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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิจัยนีม้วีตัถปุระสงค์	(1)	เพือ่ศกึษาปัจจยัการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

มคีวามเป็นไปอย่างไร	(2)	เพือ่ศกึษาแนวทางในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเพือ่เข้ามาในงานก่อสร้างของตน 

(3)	เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของแรงงานต่างด้าวว่ามีแรงจูงใจอย่างไรที่จะเข้ามาท�างานในประเทศไทย	

(4)	เพื่อศึกษาถึงสวัสดิการที่แรงงานต่างด้าวได้รับมีความเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม	่ 

ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานควรมีแนวปรับปรุงแก้ไขลักษณะใด	การวิจัยคร้ังนี้	ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย 

เชิงผสม	(Mixed	Methodology)	ระหว่าง	การวิจัยคุณภาพ	(Qualitative	Research)	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 

(In-depth	Interview)	และเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	แบบส�ารวจ	(Survey	Research)	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้

ในการวจิยัเชงิปรมิาณ	ได้แก่	ผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้าง	หวัหน้างาน	โฟร์แมน	ผูค้วบคมุงานก่อสร้าง	หวัหน้า 

ฝ่ายบุคคลขององค์กร	ในสถานก่อสร้าง	เขตกรุงเทพมหานคร	ฝั่งธนบุรี	จ�านวน	7	เขต	มีกลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	102	คน	และงานวิจัยเชิงคุณภาพ	เป็นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง	จ�านวน	3	คน	

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก	่ 

ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การทดสอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 

(One	Way	ANOVA)

ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	พบว่า	ปัจจุบันสวัสดิการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น	กฎหมายได้ให้ 

ความเป็นธรรมอยู่แล้ว	ผู้ประกอบการ	ทุกคนก็ปฏิบัติตามด้วยดีและการท�างานในวันหยุดก็มีค่าล่วงเวลา	 

ตามกฎหมายและหากเจ็บป่วยก็จะมีประกันสังคม	สามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เลือกไว้	ได้ตลอดเวลา	 

สิง่ส�าคญัทีส่ดุของการเลอืกใช้แรงงาน	คอื	ประสบการณ์ในการท�างาน	เพราะงานก่อสร้างเป็นงานทีล่ะเอยีด

อ่อน	ต้องใช้ทั้งแรงงานและทักษะในการท�างานด้วย	อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอันตราย	ต่าง	ๆ	ด้วย

ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก

ใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(=	4.32,	S.D.	=	0.37)	และเมื่อ

พิจารณาแต่ละด้านของปัจจัย	พบว่า	ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�างาน	เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

ความคิดเห็นสูงที่สุด	(=	4.46)	รองลงมา	คือ	ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว	(=4.34)	และด้านกฎหมาย	 

(=	4.33)	ด้านเงินเดือนของแรงงานต่างด้าว	(=	4.32)	ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว	(=	4.26)	และ 

ด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว	(=	4.23)	ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด	(ร้อยละ	100)	ระบวุ่า	ในพฤตกิรรม

การเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	ดังนี้	มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพศชายมากกว่า

แรงงานต่างด้าวเพศหญิง	ประสบการณ์ในการท�างานของแรงงานต่างด้าวมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงใน 

การเลือกและฝีมือการท�างานของแรงงานต่างด้าวเป็นส่ิงจ�าเป็นในการเลือกมากที่สุด	ส่วนเร่ืองอายุของ

แรงงานต่างด้าวไม่ควรเกิน	40	ปีนั้น	มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าใช่ร้อยละ	97.0
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จากสมมติฐาน	พบว่า	ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�างานอย่างต่อเน่ือง	เป็นจริง	 

เมื่อได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานก็สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้จริงและการเลือกใช้

แรงงานต่างด้าวมคีวามสะดวกรวดเรว็และกระบวนการในการจดัหาแรงงานมีความชดัเจนและง่ายกว่าอดีต	 

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

ปัจจบุนัความต้องการจ้างแรงงานคนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	ในประเทศไทยล้วนมคีวามต้องการ 

อยูม่าก	ส่งผลให้หลายอตุสาหกรรมพยายามเร่งหาแรงงานเข้ามาใช้ในธุรกิจของตนเอง	ปัญหาการขาดแรงงาน 

ไทยเริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองด้วยสาเหตุนานาประการ	ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมยังคงเน้นถึงคุณภาพและ

มาตรฐานแรงงานฝีมืออย่างดีเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขององค์กรตนเอง	การโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่

ประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวนั้นนับว่าเป็นการแสวงหาโอกาสและประเทศไทยนับว่า	เป็นประเทศที่มี 

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ระดับที่ดีกว่าประเทศของตน	โดยเห็นได้จากอุตสาหกรรมการผลิต	 

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศมีการแข่งขันกันด้วยราคาและคุณภาพ	ปัจจัยส�าคัญของภาคอุตสาหกรรมที่จะผลิตสินค้าและ

บริการนั้นก็คือ	แรงงานนั้นเอง	นับว่าแรงงานต่างด้าวมีโอกาสได้ท�างานในประเทศไทยมากข้ึน	เพราะ

ภาคอุตสาหกรรมต้องการจ้างแรงงานเข้ามาท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความต้องการผลิต

สินค้าบริการให้ทันต่อความต้องการ	อีกทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ที่ใช้เป็นแผนใน 

การก�าหนดทศิทางบรหิารประเทศเพือ่ให้ประชาชนมคีณุภาพชีวติทีด่ขีึน้	นโยบายทีส่�าคญักค็อื	นโยบายด้าน

การลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร	และนโยบายการส่งเสริมการศึกษาระดับสูงไปสู่ส่วนภูมิภาคมากข้ึน	 

ท�าให้ประชากรมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาประกอบกับปัญหาแรงงานไทย 

ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า	การท�างานของประชากรไทยในอุตสาหกรรมการผลิตลดลง	(กรมจัดหางาน,	

กระทรวงแรงงาน,	2551)	แรงงานไทยไม่นิยมท�างานสกปรก	งานหนัก	และงานที่มีค่าจ้างถูก	อีกทั้งนิยม

ไปท�างานในต่างประเทศ	เช่น	มาเลเชีย	สิงคโปร์	เกาหลี	ไต้หวัน	และตะวันออกกลาง	เพราะคาดหวัง 

เร่ืองของค่าจ้างที่ได้รับสูงกว่าการท�างานในประเทศไทย	ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้แรงงานในประเทศไทยไม่เพียง

พอต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต	และเมื่อมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการส่งออกและการบริการ	 

เป็นผลให้ความต้องการด้านแรงงานมีมากขึ้นตามล�าดับด้วย	และแรงงานที่ไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการ

ผลติ	กม็าจากประเทศเพือ่นบ้าน	เช่น	เมยีนมาร์	ลาว	กมัพชูา	ฯลฯ	ทีเ่ข้ามารบัจ้างท�างานในประเทศไทย	โดย

ส่วนมากมักจะเข้ามาท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม	การประมงทะเล	การก่อสร้าง	งานแม่บ้าน	งานเกษตร	

งานบริการงานเสิร์ฟ	จนถึงหมอนวดแผนโบราณ	ฯลฯ	ซึ่งบางคร้ังก็พบว่ามีการลักลอบเข้ามาท�างานอย่าง

ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวอยู่บ้างบ่อยครั้ง	(กฤตยา	อาชนิจกุลและกุลภาวจนสาระ,	2552)

งานวิจัยเรื่องปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว	จะต้องศึกษาปัจจัยหลาย	ๆ	ด้าน	เช่น	รายจ่ายที่

ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย	เงินเดือน	สวัสดิการ	คุณภาพฝีมือแรงงาน	ความเอาใจใส่ในการท�างาน	หรือ 

ด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมปฎิบัติต่าง	ๆ	ทั้งนี้เพื่อการด�าเนินงานมีความราบรื่น	และแรงงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีแรงงานใช้อย่างเพียงพอ
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ครั้งนี้ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย	เพื่อเป็นแนวทางการวิจัย	กล่าวคือ

1.	 เพือ่ศกึษาปัจจยัในการเลอืกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	มคีวามเป็นไปอย่างไร

2.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาในงานก่อสร้างของตน

3.	 เพือ่ศึกษาถงึแรงจงูใจของแรงงานต่างด้าวว่ามแีรงจงูใจอย่างไรทีจ่ะเข้ามาท�างานในประเทศไทย

4.	 เพื่อศึกษาถึงสวัสดิการท่ีแรงงานต่างด้าวได้รับมีความเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

หรือไม่	ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างานควรมีแนวปรับปรุงแก้ไขลักษณะใด

กรอบแนวคิดกำรท�ำวิจัย

ข้อมูลประชำกรศำสตร์

-	เพศ

-	อายุ

-	ต�าแหน่งงาน

-	ระดับการศึกษา

-	รายได้

ปัจจัยในกำรเลือกใช้แรงงำนต่ำงด้ำว

-	การขาดแคลนแรงงาน

-	ค่านิยมการใช้แรงงาน

-	ความขยันเอาใจใส่ในการท�างานเงินเดือนแรงงาน

-	สวัสดิการแรงงาน

-	กฎหมายแรงงาน	

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว

ทบทวนวรรณกรรม

ความต้องการด้านแรงงานต่างด้าวนั้น	ได้มีทฤษฎีอธิบายไว้มากมาย	ในการศึกษาคร้ังน้ีได้น�า	 

ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์	มาใช้ในการอธิบาย	กล่าวคือ	การที่ประเทศหนึ่ง	ๆ	มีระบบเศรษฐกิจแบบ	 

ทวิลักษณ์	ที่มี	2	ภาค	เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	คือ	ภาคที่ใช้ทุนมากเป็นภาคท่ีทันสมัย	ค่าจ้างสูง	 

สภาพแวดล้อมในการท�างานด	ีส่วนภาคทีใ่ช้แรงงานมากจะเป็นภาคทีม่ค่ีาจ้างต�า่กว่า	และการท�างานส่วนใหญ่	 

จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสกปรกและอันตรายที่คนในประเทศ	ไม่ต้องการท�า	รวมท้ังการขาดแคลน 

แรงงานเนือ่งจากอตัราการเกดิของคนในประเทศลดลง	เหล่านีจึ้งเป็นปัจจยัดงึดูดให้ม	ีการเคลือ่นย้ายแรงงาน

จากประเทศที่มีการพัฒนา	เศรษฐกิจต�่ากว่า	ค่าจ้างต�่ากว่าหรือมีการว่างงาน	ในระบบเศรษฐกิจสูง	เข้ามา

ท�างานในภาคที่ต้องใช้แรงงานมาก	(ณัฐวรรธน์	นาระคล,	2559)

ณฐัวรรธน์	นาระคล	(2559)	ท�าการวจิยัเร่ืองปัจจยัทีม่ผีลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ 

โรงแรม	ในเขตเมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว	 

ที่เข้ามาท�างานในสถานประกอบการโรงแรม	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)	ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในสถานประกอบการโรงแรม	ในเขตเมอืงพทัยา	
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จังหวัดชลบุรี	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อวิเคราะห์	ตามประเภทแผนก	พบว่า	สถานประกอบการโรงแรม 

มคีวามต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว	ในแผนกแม่บ้านเป็นอันดบัแรก	รองลงมาคอื	แผนกอาหารและเคร่ืองดืม่ 

และล�าดับสุดท้ายคือ	แผนกต้อนรับ	และ	(2)	ปัจจัยด้านแรงงาน	และกฎหมาย	มีผลต่อความต้องการด้าน 

การจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการโรงแรม	ในเขตเมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	โดยปัจจัย 

ด้านกฎหมายมีผลต่อความต้องการด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด	รองลงมาเป็นปัจจัยด้านแรงงาน

จากงานวิจัยนี้	ข้าพเจ้าเห็นว่า	เป็นการศึกษาแรงงานต่างด้าวในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมบริการ	

และผลทีอ่อกมายงัไม่ครอบคลุมเท่าไรนัก	ในด้านอตุสาหกรรมอืน่	เพราะว่าผลการศกึษาชีว่้า	มคีวามต้องการ 

ในระดับปานกลางเท่านั้น	

กนกวรรณ	จติรโรจนรกัษ์	(2558)	การวจิยัเรือ่งคณุภาพชวีติการท�างานของแรงงานต่างด้าวทีท่�างาน

รับใช้ในบ้าน	การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคุณภาพชีวิตการท�างานในมุมมองของแรงงาน

ต่างด้าวที่ท�างานรับใช้ในบ้าน	และเพื่อศึกษาปัญหาจากการท�างานของแรงงานต่างด้าวท่ีท�างานรับใช้ 

ในบ้าน	ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้	คือ	แรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาว	ที่ท�างานรับใช้ในบ้านใน

จังหวัดกรุงเทพฯ	จ�านวน	10	คน	โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการสนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง	 

(Semi	Structured	Conversation)	ร่วมกับการสังเกต	โดยองค์ประกอบที่ผู้วิจัยท�าการศึกษาคุณภาพชีวิต 

การท�างานของแรงงานต่างด้าวท่ีท�างานรับใช้ในบ้าน	มี	5	ด้าน	ประกอบด้วย	(1)	สถานภาพทางกฎหมาย	 

(2)	สมดุลชีวิตและการท�างาน	(3)	ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม	(4)	ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ	 

(5)	อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอกผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างาน	พบว่า	ในมุมมองแรงงาน

ต่างด้าวท่ีท�างานรบัใช้ในบ้าน	ส่วนใหญ่พวกเขารบัรู้ว่าตนเองมคีณุภาพชีวติการท�างานทีดี่	ทัง้ในด้านสมดุลชวีติ 

และการท�างานชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม	ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ	และอิสระในการติดต่อ

สื่อสารกับภายนอก	แต่ในด้านสถานภาพทางกฎหมาย	พบว่า	พวกเขามีความยินดีที่จะท�างานแม้ว่าจะไม่มี

ใบอนญุาตท�างานอย่างถกูต้อง	ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่าสาเหตทุีท่าให้พวกเขารับรู้ว่ามคีณุภาพชวีติการท�างานทีด่เีกดิ

จาก	(1)	“มุมมองต่องาน”	และ	(2)	“ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง”	ที่พัฒนาตาม 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้านปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�างาน	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นปัญหา

เกี่ยวกับความสามารถของลูกจ้างท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง	แรงงานต่างด้าวส่วน

ใหญ่อพยพไปที่ประเทศปลายทางหลังจากได้รับข้อมูลการท�างานจากเครือข่ายทางสังคมที่พวกเขามีอยู	่ 

พวกเขาตัดสินใจเข้ามาท�างานเมื่อคาดว่าจะมีนายจ้างที่ดี	มีสถานที่ท�างานที่ดี	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 

ผูป้ระกอบการในจงัหวดัปราจนีบรุ	ีประชากรในการวจิยัครัง้นีค้อื	นายจ้างทีข่ึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าวโดย

มีพื้นที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีจ�านวนทั้งหมด	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 

ในจงัหวัดปราจนีบรุ	ีตวัแปร	ความต้องการจ้างแรงงาน	ปัจจยัด้านการขาดแคลนแรงงาน	ปัจจยัด้านความขยนั 

ในการท�างาน	ปัจจัยด้านสวัสดิการในการท�างาน	ตามล�าดับ	และตัวแปรคุณลักษณะของแรงงาน	 

ด้านความรับผิดชอบ	ด้านการท�างานเป็นทีมและด้านความประหยัด	ตามล�าดับมีผลต่อตัวแปรการเลือก

จ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซยีน	(พม่า	ลาว	กมัพชูา)	ของผูป้ระกอบการในจงัหวดัปราจนีบรุใีนขณะที	่ตวัแปร	

ความต้องการจ้างแรงงาน	ปัจจยัด้านค่าจ้างแรงงาน	และตวัแปร	คณุลกัษณะของแรงงาน	ด้านความซือ่สตัย์	

ด้านการมีระเบียบวินัยด้านความคิดสร้างสรรค์	ด้านใฝ่เรียนรู้	และด้านความปลอดภัย	ไม่มีผลต่อตัวแปร 

การเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในอาเซียน	(พม่า	ลาว	กัมพูชา)	ของผู้ประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี

จากการศึกษางานวิจัยน้ี	ข้าพเจ้าเห็นว่าหัวข้อที่ศึกษาเป็นข้อมูลกว้างมาก	โดยที่ผู้วิจัยเองไม่ได้

เน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมใดเลย	เพียงแค่บอกว่าการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเท่านั้น	ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว	

พฤตกิรรมการเลอืกแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	ล้วนมรีปูแบบการเลอืกอย่างชดัเจน	

เพื่อให้ได้ตรงตามลักษณะงานที่ด�าเนินการ	เป็นต้น

ชัชสมา	พูลสวัสดิ์	 (2558)	ท�าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการเกษตรกรรม	ในพื้นที่อ�าเภอนิคมพัฒนา	จังหวัดระยองการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว	ของผู้ประกอบการเกษตรกรรม	ในพื้นที่อ�าเภอนิคม

พัฒนา	จังหวัดระยอง	การวิจัยน้ีเป็นการวิจัย	เชิงคุณภาพ	ท�าการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 

โดยสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเกษตรกรรม	และจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องคอื	ส�านกังานจดัหางานจังหวดัระยอง	

ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน	ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว	กรมการจัดหางาน	ส�านักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี

และรฐัสภาและกระทรวงแรงงาน	ในฐานะรองปลดักระทรวงแรงงาน	รวม	19	คน	ผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว	คือ	ปัจจัยทางด้านการขาดแคลนแรงงาน	ปัจจัยทางด้านค่าจ้างแรงงาน	

ปัจจยัทางด้านลกัษณะงานเกษตรกรรม	ปัจจยัทางด้านการด�าเนนิงานของเจ้าหน้าทีรั่ฐบาล	อปุนสัิยแรงงาน

ต่างด้าวและนโยบาย	กฎหมาย	ระเบยีบปฏบิตัใินการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	ระยะเวลา 

การด�าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	สามารถสรุปได้ว่า	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้าง

แรงงานต่างด้าว	คอื	ปัจจยัด้านการขาดแคลนแรงงาน	ซึง่ถอืว่าผู้ประกอบการเกษตรกรรม	นัน้มคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจริง	ๆ	ในการด�าเนินกิจการทางด้านการเกษตร	เป็นต้น

วิธีกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเชิงปริมำณ

ประชำกร

ที่มาของประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ท�าการติดต่อส�านักงานเขต	ฝั่งธนบุรีที่มีรถไฟฟ้า 

ให้บริการวิ่งผ่านพื้นที่แต่ละเขต	โดยท�าการขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานก่อสร้างในเขตพื้นที่ดังกล่าว	แล้วเมื่อได ้

จ�านวนที่แน่ชัดแล้ว	ผู้วิจัยได้ไปส�ารวจสถานก่อสร้างในแต่ละเขต	และติดต่อผู้รับผิดชอบเพื่อขออนุญาต 
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เก็บข้อมลูเพือ่ใช้ในการศกึษา	โดยมกีารน�าหนงัสอืจากทางมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์	ไปแสดงอย่างชดัเจน

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	จากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามกับทางผู้รับผิดชอบส่วนงานว่ามีผู้เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

ต่างด้าวกี่คน	โดยระบุต�าแหน่งในส่วนหัวหน้า	ผู้ควบคุม	โฟร์แมน	ที่ท�างานร่วมกับแรงงานต่างด้าว

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู ้เก่ียวข้องกับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	

เช่น	หัวหน้างาน	โฟร์แมน	ผู้ควบคุมแรงงาน	หัวหน้าช่าง	หัวหน้าฝ่ายบุคคล	ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ในกรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่เดือน	มกราคม	พ.ศ.	2562	ถึง	เดือน	เมษายน	พ.ศ.	2562	มีจ�านวน	338	คน

กลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง	หัวหน้างาน	โฟร์แมน	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	หัวหน้าฝ่ายบุคคลขององค์กร	ในสถานก่อสร้าง	 

เขตกรุงเทพมหานคร	ฝั่งธนบุรี	จึงท�าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน	(Two-Stage	Cluster	

Sampling)	

ขั้นที่	1	เลือกตัวอย่างประชากรตามเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	แบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	 

Sampling)	คอื	เขตท่ีมรีถไฟฟ้าให้บรกิารผ่านในพืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ	ีจ�านวน	7	เขต	ได้แก่	จอมทอง	ธนบรุ	ีคลองสาน	

บางแค	บางพลัด	ตลิ่งชัน	ภาษีเจริญ	

ขั้นที่	2	การหากลุ ่มตัวอย่างจากหัวหน้างาน	7	เขตท่ีเลือกมาจากขั้นท่ี	1	ซึ่งมีการค�านวณ 

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบ	การใช้เกณฑ์หรือการประมาณจากจ�านวนประชากร	ในการก�าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีนี้	ผู้วิจัยต้องทราบจ�านวนประชากรชัดเจนแล้วน�ามาหากลุ่มตัวอย่างโดย	ประชากร 

ที่ชัดเจนมีหลักร้อยก็จะน�ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง	15-30%	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2535,	หน้า	38)

วิธีกำรวิเครำะห์และน�ำเสนอข้อมูลเชิงคุณภำพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น	ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารและข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง	มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจัย 

เชิงคณุภาพ	กล่าวคอื	วเิคราะห์ถึงประเด็นส�าคญัทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์	(Major	Themes)	จากนัน้น�าประเดน็

ส�าคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย	(Sub-Themes)	และหัวข้อย่อย	(Categories)	ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากภาพ

รวมไปจนถงึวิเคราะห์ถงึประเดน็ย่อย	และน�าเสนอผลการวจิยัด้วยวธิกีารเชงิบรรยาย	(Descriptive	Research)

การวจิยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพจงึใช้วิธกีารวเิคราะห์ข้อมลูในเชงิพรรณนา	(Descriptive	Analysis)	 

เป็นหลัก	เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

แล้วนั้น	ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเพื่อบูรณาการและหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึกและเอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบโดยในส่วนของการเตรียม

การวเิคราะห์ข้อมลูได้ท�าการจดัระเบยีบของข้อมลูเพือ่ให้เกดิความสะดวกในการน�ามาวเิคราะห์จ�านวนน้ัน 

น�าข้อมูลมาน�าเสนอเป็นข้อมูลจริงที่ค้นพบเพ่ือน�าไปสู่การหาข้อสรุปการตีความและการตรวจสอบ 

ความถกูต้องแม่นย�าของผลการวจิยั	ในทีนี่จ้ะกล่าวถงึวธิกีารวเิคราะห์ข้อมลู	และการตรวจสอบความถกูต้อง 

ของข้อมูล	ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือสนทนาซึ่งรวมถึงการตีความและนัยทางบริบท 

หรือสภาพแวดล้อมประกอบข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ด้วย	ดังนั้นการวิเคราะห์เน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ี 

เร่ิมต้นจากการจดัการข้อมลูทีไ่ด้รบัมาทัง้หมดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สอดคล้องกบักรอบแนวคิดในการวจิยั 

จากนั้นได้น�าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
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1.	 น�าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์และ 

อภิปรายผล	โดยเริ่มจากการน�าเสนอข้อมูลและข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์	การสังเกตและการวิเคราะห์

เอกสารทั้งนี้การเรียงล�าดับก่อนหลังในการน�าเสนอได้เร่ิมต้นตามล�าดับความพร้อม	และความสะดวกของ 

ผู้ให้การสัมภาษณ์

2.	 อภิปรายผลจากข้อมูลที่น�าเสนอโดยวิเคราะห์ทั้งในส่วนหนึ่งที่เป็นค�าพูดจากการสัมภาษณ์

เอกสารการสังเกตการณ์ไปพร้อมกันโดยให้ความส�าคัญทั้งความหมายในทางภาษาและตีความรู ้สึก 

ที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้นๆ	ทั้งนี้ได้เสนอตามกรอบแนวคิดในการวิจัย

3.	 น�าข้อมูลที่วิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นเพื่อแสวงหาลักษณะและคุณสมบัติ 

ร่วมของข้อมูลเพื่อสร้างข้อค้นพบ	หรือข้อสรุปจากการเปรียบเทียบเพื่อหาความเชื่อมโยงกัน	เพื่อน�าไปสู ่

ข้อสรุปอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ	โดยผู้วิจัยน�าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการรายงานเชิงพรรณนาและ 

ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

1.	 น�าแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูต้องในการตอบแบบสอบถาม	 

โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด

2.	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้

	 2.1	วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	โดยการหาค่าร้อยละ

	 2.2	วเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการส�ารวจความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในอตุสาหกรรมก่อสร้าง	

โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และแปลความหมายของค่าเฉล่ียดังน้ี	(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)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1.	 ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ค่าความถี่	(Frequency)	และร้อยละ	(Percentage)	เกี่ยวกับสถานภาพของ 

ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

2.	 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 

(Standard	Deviation)
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3.	 สถิติสรุปอ้างอิงเพื่อตอบสมมติฐานในเชิงเปรียบเทียบ	โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า	ที	 

(Independentt-test)	เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลสองกลุ่ม	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว	(One	Way	ANOVA)

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

1) หำควำมเทีย่งตรง (Validity)	โดยการน�าแบบสอบถามทีส่ร้างเสร็จ	เสนอประธานและกรรมการ

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	เพือ่ขอความเหน็ชอบและน�าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ	แล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไขให้เหมาะสม	 

จ�านวน	3	ท่าน	(ภาคผนวก	ก.)	เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค�าถาม	รูปแบบของ

แบบสอบถาม	ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ	โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 

(IOC)	ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่	0.5	ถึง	1.0	หากมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต�่ากว่า	0.5	 

จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	

2) หำค่ำควำมเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอื (Reliability)	น�าแบบสอบถามทีป่รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	 

(Try-Out)	กบัประชาชนผูเ้ลอืกใช้แรงงานต่างด้าว	ในกรงุเทพมหานครทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัจ�านวน	

30	คน	เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า	(Alpha	Coefficient)	ของครอนบราค	 

(Conbrach)

กำรตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภำพ

หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	ข้ันตอนส�าคัญท่ีจะมีการท�าต่อไป	คือ	การตรวจสอบข้อมูล 

ซ่ึงจะต้องท�าก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล	การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กันมากในการวิจัยก็คือการตรวจสอบแบบ

สามเส้า	(Triangulation)	สามารถแบ่งเป็น	(สุภางค์	จันทวนิช,	2552	;	Miles	&	Hubeman,	1994)	(1)	 

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล	(Data	Triangulation)	โดยการพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีได้มาน้ันถูกต้องหรือไม	่

ซึ่งต้องตรวจสอบจากแหล่งที่มา	3	แหล่ง	คือ	เวลา	สถานท่ี	และบุคคล	(2)	ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี	

(Theory	Triangulation)	ท�าการตรวจสอบว่า	เมื่อข้อมูลที่ได้ค้นพบนั้น	ตรงตามแนวคิดและทฤษฎีมากน้อย

เพียงใด	และ	(3)	การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล	(Methodological	Triangulation)

ผลกำรศึกษำ

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้แรงงาน

ต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างรายด้านและภาพรวม

ปัจจัยกำรเลือกใช้แรงงำนต่ำงด้ำวในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1.	ด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว 4.23 0.26 มาก

2.	ด้านค่านิยมการใช้แรงงานต่างด้าว 4.26 0.47 มาก

3.	ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�างาน 4.46 0.40 มาก

4.	ด้านเงินเดือนของแรงงานต่างด้าว 4.32 0.50 มาก

5.	ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว 4.34 0.53 มาก

6.	ด้านกฎหมาย 4.33 0.57 มาก

ภำพรวม 4.32 0.37 มำก
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จากตารางที่	1	ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว 

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(=	4.32,	S.D.	=	0.37)	และเม่ือพิจารณารายด้าน	 

พบว่า	ด้านความขยันและความเอาใจใส่ในการท�างาน	เป็นด้านที่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงที่สุด	(=	4.46)	 

รองลงมา	คือ	ด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว	(=	4.34)	ด้านกฎหมาย	(=	4.33)	ด้านเงินเดือนของ 

แรงงานต่างด้าว	(=	4.32)	ด้านค่านยิมการใช้แรงงานต่างด้าว	(=	4.26)	และด้านการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว	 

(=	4.23)

ตำรำงที่ 2	จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามพฤติกรรมในการเลือกใช้ 

แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

พฤติกรรมในกำรเลือกใช้แรงงำนต่ำงด้ำว
ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง

ใช่ ไม่ใช่

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

1.	แรงงานต่างด้าวเพศชายมีความต้องการมากกว่า
แรงงานต่างด้าวเพศหญิง 102 100.0 0 0.0

2.	อายุของแรงงานต่างด้าวไม่ควรเกิน	40	ปี 99 97.1 3 2.9

3.	ประสบการณ์การท�างานแรงงานต่างด้าวมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งในการเลือก 102 100.0 0 0.0

4.	 ฝีมือการท�างานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก 
ในการเลือกมากที่สุด 102 100.0 0 0.0

จากตารางที่	2	ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	(ร้อยละ	100)	ระบุว่าใช่ในพฤติกรรมการเลือกใช้ 

แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	ดังนี้	มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเพศชายมากกว่าแรงงาน 

ต่างด้าวเพศหญิง	ประสบการณ์ในการท�างานของแรงงานต่างด้าวมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการเลือก	และ 

ฝีมือการท�างานของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งจ�าเป็นมากในการเลือกมากที่สุด	ส่วนเรื่องอายุของแรงงาน

ต่างด้าวไม่ควรเกิน	40	ปีนั้น	มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าใช่ร้อยละ	97.0

ผลกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ

จากการสัมภาษณ์	สิ่งส�าคัญที่สุดในปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว	คือ	ประสบการณ ์

ในการท�างาน	หากเป็นไปได้ผู้ประกอบการ	จะเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานมาก่อน	ส่วนฝีมือ 

แรงงานนั้น	ค่อยมาฝึกฝนภายหลัง	อย่างไรก็ตามประสบการณ์การท�างานล้วนท�าให้แรงงานเหล่านี้ได้มี 

โอกาสในการพัฒนาความรู้และฝีมือของตนเอง	ความจ�าเป็นต้องใช้เนื่องจากปัญหาแรงงานขาดแคลน	

แรงงานไทยท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ	จึงจ�าเป็นต้องน�าแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยเสริม	เพื่อให้ทันต่อเวลาและ 

ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้	ส่วนด้านของเพศ	ผู้ประกอบการถ้าเลือกได้จะเลือกเพศชาย	มากกว่า	เพศหญิง	

เพราะงานก่อสร้างเป็นงานหนัก	การท�างานจึงต้องใช้แรงกาย	ในบางคร้ังผู้หญิงมีข้อจ�ากัดในการท�างาน 

บนทีสู่ง	เป็นต้น	ส่วนด้านอาย	ุไม่มผีลต่อการเลือกใช้แรงงานของผูป้ระกอบการเท่าไรนัก	เพราะมกีฎหมาย

ควบคุม
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อภิปรำยผล

ข้อมลูเชงิคณุภาพ	การศกึษาปัจจยัในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	พบว่า	

ประสบการณ์และฝีมือแรงงานล้วนเป็นสิ่งส�าคัญในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว	ในด้านของค่าจ้างแรงงาน 

ไม่ได้มีผลในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเท่าไรนัก	ในด้านการสรรหาแรงงานปัจจุบันนิยมผ่านตัวแทน 

นายหน้าหาแรงงานต่างด้าว	เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปมากกว่า	ในด้านแรงจูงใจ 

ของแรงงานต่างด้าว	คือ	ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมีคุณภาพมากขึ้น	อีกทั้งสวัสดิการที่ผู้ประกอบการเสนอให	้

และภาครัฐที่มีให้	เช่น	ประกันสังคม	ซึ่งเจ็บไข้	ก็ไปโรงพยาบาล	ได้ตลอดเวลา	เป็นต้น

ข้อมลูเชงิปรมิาณ	การศกึษาด้านปัจจยัทีเ่ป็นตวัแปรก่อให้เกิดพฤตกิรรมการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว	

นั้นสามารถอธิบายได้ว่า	การขาดแคลนแรงงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการใช้แรงงานต่างด้าวของประเทศไทย

ในปัจจุบันและค่านิยมในการเลือกแรงงานต่างด้าวมักจะเลือกแรงงานท่ีมีความเช่ือทางศาสนาเดียวกัน 

กับผู้ประกอบการ	ด้านความขยันส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่าแรงงานต่างด้าวมีความขยันและอดทน 

ในการท�างานมากกว่าแรงงานไทย	ในด้านเงนิเดือนและค่าใช้จ่ายของแรงงานเห็นได้ว่าเป็นการลงทุนทีคุ่ม้ค่า

ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของค่าท�าใบอนุญาตท�างาน	ด้านสวสัดกิารส่วนใหญ่ถอืว่าเหมาะสมกบัแรงงานต่างด้าว

ดีมากแล้ว	และด้านของกฎหมาย	ถือว่าปัจจุบันรัฐก�าหนดค่าจ้างแรงของแรงงานต่างด้าวก�าหนดไว้อย่าง 

เป็นธรรมแล้ว	ซึ่งผลการวิจัยนี้	ได้สอดคล้องกับ	อทิตยา	สุวรรณโณ	(2558)	ได้ศึกษา	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง	จังหวัดสงขลา	เมื่อเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยนี้	ในด้านของการขาดแคลนแรงงาน	มีความคล้ายกันมาก	เน่ืองด้วยการหาแรงงานต่างด้าวมี 

ความง่ายกว่า	อกีทัง้แรงงานไทยกม็ลีดน้อยลงไปเรือ่ย	ๆ 	ทัง้น้ีแรงงานต่างด้าวไม่เลือกงานมาก	และสามารถ

ท�างานในงานที่คนไทยไม่ค่อยท�า	อีกทั้งธุรกิจก่อสร้างยังต้องการแรงงานอยู่ต่อเนื่อง	ในด้านกฎหมาย	 

ก็มีความคล้ายกันในเรื่องของการออกกฎหมายของภาครัฐให้มีการรับแรงงานเข้ามาท�างานเพื่อลดปัญหา

การขาดแคลนแรงงานไทย	ซึง่มกีารท�าข้อตกลง	MOU	ขึน้ท�าให้มคีวามง่ายต่อการจัดหาแรงงานเข้ามาท�างาน

ในประเทศไทยมากขึ้น	ต่อไป	ในงานวิจัยอีกเรื่องของ	ภิญโญ	บุญช่วย	(2554)	ได้ศึกษา	การว่าจ้างแรงงาน 

ก่อสร้าง	(ถนนกีบหมู)	ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง	เขตคลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษาพบว่า	 

เหตุผลหลักที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้แรงงานก่อสร้าง	(ถนนกีบหมู)	เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและ 

ความสะดวกในการว่าจ้างไม่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการของแรงงานก่อสร้าง	และมีแรงงานช่างมากมายหลาย

ประเภทให้เลือกจ้างตามต้องการ	จากการศึกษาครั้งนี้ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษา	“ปัจจัยในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”	ท�าให้ทราบ	พฤติกรรม

และความจ�าเป็นในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยุคปัจจุบัน	สิ่งส�าคัญที่ค้นพบ

และชัดเจนที่สุดในการศึกษานี้	คือ	แรงงานไทยเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย	ๆ	และทั้งนี้แรงงานฝีมือของไทย	 

ก็ได้หายไปจากระบบมากยิ่งขึ้น	และการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ได้ค้นพบ	ดังนี้
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1.	 ในด้านการขยันการการเอาใจใส่ในการท�างาน	ไม่ลางานบ่อย	ไม่ขาดงานและมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที่การท�างาน	เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเป็นอย่างยิ่งในการจ้างงานครั้งต่อ	ๆ	ไป

2.	ปัญหาที่พบเจอหลัก	ๆ	คือ	การสื่อสาร	การใช้ภาษา	เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม	่ 

ยังไม่เข้าใจภาษาไทย	ดังนั้น	วิธีการแก้ไข	คือ	ต้องมีการทวนค�าสั่งและความเข้าใจเสมอหรืออาจให้คน

ที่เข้าใจภาษาไทยได้อธิบายให้เกิดความชัดเจน	ปัญหาอีกด้าน	คือ	ทักษะฝีมือแรงงาน	ถือว่าเป็นปัญหา 

ที่ส�าคัญประการหน่ึง	เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามายังไม่มีประสบการณ์ในการท�างานก่อสร้าง	ดังนั้น	

แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความช�านาญ	เพื่อพัฒนาฝีมือการท�างานต่อไป

ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญส�าหรับการแก้ปัญหาในอนาคต	คือ	จะต้องท�าอย่างไรให้ผู้ประกอบการธุรกิจ

ก่อสร้าง	ได้มแีรงงานใช้อย่างต่อเน่ือง	รฐับาลควรมบีทบาทในการจดัสรร	แรงงานด้านน้ีอย่างไร	และสามารถ

แก้ไขปัญหาสภาวะว่างงานของคนไทย	โดยให้หันมาสนใจงานด้านน้ีได้อย่างไร	ควรมีแรงจูงใจอย่างไร 

ให้คนไทยหันมาสนใจงานอาชีพนี้	เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานยิ่งขึ้นในอนาคต	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยเพื่อต่อยอดในอนาคต	คือ	การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	ในเร่ืองเตรียม

ตัวอย่างไรกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในอนาคต	ซึ่งแนวโน้มแรงงานต่างด้าว	ได้แก่	แรงงาน

สัญชาติเมียนมาร์	ได้มีการผันตัวเองเข้าสู่การประกอบกิจการส่วนตัวและสร้างรายได้ทางด้านอาชีพอื่น 

ให้กับตัวเองและกลุ่มสัญชาติเดียวกัน
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