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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดระยอง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเก็บทั้งหมดจากผูป้ ระกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยอง
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การที่สานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ทั้งเพศหญิงและเพศชายมี
สติสัมปชัญญะดี และมีความยินดีให้ความร่ วมมือในการศึกษา และตามความสะดวก
(Convenience) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั ผูป้ ระกอบการที่มารับบริ การที่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ซ้ าคนเดิม โดยแจกแบบสอบถามให้ตอบด้วยตัวเอง จานวนทั้งหมด 317
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณา ส่ วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ Independent Sample t-test และ F-test หรื อ Anova
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-40 ปี ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด ระดับปริ ญญาตรี ประเภทธุ รกิจ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ระยะเวลาในการดาเนิน
ธุ รกิจน้อยกว่า 5 ปี ลักษณะการจดทะเบียนแบบเจ้าของคนเดียว จานวนแรงงานต่างด้าวใน
สถานประกอบการน้อยกว่า 10 คน ลักษณะการจ่ายค่าจ้างแบบรายวัน มีการจัดสวัสดิการหรื อ
สิ่ งอานวยความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ มีปัจจัยใน
การจ้างแรงงานต่างด้าวไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้าน อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุ รกิจ ระยะเวลาใน
การดาเนิ นธุ รกิจ ลักษณะการจดทะเบียน จานวนแรงงานต่างด้าว ลักษณะการจ่ายค่าจ้าง การจัด
สวัสดิการหรื อสิ่ งอานวยความสะดวก มีปัจจัยในการจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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The purpose of this research was to study factors affecting the decision to hire migrant
labor by entrepreneurs in Rayong Province. A questionnaire was used to collect the data. The
sample was selected using all entrepreneurs, male and female, using migrant labor who used
services at the Employment Office in Rayong who were willing to participate in the study and
according to convenience. Questionnaires were distributed to entrepreneurs receiving services
who had the established qualities. A total of 317 samples were collected. Descriptive statistics
were used in analyzing the data and the hypothesis was tested using the Independent Sample t-test
or Anova.
From the research it was found that the majority of the sample was female, ages 36-40,
with Bachelor’s degree education as the highest level, restaurants were the main type of business,
and had operating times of less than 5 years, registered as a single owner, with less than 10
migrant labors in the establishment, wages were paid daily with benefits provided. It was found
that the sample group with no difference in gender do not have differences in hiring migrant
labor. As for age, level of education, type of business, operation time, type of registration, number
of migrant laborers, payment method, benefits have an effect on hiring migrant labor with a
statistical significance of 0.05.

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการใน
จังหวัดระยอง” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ ระกอบการในจังหวัดระยอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่มาใช้บริ การสานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสติสัมปชัญญะดี และมีความยินดีให้ความร่ วมมือในการศึกษาจานวน
317 ตัวอย่าง โดยผูท้ าการวิจยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยทีมงาน 5 คน และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาเป็ นคิดเป็ นร้อยละ 100 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูท้ าการวิจยั ใช้วธิ ีทางสถิติ
และคานวณค่าต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยหาค่าสถิติ ดังนี้ โดยสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ย
สาหรับ 2 กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และในกรณี ผลการทดสอบพบว่า มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย
2 กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน จึงทาการทดสอบพหุ คูณ โดยใช้วธิ ี ผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (LSD)
ตัวสถิติทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามสู ตรสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ า ของครอนบัค

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการใน
จังหวัดระยอง มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การสานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ทั้งเพศชายและเพศหญิง จานวน 317 ตัวอย่าง เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเก็บทั้งหมด โดยมี
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยก่อนการเก็บข้อมูลได้มีการ
ตรวจสอบข้อมูล โดยมีสติสัมปชัญญะดี และมีความยินดีให้ความร่ วมมือในการศึกษา ทั้งนี้จะต้อง
ยังไม่เคยตอบแบบสอบถามเรื่ องนี้มาก่อน ถ้าใช่จึงจะทาการแจกแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบด้วยตัวเอง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การสานักงานจัดหางาน
จังหวัดระยอง เป็ นเพศหญิง จานวน 191 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.25 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน
126 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.75 ผูใ้ ช้บริ การที่สานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ส่ วนใหญ่จะมีอายุอยู่
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ระหว่าง 36-40 ปี จานวน 119 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.54 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 191 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.25 ผูใ้ ช้บริ การสานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ส่ วนใหญ่ประกอบธุ รกิจประเภทธุ รกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร จานวน 56 ราย คิดเป็ นร้อยละ 17.67
โดยส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจน้อยกว่า 5 ปี จานวน 168 ราย คิดเป็ นร้อยละ 53.00
ผูใ้ ช้บริ การสานักงานจัดหางานจังหวัดระยองโดยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะการจดทะเบียนแบบเจ้าของ
คนเดียว จานวน 154 ราย คิดเป็ นร้อยละ 48.58 โดยส่ วนใหญ่มีจานวนการจ้างแรงงานต่างด้าว
น้อยกว่า 10 คน จานวน 215 ราย คิดเป็ นร้อยละ 67.82 ผูใ้ ช้บริ การสานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
โดยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างแบบรายวัน จานวน 191 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.25 และ
ส่ วนใหญ่มีการจัดสวัสดิการหรื อสิ่ งอานวยความสะดวก จานวน 220 ราย คิดเป็ นร้อยละ 69.40
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการใน
จังหวัดระยอง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านค่าจ้าง
และปั จจัยความต้องการของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าว โดยจาแนกเป็ นรายด้านดังนี้
ปั จจัยด้านค่าจ้าง โดยเรี ยงลาดับระดับความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดงั นี้
อัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวต่ากว่าแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวไม่เรี ยกร้องเรื่ องการยกย่อง ชมเชย
หรื อการให้รางวัลอื่น ๆ เป็ นค่าตอบแทนเหมือนแรงงานไทย ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าที่พกั ของแรงงานต่างด้าวต่ากว่าคนไทย ตามลาดับ
ปั จจัยความต้องการของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าว
การจัดสรรคนให้ตรงกับความต้องการของงาน โดยเรี ยงลาดับระดับความสาคัญจาก
มากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดงั นี้ แรงงานต่างด้าวมีความอดทนในการทางาน การหาแรงงานไทยมา
ทางานเป็ นเรื่ องยาก ผูป้ ระกอบการจึงมีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย
แรงงานต่างด้าวทาให้เกิดการทดแทนแรงงานบางประเภทที่แรงงานไทยไม่ทา แรงงานต่างด้าว
มีความขยันทาให้งานเป็ นไปตามเป้ าหมาย ตามลาดับ
การลดต้นทุน โดยเรี ยงลาดับระดับความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดงั นี้
สถานประกอบการขาดแรงงานระดับล่างไร้ฝีมือจึงมีความต้องการแรงงานต่างด้าวสู ง ลดต้นทุนใน
การจัดอบรมด้านฝี มือแรงงาน แรงงานต่างด้าวส่ งผลให้ตน้ ทุนด้านค่าใช้จ่ายแรงงานลดลง
ตามลาดับ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยเรี ยงลาดับระดับความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ได้ดงั นี้ แรงงานต่างด้าวช่วยบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนแรงงานได้ แรงงานต่างด้าวไม่เรี ยกร้อง
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินมากเท่าแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวมีความจงรักภักดี และไม่เปลี่ยนงาน
หรื อออกจากงานบ่อย ตามลาดับ
แรงจูงใจในตัวคนงาน โดยเรี ยงลาดับระดับความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ดงั นี้
ทัศนคติต่องานที่แตกต่างกัน เช่น แรงงานไทยจะหลีกเลี่ยงงานหนัก แรงงานต่างด้าวมีความทุ่มเท
อย่างเต็มที่ในการทางาน แรงงานต่างด้าวปกครองง่าย และเชื่อฟังคาสั่งผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี นโยบาย
ของนายจ้างที่แตกต่างกันจะเอื้อต่อแรงงานต่างด้าว ตามลาดับ
3. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูป้ ระกอบการที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลต่างกันต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าว ในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทธุ รกิจต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ผูป้ ระกอบการที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจต่างกัน
มีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการจดทะเบียนต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.7 ผูป้ ระกอบการที่มีจานวนแรงงานต่างด้าวต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.8 ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.9 ผูป้ ระกอบการที่มีการจัดสวัสดิการหรื อสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการใน
จังหวัดระยอง พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการในจังหวัด
ระยองแตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั นี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ ผูป้ ระกอบการที่มีขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน สามารถ
อภิปรายผล โดยอ้างอิงจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1.1 ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีเพศต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการหาแรงงานไทยมาทางานเป็ นเรื่ องยาก
และแรงงานต่างด้าวมีความขยันและอดทนในการทางานที่หนัก สกปรก และทางานบางประเภทที่
แรงงานไทยไม่ทา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาลีวรรณ เลาะวิถี (2541) ได้ศึกษาถึงผลกระทบ
ของการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทางานต่อการจ้างแรงงานไทยในจังหวัดลาพูน โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ และลูกจ้าง ประชาชนทั้วไปในจังหวัดลาพูน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นว่า ปั จจุบนั แรงงานไทยมีอตั ราการว่างงานที่สูง แต่แรงงานไทยยัง
ปฏิเสธการทางานในอาชีพที่ใช้แรงงานหนัก สกปรก และเสี่ ยงอันตรายอยู่ จึงมีความจาเป็ นที่จะจ้าง
แรงงานต่างด้าว
สมมติฐานที่ 1.2 ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีอายุต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าว ในจังหวัดระยองแตกต่างกัน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัย
ด้านค่าจ้าง โดยดูจากค่าเฉลี่ย ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ต่ากว่า 35 ปี มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
3.57-3.86, อายุ 36-45 ปี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.66-4.30, อายุ 41-45 ปี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.57-3.86 พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 35 ปี ให้ความสาคัญกับเรื่ องอัตราค่าจ้างแรงงาน และการที่
แรงงานต่างด้าวไม่เรี ยกร้องเรื่ องการยกย่องชมเชย ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 36-40 ปี จะให้
ความสาคัญกับด้านอัตราค่าจ้างและการที่แรงงานต่างด้าวไม่เรี ยกร้องเรื่ องการยกย่องชมเชย และ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 41-45 ปี จะให้ความสาคัญกับด้านอัตราค่าจ้างแรงงานกับค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการ แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกต่างกัน จะให้ระดับความสาคัญในแต่
ละด้านของปั จจัยด้านค่าจ้างที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิทยาภรณ์ ภู่ระหงษ์ (2551)
ได้ศึกษาผลกระทบและระดับความพึงพอใจของการดาเนินงานตามมาตราการบริ หารงานแรงงาน
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ต่างด้าวทั้งระบบต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็ นผูจ้ ดั การ โดยดาเนินธุ รกิจ
แบบเจ้าของคนเดียว กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจาก
โทรทัศน์ และจึงนาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียน และขอใบอนุญาตทางาน
สมมติฐานที่ 1.3 ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
ตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษา ปวช./ ปวส. กับ ปริ ญญาตรี และ ปริ ญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวด้านปั จจัยด้านค่าจ้างที่แตกต่างกัน โดยดูจากค่าเฉลี่ยของ ปวช./ ปวส. มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.52-4.03 ปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.41-3.76 และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.90-4.30 แสดงว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจะมีปัจจัยด้านค่าจ้าง
ที่แตกต่างกันในการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าว และระดับการศึกษาที่ต่างกันก็จะมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับกฎหมายในการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าว และขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนและการต่อใบอนุ ญาตทางานที่ต่างกัน สุ ณีย ์ จ้อยจารัส (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในจังหวัด
สมุทรสาคร พบว่าผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น พบว่ามีปัญหาใน
การจ้างแรงงานต่างด้าวมีอุปสรรคด้านนโยบายการขึ้นทะเบียนและการขออนุ ญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวทางาน มีความยุง่ ยากและเปลี่ยนแปลงบ่อย และต้องติดต่อหลายหน่วยงาน อีกทั้งขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุ ญาตมีนอ้ ยทาให้แจกจ่ายไม่ทวั่ ถึง
สมมติฐานที่ 1.4 ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทธุ รกิจต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทธุ รกิจต่างกัน มีการ
ตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการที่มีประเภทกิจการ
แตกต่างกัน มีการกาหนดวันทางาน และเวลาทางาน และจ่ายค่าจ้างรวมถึงสวัสดิการและ
สิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั แรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน การมองในเรื่ องต้นทุนค่าใช้จ่ายแรงงานที่
แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในเรื่ องการขาดแคลนแรงงาน และคุณลักษณะของ
แรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน
เนื่องจากการหาคนงานไทยมาทางานเป็ นเรื่ องยาก เช่นธุ รกิจประเภทประมง จะจ้างแรงงานต่างด้าว
เพราะไม่สามารถหาแรงงานไทยมาทางานได้ เนื่องจากว่า เป็ นงานที่หนัก และสกปรก ซึ่ ง
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สอดคลองกับงานวิจยั ของ สุ ณีย ์ จ้อยจารัส (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
จ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในผูป้ ระกอบการอาหารทะเลเหยือกแข็ง
ซึ่ งผูป้ ระกอบการทั้งหมดนั้น เคยใช้แรงงานต่างด้าว เพราะแรงงานต่างด้าวมีความอดทน และ
ไม่เกี่ยงงาน อีกทั้งยังทางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพมากกว่าแรงงานไทย จึงมีแนวโน้มที่จะใช้แรงงาน
ต่างด้าวมากขึ้น
สมมติฐานที่ 1.5 ผูป้ ระกอบการที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจต่างกัน มีการ
ตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิจ
ต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน เนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างที่
ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าว พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการดาเนิน น้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.65-4.00, 5-10 ปี มีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 3.54-3.97, มากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.11-3.49 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาใน
การดาเนิ นธุ รกิจน้อยกว่า 5 ปี ให้ความสาคัญเรื่ อง อัตราค่าจ้าง และ ค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการ
ส่ วนผูส้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการดาเนินธุ รกิจ 5-10 ปี ให้ความสาคัญในเรื่ อง
อัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาในการดาเนินธุ รกิจ
ที่มีระยะเวลา มากกว่า 10 ปี ให้ความสาคัญเรื่ อง ค่าจ้าง และ การที่แรงงานต่างด้าวไม่เรี ยกร้องเรื่ อง
การยกย่องชมเชย แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาการดาเนินธุ รกิจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในด้านปั จจัยด้านค่าจ้างที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ณีย ์ จ้อยจารัส
(2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบกิจการ
อาหารทะเลแช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าผูป้ ระกอบการที่มีระยะเวลาในการดาเนิน
ธุ รกิจที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยในการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการจดทะเบียนต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการจดทะเบียนต่างกันมี
การตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะการจดทะเบียนแบบ
เจ้าของคนเดียวอาจจะเอื้อประโยชน์ในการจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าการจดทะเบียนแบบ
ห้างหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั เพราะการจดทะเบียนแบบเจ้าของคนเดียวอาจจะสามารถหลีกเลี่ ยงการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ ส่ วนในด้านการจดทะเบียนลักษณะบริ ษทั จะมีขอ้ จากัดในเรื่ องการจ้าง
แรงงานต่างด้าวที่มากกว่าการจดทะเบียนแบบเจ้าของคนเดียว ในส่ วนของบริ ษทั จะมีขอ้ จากัด
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ทางด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ถ้าบริ ษทั ใดมีการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ก็จะถูกกาหนด
ไม่ให้จา้ งแรงงานต่างด้าวที่ไร้ฝีมือเข้ามาทางานภายในบริ ษทั จึงทาให้มีการตัดสิ นใจในการจ้าง
แรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิพร คนงาน (2541) เรื่ อง ปัญหา
อุปสรรคในการนานโยบายการจัดระบบ เพื่อควบคุมการทางานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไป
ปฏิบตั ิ พบว่า ความไม่ชดั เจนของนโยบาย และเงื่อนไขการดาเนินการ วัตถุประสงค์หลักต้องการจัด
ระเบียบควบคุมแรงงานต่างชาติผดิ กฎหมายที่ลกั ลอบทางาน และอยูใ่ นประเทศไทยให้เข้าระบบ
เพื่อทางราชการสามารถควบคุมดูแลและเป็ นไปตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบตั ิการตรวจสอบ
เงื่อนไขของแรงงานต่างชาติที่ลกั ลอบเข้าเมืองนั้นไม่มีหลักฐานแสดงชัดเจน
สมมติฐานที่ 1.7 ผูป้ ระกอบการที่มีจานวนแรงงานต่างด้าวต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีจานวนแรงงานต่างด้าวต่างกัน
มีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการจ้าง
แรงงานต่างด้าวจานวนมากในสถานประกอบการ ส่ งผลให้เกิดความยุง่ ยากในการขึ้นทะเบียน
ขอใบอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าว และส่ งผลในเรื่ องต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
ที่ข้ ึนขอใบอนุญาตทางาน ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนครั้งละ 5000 บาทต่อคน ซึ่งถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองต่อสถานประกอบการ รวมถึงความยุง่ ยากในการต่ออายุใบอนุ ญาตทางาน
ในแต่ละครั้ง เนื่องจากว่าใบอนุญาตทางาน 1 ครั้ง ใช้ได้ 1 ปี ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ณีย ์ จ้อยจารัส (2547) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น พบว่า
มีปัญหาในการจ้างแรงงานต่างด้าวมีอุปสรรคด้านนโยบายการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวทางาน มีความยุง่ ยากและเปลี่ยนแปลงบ่อย และต้องติดต่อหลายหน่วยงาน อีกทั้ง
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตมีนอ้ ยทาให้แจกจ่ายไม่ทวั่ ถึง
สมมติฐานที่ 1.8 ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างต่างกันมีการ
ตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน เนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างที่ทาให้
ผูป้ ระกอบการมีการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าว จากผลการวิจยั
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจด้านปั จจัยค่าจ้าง
ซึ่ งเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยลักษณะการจ่ายค่าจ้างแบบรายเดือน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.60-4.07 แบบรายวัน มี
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ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.42-3.68 แบบเหมาจ่าย มีค่าเฉลี่อยูท่ ี่ 3.83-4.50 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างแบบรายเดือน ให้ความสาคัญกับเรื่ อง อัตราค่าจ้าง และ ค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการ ส่ วนผูต้ อบแบบสอบถามที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างเป็ นรายวัน ให้ความสาคัญเรื่ อง
อัตราค่าจ้าง และการที่แรงงานต่างด้าวไม่เรี ยกร้องเรื่ องการยกย่องชมเชย ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างแบบเหมาจ่าย ให้ความสาคัญเรื่ อง อัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่าย
ด้านสวัสดิการ แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการที่มีลกั ษณะการจ่ายค่าจ้างที่แตกต่างกัน จะมีการ
ตัดสิ นใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวในด้านของปั จจัยค่าจ้างในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ยงยุทธ
แฉล้มวงศ์ (2539) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบด้านมหาภาคของการจ้างแรงงานอพยพต่างชาติต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน การจ้างงานของคนไทยและการกระจายรายได้ พบว่าการที่
ประเทศไทยมีแรงงานเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของแรงงานต่างชาติ ทั้งถูกและผิดกฎหมาย มีผลทาให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมขยายตัวมากขึ้นอัตราเงินเฟ้ อลดลง ลดความกดดันจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าแรงลดลง สาหรับธุ รกิจที่อาศัยความได้เปรี ยบจากค่าจ้างที่ต่าจะได้ประโยชน์จากการ
เพิ่มของแรงงานต่างชาติมากกว่าแรงงานไทย
สมมติฐานที่ 1.9 ผูป้ ระกอบการที่มีการจัดสวัสดิการหรื อสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ระกอบการที่มีการจัดสวัสดิการหรื อ
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างกันมีการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยองแตกต่างกัน โดยมี
การจัดสวัสดิการตามกฎหมายกาหนด คือ คุม้ ครองเรื่ องสวัสดิการและค่ารักษาพยาบาล โดยจัดให้มี
การตรวจสุ ขภาพและทาประกันสุ ขภาพประจาปี สาหรับแรงงานที่ผา่ นการพิสูจน์สัญชาติแล้ว
มีสิทธิ ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูป้ ระกันตนกับสานักงานประกันสังคมได้ และการจัดที่พกั ให้กบั แรงงาน
ต่างด้าว เป็ นต้น เนื่ องจากกฎหมายมีการกาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวไว้หลายด้าน
รวมถึงนโยบายและประโยชน์ที่จะเอื้อต่อแรงงานต่างด้าว จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการแต่ละแห่ง มีการ
จัดสวัสดิการที่แตกต่างกันให้กบั แรงงานต่างด้าว ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ตดั สิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าว
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสกสิ ทธิ คูณศรี (2539) ได้ศึกษาเรื่ องการประเมิน
ความจาเป็ นในการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศ ศึกษากรณี อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนายจ้าง ลูกจ้างคนไทยในสถานประกอบการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนายจ้างมีการจ้างแรงงานพม่ามากกว่าแรงงานไทย งานที่จา้ งส่ วนใหญ่
จะเป็ นกรรมกร ค่าจ้างอยูใ่ นระดับต่ากว่าแรงงานไทยเกือบครึ่ งหนึ่ง แต่จะได้รับสวัสดิการด้าน
อาหารและที่พกั
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการใน
จังหวัดระยอง ผูท้ าการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ดังนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจ้างแรงงานต่างด้าว แบ่งเป็ น 2 ด้าน
คือ ปั จจัยด้านค่าจ้าง และ ปั จจัยความต้องการของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าว ผูป้ ระกอบการ
ควรให้ความสนใจในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1.1 ด้านปั จจัยค่าจ้าง ควรให้ความสาคัญกับการจัดสวัสดิการให้กบั ลูกจ้างที่เป็ น
แรงงานต่างด้าว ให้เป็ นไปตามที่กฏหมายกาหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พกั ของแรงงาน
ต่างด้าว
1.2 ปั จจัยความต้องการของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าว
1.2.1 ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับลักษณะการทางานของแรงงานต่างด้าว
ที่ชดั เจน เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
1.2.2 ผูป้ ระกอบการควรมีการพิจารณาเรื่ องค่าจ้างแรงงานต่างด้าว ก่อนการจ้าง
แรงงานต่างด้าว และนามาเปรี ยบเทียบกับค่าจ้างแรงงานไทย เพื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนทางแรงงานที่
แท้จริ ง
1.2.3 ผูป้ ระกอบการควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เช่น การให้รางวัล
เป็ นการตอบแทน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้กบั แรงงานต่างด้าวในการทางาน จะส่ งผลให้
แรงงานต่างด้าวมีความจงรักภักดี และไม่เปลี่ยนงานหรื อออกจากงานบ่อย
1.2.4 ผูป้ ระกอบการควรใช้ระบบการจัดการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวที่
เหมือนกับคนไทย เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่าง จะส่ งผลให้แรงงานต่างด้าวปกครองง่าย และเชื่อฟัง
คาสั่งผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี
1.2.5 ผูป้ ระกอบการควรจะมีการกาหนดนโยบายที่ชดั เจนในการจ้าง
แรงงานต่างด้าว เช่น เรื่ อง สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าว
2. ควรให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการใช้
แรงงานต่างด้าวกับผูป้ ระกอบการ ดังนั้นรัฐบาลควรจัดหน่วยงานที่มารถให้ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สภาความมัน่ คง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม สาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานจัดหางาน เพื่อมิให้ผปู้ ระกอบการทาผิดกฎหมาย
แรงงานต่างด้าว
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลการศึกษาวิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ครั้งต่อไปว่า ควรมีการศึกษาถึงใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. ควรศึกษาการกาหนดนโยบายที่ชดั เจนทั้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การกาหนด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานต่างด้าว และไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยเกินไป
2. ควรศึกษาการกาหนดประเภทกิจการ และจานวนโควตาของแรงงานต่างด้าวที่
อนุญาตให้แต่ละกิจการ สามารถจ้างได้และมีกฏหมายควบคุมอย่างใกล้ชิด
3. ควรศึกษาขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการขออนุญาตทางานของ
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการดาเนินการ
4. ควรจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในแต่ละปี โดยมีการกาหนดระยะเวลาที่
จัดอย่างชัดเจน และยืดระยะเวลาตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ ระกอบการ
รับทราบโดยทัว่ ถึง
5. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ทาให้ผปู้ ระกอบการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าวจังหวัดอื่น ๆ เพื่อที่จะได้นาผลที่ได้มาศึกษาเปรี ยบเทียบ และเสนอต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ในการปรับปรุ งกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยว

