างไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ก่อสร้าง ได้มแี รงงานใช้อย่างต่อเนือ่ ง รัฐบาลควรมีบทบาทในการจัดสรร แรงงานด้านนีอ้ ย่างไร และสามารถ
แก้ไขปัญหาสภาวะว่างงานของคนไทย โดยให้หันมาสนใจงานด้านนี้ได้อย่างไร ควรมีแรงจูงใจอย่างไร
ให้คนไทยหันมาสนใจงานอาชีพนี้ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นต้น
ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยเพื่อต่อยอดในอนาคต คือ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในเรื่องเตรียม
ตัวอย่างไรกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในอนาคต ซึ่งแนวโน้มแรงงานต่างด้าว ได้แก่ แรงงาน
สัญชาติเมียนมาร์ ได้มีการผันตัวเองเข้าสู่การประกอบกิจการส่วนตัวและสร้างรายได้ทางด้านอาชีพอื่น
ให้กับตัวเองและกลุ่มสัญชาติเดียวกัน
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