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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และเลือก
กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการเก็บทั้งหมดจากผูป้ระกอบการท่ีใชแ้รงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยอง  
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง ทั้งเพศหญิงและเพศชายมี
สติสัมปชญัญะดี และมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการศึกษา และตามความสะดวก 
(Convenience) โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีมารับบริการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดไว ้ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ซ ้ าคนเดิม โดยแจกแบบสอบถามใหต้อบดว้ยตวัเอง จ านวนทั้งหมด 317 
ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณา ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ Independent Sample t-test และ F-test หรือ Anova 
 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 36-40 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรี ประเภทธุรกิจ ร้านอาหาร/ภตัตาคาร ระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจนอ้ยกวา่ 5 ปี ลกัษณะการจดทะเบียนแบบเจา้ของคนเดียว จ านวนแรงงานต่างดา้วใน 
สถานประกอบการนอ้ยกวา่ 10 คน ลกัษณะการจ่ายค่าจา้งแบบรายวนั มีการจดัสวสัดิการหรือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ มีปัจจยัใน 
การจา้งแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจ ลกัษณะการจดทะเบียน จ านวนแรงงานต่างดา้ว ลกัษณะการจ่ายค่าจา้ง การจดั
สวสัดิการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก มีปัจจยัในการจา้งแรงงานต่างดา้วแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 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. 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยอง” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัระยอง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มาใชบ้ริการส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสติสัมปชญัญะดี และมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการศึกษาจ านวน 
317 ตวัอยา่ง โดยผูท้  าการวิจยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยทีมงาน 5 คน และไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาเป็นคิดเป็นร้อยละ 100 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูท้  าการวจิยัใชว้ธีิทางสถิติ
และค านวณค่าต่าง ๆ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยหาค่าสถิติ ดงัน้ี โดยสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเฉล่ีย
ส าหรับ 2 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples t-test) การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และในกรณีผลการทดสอบพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ย  
2 กลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั จึงท าการทดสอบพหุคูณ โดยใชว้ธีิผลต่างนยัส าคญันอ้ยท่ีสุด (LSD)  
ตวัสถิติทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า ของครอนบคั 
 

สรุปผลการวจิัย 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยอง มีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 317 ตวัอยา่ง เลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบเก็บทั้งหมด โดยมี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยก่อนการเก็บขอ้มูลไดมี้การ
ตรวจสอบขอ้มูล โดยมีสติสัมปชญัญะดี และมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการศึกษา ทั้งน้ีจะตอ้ง
ยงัไม่เคยตอบแบบสอบถามเร่ืองน้ีมาก่อน ถา้ใช่จึงจะท าการแจกแบบสอบถามเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ตอบดว้ยตวัเอง จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการส านกังานจดัหางาน
จงัหวดัระยอง เป็นเพศหญิง จ านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 
126 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.75 ผูใ้ชบ้ริการท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง ส่วนใหญ่จะมีอายอุยู่
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ระหวา่ง 36-40 ปี จ  านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.54 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 ผูใ้ชบ้ริการส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง 
ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจร้านอาหาร/ภตัตาคาร จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.67 
โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจนอ้ยกวา่ 5 ปี  จ  านวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 
ผูใ้ชบ้ริการส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยองโดยส่วนใหญ่มีลกัษณะการจดทะเบียนแบบเจา้ของ 
คนเดียว จ านวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.58 โดยส่วนใหญ่มีจ านวนการจา้งแรงงานต่างดา้ว 
นอ้ยกวา่ 10 คน จ านวน 215 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.82 ผูใ้ชบ้ริการส านกังานจดัหางานจงัหวดัระยอง
โดยส่วนใหญ่มีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งแบบรายวนั จ านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.25 และ 
ส่วนใหญ่มีการจดัสวสัดิการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.40  
 2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยอง 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นค่าจา้ง
และปัจจยัความตอ้งการของนายจา้งในการใชแ้รงงานต่างดา้ว โดยจ าแนกเป็นรายดา้นดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นค่าจา้ง โดยเรียงล าดบัระดบัความส าคญัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี  
อตัราค่าจา้งแรงงานต่างดา้วต ่ากวา่แรงงานไทย แรงงานต่างดา้วไม่เรียกร้องเร่ืองการยกยอ่ง ชมเชย
หรือการใหร้างวลัอ่ืน ๆ เป็นค่าตอบแทนเหมือนแรงงานไทย ค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าท่ีพกัของแรงงานต่างดา้วต ่ากวา่คนไทย ตามล าดบั 
 ปัจจยัความตอ้งการของนายจา้งในการใชแ้รงงานต่างดา้ว 
 การจดัสรรคนให้ตรงกบัความตอ้งการของงาน โดยเรียงล าดบัระดบัความส าคญัจาก 
มากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี แรงงานต่างดา้วมีความอดทนในการท างาน การหาแรงงานไทยมา
ท างานเป็นเร่ืองยาก ผูป้ระกอบการจึงมีความตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วมากกวา่แรงงานไทย 
แรงงานต่างดา้วท าให้เกิดการทดแทนแรงงานบางประเภทท่ีแรงงานไทยไม่ท า แรงงานต่างดา้ว 
มีความขยนัท าใหง้านเป็นไปตามเป้าหมาย ตามล าดบั 
 การลดตน้ทุน โดยเรียงล าดบัระดบัความส าคญัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี  
สถานประกอบการขาดแรงงานระดบัล่างไร้ฝีมือจึงมีความตอ้งการแรงงานต่างดา้วสูง ลดตน้ทุนใน
การจดัอบรมดา้นฝีมือแรงงาน แรงงานต่างดา้วส่งผลใหต้น้ทุนดา้นค่าใชจ่้ายแรงงานลดลง 
ตามล าดบั 
 การเคล่ือนยา้ยแรงงาน โดยเรียงล าดบัระดบัความส าคญัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 
ไดด้งัน้ี แรงงานต่างดา้วช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได ้แรงงานต่างดา้วไม่เรียกร้อง
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินมากเท่าแรงงานไทย แรงงานต่างดา้วมีความจงรักภกัดี และไม่เปล่ียนงาน
หรือออกจากงานบ่อย ตามล าดบั 
 แรงจูงใจในตวัคนงาน โดยเรียงล าดบัระดบัความส าคญัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี 
ทศันคติต่องานท่ีแตกต่างกนั เช่น แรงงานไทยจะหลีกเล่ียงงานหนกั แรงงานต่างดา้วมีความทุ่มเท
อยา่งเตม็ท่ีในการท างาน แรงงานต่างดา้วปกครองง่าย และเช่ือฟังค าสั่งผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี นโยบาย
ของนายจา้งท่ีแตกต่างกนัจะเอ้ือต่อแรงงานต่างดา้ว ตามล าดบั 
 3.  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลต่างกนัต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้ว ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.1 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วใน
จงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.2 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุ่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วใน
จงัหวดัระยองแตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.3 ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง 
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.4 ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง 
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.5 ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจต่างกนั  
มีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.6 ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการจดทะเบียนต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.7 ผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวนแรงงานต่างดา้วต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.8 ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั  
  สมมติฐานท่ี 1.9 ผูป้ระกอบการท่ีมีการจดัสวสัดิการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั  



91 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยอง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการในจงัหวดั
ระยองแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวจิยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีขอ้มูล
ส่วนบุคคลต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั สามารถ
อภิปรายผล โดยอา้งอิงจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1.1 ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วใน
จงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการหาแรงงานไทยมาท างานเป็นเร่ืองยาก 
และแรงงานต่างดา้วมีความขยนัและอดทนในการท างานท่ีหนกั สกปรก และท างานบางประเภทท่ี
แรงงานไทยไม่ท า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของมาลีวรรณ เลาะวถีิ (2541) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบ
ของการอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วผดิกฎหมายท างานต่อการจา้งแรงงานไทยในจงัหวดัล าพนู โดย
ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และลูกจา้ง ประชาชนทั้วไปในจงัหวดัล าพนู 
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีความเห็นวา่ ปัจจุบนัแรงงานไทยมีอตัราการวา่งงานท่ีสูง แต่แรงงานไทยยงั
ปฏิเสธการท างานในอาชีพท่ีใชแ้รงงานหนกั สกปรก และเส่ียงอนัตรายอยู ่จึงมีความจ าเป็นท่ีจะจา้ง
แรงงานต่างดา้ว 
  สมมติฐานท่ี 1.2 ผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุ่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วใน
จงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุ่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้ว ในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 
ดา้นค่าจา้ง โดยดูจากค่าเฉล่ีย ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุต ่ากวา่ 35 ปี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  
3.57-3.86, อาย ุ36-45 ปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.66-4.30, อาย ุ41-45 ปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57-3.86 พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองอตัราค่าจา้งแรงงาน และการท่ี
แรงงานต่างดา้วไม่เรียกร้องเร่ืองการยกยอ่งชมเชย ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ36-40 ปี จะให้
ความส าคญักบัดา้นอตัราค่าจา้งและการท่ีแรงงานต่างดา้วไม่เรียกร้องเร่ืองการยกยอ่งชมเชย และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-45 ปี จะใหค้วามส าคญักบัดา้นอตัราค่าจา้งแรงงานกบัค่าใชจ่้ายดา้น
สวสัดิการ แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั จะให้ระดบัความส าคญัในแต่
ละดา้นของปัจจยัดา้นค่าจา้งท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิทยาภรณ์ ภู่ระหงษ ์(2551) 
ไดศึ้กษาผลกระทบและระดบัความพึงพอใจของการด าเนินงานตามมาตราการบริหารงานแรงงาน
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ต่างดา้วทั้งระบบต่อผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-40 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เป็นผูจ้ดัการ โดยด าเนินธุรกิจ
แบบเจา้ของคนเดียว กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วจาก
โทรทศัน์ และจึงน าแรงงานต่างดา้วไปจดทะเบียน และขอใบอนุญาตท างาน 
  สมมติฐานท่ี 1.3 ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงาน
ต่างดา้วในจงัหวดัระยองไมแ่ตกต่างกนั  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการ
ตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษา ปวช./ ปวส. กบั ปริญญาตรี และ ปริญาตรี กบั สูงกวา่ปริญญาตรีมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วดา้นปัจจยัดา้นค่าจา้งท่ีแตกต่างกนั โดยดูจากค่าเฉล่ียของ ปวช./ ปวส. มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
3.52-4.03 ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.41-3.76 และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  
3.90-4.30 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัจะมีปัจจยัดา้นค่าจา้ง 
ท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้ว และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัก็จะมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบักฎหมายในการควบคุมการใชแ้รงงานต่างดา้ว และขั้นตอนการข้ึน
ทะเบียนและการต่อใบอนุญาตท างานท่ีต่างกนั สุณีย ์จอ้ยจ ารัส (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยือกแขง็ในจงัหวดั
สมุทรสาคร พบวา่ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้การจา้งแรงงานต่างดา้วเพิ่มมากข้ึน พบวา่มีปัญหาใน
การจา้งแรงงานต่างดา้วมีอุปสรรคดา้นนโยบายการข้ึนทะเบียนและการขออนุญาตใหแ้รงงาน 
ต่างดา้วท างาน มีความยุง่ยากและเปล่ียนแปลงบ่อย และตอ้งติดต่อหลายหน่วยงาน อีกทั้งขั้นตอน
การข้ึนทะเบียนและต่อใบอนุญาตมีนอ้ยท าใหแ้จกจ่ายไม่ทัว่ถึง 
  สมมติฐานท่ี 1.4 ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงาน 
ต่างดา้วในจงัหวดัระยองไมแ่ตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั มีการ
ตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการท่ีมีประเภทกิจการ 
แตกต่างกนั มีการก าหนดวนัท างาน และเวลาท างาน และจ่ายค่าจา้งรวมถึงสวสัดิการและ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัแรงงานต่างดา้วแตกต่างกนั การมองในเร่ืองตน้ทุนค่าใชจ่้ายแรงงานท่ี
แตกต่างกนั และมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ในเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน และคุณลกัษณะของ
แรงงานต่างดา้วท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหต้ดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วแตกต่างกนั 
เน่ืองจากการหาคนงานไทยมาท างานเป็นเร่ืองยาก เช่นธุรกิจประเภทประมง จะจา้งแรงงานต่างดา้ว 
เพราะไม่สามารถหาแรงงานไทยมาท างานได ้เน่ืองจากวา่ เป็นงานท่ีหนกั และสกปรก ซ่ึง 
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สอดคลองกบังานวิจยั ของ สุณีย ์จอ้ยจ ารัส (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
จา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ 
ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วในผูป้ระกอบการอาหารทะเลเหยอืกแขง็ 
ซ่ึงผูป้ระกอบการทั้งหมดนั้น เคยใชแ้รงงานต่างดา้ว เพราะแรงงานต่างดา้วมีความอดทน และ 
ไม่เก่ียงงาน อีกทั้งยงัท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพมากกวา่แรงงานไทย จึงมีแนวโนม้ท่ีจะใชแ้รงงาน
ต่างดา้วมากข้ึน 
  สมมติฐานท่ี 1.5 ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจต่างกนั มีการ
ตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ
ต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั เน่ืองจากมีปัจจยับางอยา่งท่ี
ท าใหผู้ป้ระกอบการมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้ว พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการด าเนิน นอ้ยกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.65-4.00, 5-10 ปี มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.54-3.97, มากกวา่ 10 ปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.11-3.49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจนอ้ยกวา่ 5 ปี ใหค้วามส าคญัเร่ือง อตัราค่าจา้ง และ ค่าใชจ่้ายทางดา้นสวสัดิการ 
ส่วนผูส้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 5-10 ปี ใหค้วามส าคญัในเร่ือง 
อตัราค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายทางดา้นสวสัดิการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
ท่ีมีระยะเวลา มากกวา่ 10 ปี ใหค้วามส าคญัเร่ือง ค่าจา้ง และ การท่ีแรงงานต่างดา้วไม่เรียกร้องเร่ือง 
การยกยอ่งชมเชย แสดงใหเ้ห็นวา่ ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในดา้นปัจจยัดา้นค่าจา้งท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุณีย ์จอ้ยจ ารัส 
(2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบกิจการ
อาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัในการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีแตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 1.6 ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการจดทะเบียนต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการจดทะเบียนต่างกนัมี
การตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั เน่ืองจากลกัษณะการจดทะเบียนแบบ
เจา้ของคนเดียวอาจจะเอ้ือประโยชน์ในการจา้งแรงงานต่างดา้วมากกวา่การจดทะเบียนแบบ 
หา้งหุน้ส่วนและบริษทั เพราะการจดทะเบียนแบบเจา้ของคนเดียวอาจจะสามารถหลีกเล่ียงการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วได ้ส่วนในดา้นการจดทะเบียนลกัษณะบริษทั จะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองการจา้ง
แรงงานต่างดา้วท่ีมากกวา่การจดทะเบียนแบบเจา้ของคนเดียว ในส่วนของบริษทัจะมีขอ้จ ากดั
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ทางดา้นกฎหมายเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ถา้บริษทัใดมีการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก็จะถูกก าหนด
ไม่ใหจ้า้งแรงงานต่างดา้วท่ีไร้ฝีมือเขา้มาท างานภายในบริษทั จึงท าใหมี้การตดัสินใจในการจา้ง
แรงงานต่างดา้วท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศิพร คนงาน (2541) เร่ือง ปัญหา
อุปสรรคในการน านโยบายการจดัระบบ เพื่อควบคุมการท างานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไป
ปฏิบติั พบวา่ ความไม่ชดัเจนของนโยบาย และเง่ือนไขการด าเนินการ วตัถุประสงคห์ลกัตอ้งการจดั
ระเบียบควบคุมแรงงานต่างชาติผดิกฎหมายท่ีลกัลอบท างาน และอยูใ่นประเทศไทยใหเ้ขา้ระบบ
เพื่อทางราชการสามารถควบคุมดูแลและเป็นไปตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบติัการตรวจสอบ
เง่ือนไขของแรงงานต่างชาติท่ีลกัลอบเขา้เมืองนั้นไม่มีหลกัฐานแสดงชดัเจน  
  สมมติฐานท่ี 1.7 ผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวนแรงงานต่างดา้วต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวนแรงงานต่างดา้วต่างกนั 
มีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่การจา้ง 
แรงงานต่างดา้วจ านวนมากในสถานประกอบการ ส่งผลใหเ้กิดความยุง่ยากในการข้ึนทะเบียน 
ขอใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้ว และส่งผลในเร่ืองตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง 
ท่ีข้ึนขอใบอนุญาตท างาน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการข้ึนทะเบียนคร้ังละ 5000 บาทต่อคน ซ่ึงถือเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีส้ินเปลืองต่อสถานประกอบการ รวมถึงความยุง่ยากในการต่ออายใุบอนุญาตท างาน 
ในแต่ละคร้ัง เน่ืองจากวา่ใบอนุญาตท างาน 1 คร้ัง ใชไ้ด ้1 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหต้ดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุณีย ์จอ้ยจ ารัส (2547) ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็
ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้การจา้งแรงงานต่างดา้วเพิ่มมากข้ึน พบวา่ 
มีปัญหาในการจา้งแรงงานต่างดา้วมีอุปสรรคดา้นนโยบายการข้ึนทะเบียนและการขออนุญาตให้
แรงงานต่างดา้วท างาน มีความยุง่ยากและเปล่ียนแปลงบ่อย และตอ้งติดต่อหลายหน่วยงาน อีกทั้ง
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนและต่อใบอนุญาตมีนอ้ยท าใหแ้จกจ่ายไม่ทัว่ถึง 
  สมมติฐานท่ี 1.8 ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งต่างกนัมีการตดัสินใจจา้ง
แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งต่างกนัมีการ
ตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั เน่ืองจากมีปัจจยับางอยา่งท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการมีการมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้ว จากผลการวจิยั
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจดา้นปัจจยัค่าจา้ง 
ซ่ึงเม่ือดูจากค่าเฉล่ียลกัษณะการจ่ายค่าจา้งแบบรายเดือน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60-4.07 แบบรายวนั มี
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ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.42-3.68 แบบเหมาจ่าย มีค่าเฉล่ีอยูท่ี่ 3.83-4.50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งแบบรายเดือน ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง อตัราค่าจา้ง และ ค่าใชจ่้ายดา้น
สวสัดิการ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งเป็นรายวนั ใหค้วามส าคญัเร่ือง  
อตัราค่าจา้ง และการท่ีแรงงานต่างดา้วไม่เรียกร้องเร่ืองการยกยอ่งชมเชย ผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งแบบเหมาจ่าย ใหค้วามส าคญัเร่ือง อตัราค่าจา้ง และค่าใชจ่้าย 
ดา้นสวสัดิการ แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการจ่ายค่าจา้งท่ีแตกต่างกนั จะมีการ
ตดัสินใจในการจา้งแรงงานต่างดา้วในดา้นของปัจจยัค่าจา้งในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั ยงยทุธ 
แฉลม้วงศ ์(2539) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบดา้นมหาภาคของการจา้งแรงงานอพยพต่างชาติต่อ 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน การจา้งงานของคนไทยและการกระจายรายได ้พบวา่การท่ี
ประเทศไทยมีแรงงานเพิ่มข้ึนจากการเขา้มาของแรงงานต่างชาติ ทั้งถูกและผดิกฎหมาย มีผลท าให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมขยายตวัมากข้ึนอตัราเงินเฟ้อลดลง ลดความกดดนัจากการ
เพิ่มข้ึนของค่าแรงลดลง ส าหรับธุรกิจท่ีอาศยัความไดเ้ปรียบจากค่าจา้งท่ีต ่าจะไดป้ระโยชน์จากการ
เพิ่มของแรงงานต่างชาติมากกวา่แรงงานไทย 
  สมมติฐานท่ี 1.9 ผูป้ระกอบการท่ีมีการจดัสวสัดิการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองไม่แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีการจดัสวสัดิการหรือ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างกนัมีการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัระยองแตกต่างกนั โดยมี
การจดัสวสัดิการตามกฎหมายก าหนด คือ คุม้ครองเร่ืองสวสัดิการและค่ารักษาพยาบาล โดยจดัใหมี้
การตรวจสุขภาพและท าประกนัสุขภาพประจ าปี ส าหรับแรงงานท่ีผา่นการพิสูจน์สัญชาติแลว้ 
มีสิทธิข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนกบัส านกังานประกนัสังคมได ้และการจดัท่ีพกัใหก้บัแรงงาน
ต่างดา้ว เป็นตน้ เน่ืองจากกฎหมายมีการก าหนดสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างดา้วไวห้ลายดา้น 
รวมถึงนโยบายและประโยชน์ท่ีจะเอ้ือต่อแรงงานต่างดา้ว จึงท าใหผู้ป้ระกอบการแต่ละแห่ง มีการ
จดัสวสัดิการท่ีแตกต่างกนัให้กบัแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหต้ดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้ว
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสิทธิ คูณศรี (2539) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมิน 
ความจ าเป็นในการใชแ้รงงานต่างดา้วในประเทศ ศึกษากรณี อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยศึกษา
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนายจา้ง ลูกจา้งคนไทยในสถานประกอบการ และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มนายจา้งมีการจา้งแรงงานพม่ามากกวา่แรงงานไทย งานท่ีจา้งส่วนใหญ่ 
จะเป็นกรรมกร ค่าจา้งอยูใ่นระดบัต ่ากวา่แรงงานไทยเกือบคร่ึงหน่ึง แต่จะไดรั้บสวสัดิการดา้น
อาหารและท่ีพกั 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวจิยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัระยอง ผูท้  าการวจิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจา้งแรงงานต่างดา้ว แบ่งเป็น 2 ดา้น 
คือ ปัจจยัดา้นค่าจา้ง และ ปัจจยัความตอ้งการของนายจา้งในการใชแ้รงงานต่างดา้ว ผูป้ระกอบการ
ควรใหค้วามสนใจในขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี  
  1.1  ดา้นปัจจยัค่าจา้ง ควรให้ความส าคญักบัการจดัสวสัดิการใหก้บัลูกจา้งท่ีเป็น
แรงงานต่างดา้ว ให้เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท่ีพกัของแรงงาน 
ต่างดา้ว 
  1.2  ปัจจยัความตอ้งการของนายจา้งในการใชแ้รงงานต่างดา้ว 
   1.2.1  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัลกัษณะการท างานของแรงงานต่างดา้ว
ท่ีชดัเจน เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
   1.2.2  ผูป้ระกอบการควรมีการพิจารณาเร่ืองค่าจา้งแรงงานต่างดา้ว ก่อนการจา้ง
แรงงานต่างดา้ว และน ามาเปรียบเทียบกบัค่าจา้งแรงงานไทย เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนทางแรงงานท่ี
แทจ้ริง 
   1.2.3  ผูป้ระกอบการควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น การใหร้างวลั
เป็นการตอบแทน เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัแรงงานต่างดา้วในการท างาน จะส่งผลให้
แรงงานต่างดา้วมีความจงรักภกัดี และไม่เปล่ียนงานหรือออกจากงานบ่อย 
  1.2.4  ผูป้ระกอบการควรใชร้ะบบการจดัการควบคุมดูแลแรงงานต่างดา้วท่ี
เหมือนกบัคนไทย เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่าง จะส่งผลใหแ้รงงานต่างดา้วปกครองง่าย และเช่ือฟัง
ค าสั่งผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี  
   1.2.5  ผูป้ระกอบการควรจะมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการจา้ง 
แรงงานต่างดา้ว เช่น เร่ือง สวสัดิการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อแรงงานต่างดา้ว  
 2.  ควรใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฏหมายแรงงานเก่ียวกบักฎหมายควบคุมการใช้
แรงงานต่างดา้วกบัผูป้ระกอบการ ดงันั้นรัฐบาลควรจดัหน่วยงานท่ีมารถใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมายแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ โดยมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น สภาความมัน่คง ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและ
สวสัดิการสังคม สาธารณสุขจงัหวดั ส านกังานจดัหางาน เพื่อมิใหผู้ป้ระกอบการท าผดิกฎหมาย
แรงงานต่างดา้ว 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาวจิยั มีขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัคร้ังต่อไปวา่ ควรมีการศึกษาถึงใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
 1.  ควรศึกษาการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนทั้งขั้นตอนการข้ึนทะเบียน การก าหนด
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการรวมถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ในการด าเนินงานเก่ียวกบัการจา้ง 
แรงงานต่างดา้ว และไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบ่อยเกินไป  
 2.  ควรศึกษาการก าหนดประเภทกิจการ และจ านวนโควตาของแรงงานต่างดา้วท่ี
อนุญาตใหแ้ต่ละกิจการ สามารถจา้งไดแ้ละมีกฏหมายควบคุมอยา่งใกลชิ้ด  
 3.  ควรศึกษาขั้นตอนในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว และการขออนุญาตท างานของ
แรงงานต่างดา้ว รวมทั้งศึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว เพื่อใหเ้กิด
ความสะดวกในการด าเนินการ 
 4.  ควรจดัใหมี้การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วในแต่ละปี โดยมีการก าหนดระยะเวลาท่ี
จดัอยา่งชดัเจน และยดืระยะเวลาตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการ
รับทราบโดยทัว่ถึง 
 5.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการกระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบั 
แรงงานต่างดา้วจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะไดน้ าผลท่ีไดม้าศึกษาเปรียบเทียบ และเสนอต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียว 


