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บทที ่5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับงานวิจยัเร่ือง “แนวทางในการทาํธุรกิจแรงงานต่างดา้วกลุ่ม

ประเทศกมัพชูา” เป็นงานวจิยัเชิงผสม ประกอบดว้ยวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยทาํ

การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นแรงงานต่างดา้วกมัพชูาจาํนวน 400 ชุด และวจิยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงทาํการสมัภาษณ์จากนายจา้งหรือสถานประกอบการท่ีใชแ้รงงาน

ต่างดา้วกมัพชูาจาํนวน 15 บริษทั โดยทาํการวิเคราะห์ทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ัง

น้ี โดยนาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แรงงานต่างดา้วกมัพชูาท่ีทาํงานในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 

400 คน และนายจา้งหรือสถานประกอบการท่ีใชแ้รงงานต่างดา้วกมัพชูา จาํนวน 15 บริษทั ดว้ย

วิธีการสาํรวจ (Survey research method) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินการวิจยัโดยละเอียด ในการกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งประชากร การสุ่มตวัอยา่งเกบ็รวบรวมขอ้มูล การจดัทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํ

ขอ้มูลไปทาํการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  SPSS (Statistical package for the social 

sciences) ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี และร้อยละ 

 

สรุปผลการวจิยั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างดา้วกมัพชูาท่ีเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

67.3 ดา้นอายอุยูใ่นช่วง 20-30 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.5 ดา้นสถานภาพมีสถานภาพโสดมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.5 ดา้นรายไดม้ากท่ีสุดอยูใ่นช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 10,000-12,500 

บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 ดา้นระยะเวลาท่ีทาํงานในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ทาํงานมา 1-2 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 52.5  

 แรงงานต่างดา้วกมัพชูาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ เม่ือเขา้มาทาํงานในประเทศไทยแลว้

ทาํใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีผูต้อบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 95.8 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบั
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จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเพ่ือส่งเงินกลบับา้นไปใหค้รอบครัวท่ีประเทศกมัพชูา 

คิดเป็นร้อยละ 58.3 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัรายไดจ้ากการทาํงานท่ีคาดหวงัเม่ือเขา้มาทาํงานใน

ประเทศไทยคือ รายได ้12,00-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัค่า

ล่วงเวลาท่านคาดหวงัจากการทาํงาน คือ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ดา้นความ

คิดเห็นเก่ียวกบัสวสัดิการท่ีท่านคาดหวงัจากสถานประกอบการมากท่ีสุด คือ ค่าเบ้ียขยนั คิดเป็น

ร้อยละ 67.0 ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนท่ีจะทาํงานในประเทศไทย มากท่ีสุดคือ 3-6 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 79.5  ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจระหวา่งท่ีทาํงานอยูใ่นประเทศไทย

ตอบวา่พึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.5 และสุดทา้ยคือการท่ีแรงงานต่างดา้วกมัพชูาจะ

แนะนาํหรือชกัจูงคนท่ีรู้จกัใหม้าทาํงานในประเทศไทย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.5  

 สาเหตุหลกัสาํคญัท่ีทาํใหน้ายจา้งหรือสถานประกอบการตอ้งเลือกใชแ้รงงานต่างดา้ว

กมัพชูามาเป็นแรงงานระดบัล่าง เพราะ ปัญหาดา้นขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากแรงงานไทยส่วน

ใหญ่จะเลือกทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีเน้ืองานสบายกวา่ และไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่ จึงทาํ

ใหส้ถานประกอบการรายยอ่ยเหล่าน้ีเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วกมัพชูาเขา้มาเป็นพนกังานฝ่ายผลิต

เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน และทาํใหกิ้จการสามารถดาํเนินต่อไปได ้ลาํดบัต่อมาดา้น

เง่ือนไขสาํคญัท่ีนายจา้งหรือสถานประกอบการจะวา่จา้งแรงงานต่างดา้วกมัพชูาเขา้มาทาํงานนั้น 

จะทาํการวา่จา้งผา่นบริษทัจดัหาแรงงานในประเทศไทย เน่ืองจากบริษทัจดัหาแรงงานเหล่าน้ี       

จะทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการเร่ืองเอกสารประจาํตวัของแรงงานต่างดา้วทั้งหมด และนาํแรงงานเขา้

มาประเทศไทยเพ่ือทาํงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ทาํใหส้ถานประกอบการมีการทาํงานท่ี

สะดวกสบายมากข้ึนดว้ย ดา้นอตัราค่าจา้งท่ีเหมาะสมสาํหรับแรงงานต่างดา้วกมัพชูาท่ีเขา้มาทาํงาน

ในประเทศไทย จะไดรั้บค่าแรงงานตามกฎหมายแรงงานคือวนัละ 300 บาท เท่าเทียมกบัแรงงาน

ไทยดว้ยกนั ในดา้นขอ้จาํกดั และวิธีการคดัเลือกบริษทัจดัหาแรงงานต่างดา้วกมัพชูานั้น จะเลือก

จากบริษทัท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานและมีความเป็นมืออาชีพท่ีสุด เพราะจะตอ้งไดรั้บความ

ไวว้างใจ และมีความรับผดิชอบสูงต่อการดาํเนินการท่ีบริษทัจดัหาแรงงานกบัสถานประกอบการ

ตกลงกนัไว ้เพื่อความโปร่งใส ชดัเจนและดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งทุกกระบวนการ ต่อมาคือปัญหาท่ี

พบจากการจา้งแรงงานต่างดา้วกมัพชูามากท่ีสุด คือ พบวา่แรงงานต่างดา้วกมัพชูาเม่ือเขา้ทาํงานใน

ประเทศไทยนั้น มีความด้ือร้ัน และไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ อาจจะ
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ก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือประสบอุบติัเหตุในการทาํงานกไ็ด ้ แหล่งสาํหรับคน้หาขอ้มูลบริษทั

จดัหาแรงงานต่างดา้ว คือกลุ่มฝ่ายบุคคลของพ้ืนท่ีในจงัหวดัชลบุรี  ทาํใหส้ามารถอพัเดตข่าวสาร

เก่ียวกบับริษทัจดัหาแรงงานท่ีน่าสนใจได ้คุณภาพของบริษทัท่ีใหบ้ริการแรงงานต่างดา้วในความ

คิดเห็นของนายจา้งหรือสถานประกอบการ จะตอ้งมีศกัยภาพในการทาํงานสูง สามารถรับมือกบั

สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี รู้จกัแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัทว้งที รวมทั้งสามารถ

อบรมพนกังานกมัพชูาเพ่ือใหต้รงกบัคุณสมบติัท่ีสถานประกอบการได ้ส่วนใหญ่ขอ้ดีของบริษทั

จดัหาแรงงาน ท่ีใชบ้ริการนั้นจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของแรงงานและสถาน

ประกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี จะตอ้งสามารถคดัสรรและอบรมแรงงานก่อนท่ีจะนาํส่งลูกคา้ เพื่อให้

ไม่เกิดปัญหาแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ จะทาํใหเ้กิดความประทบัใจและความไวใ้จท่ีจะใชบ้ริการ

ต่อ ๆ ไป ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  ทาํใหท้ราบวา่จุดประสงคใ์นการจา้งแรงงานต่างดา้วของสถานประกอบการต่างนั้น  

เกิดจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ ส่งผลใหมี้นกัลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเป็นจาํนวน

มากในเขตอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี ทาํใหแ้รงงานไทยมีตวัเลือกเพ่ิมมากข้ึนท่ีจะหาช่องทางใน

การประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเ้ล้ียงชีพในอตัราท่ีสูงข้ึน ดงันั้นสถานประกอบการรายยอ่ยจึงขาด

แคลนแรงงานระดบั ส่งผลใหน้ายจา้งหรือสถานประกอบหนัมาใชแ้รงงานต่างดา้วกมัพชูาเป็น

แรงงานทดแทนแรงงานไทย และเน่ืองจากประเทศกมัพชูาเป็นประเทศท่ีเป็นเพื่อนบา้นกบัประเทศ

ไทยจึงทาํใหมี้วฒันธรรมและการส่ือสารท่ีคลา้ยกนั จึงสามารถปรับตวัเขา้หากนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.  ทาํใหท้ราบถึงจุดแขง็ของแรงงานต่างดา้วกมัพชูา คือ มีลกัษณะนิสยัท่ีอดทน ขยนั 

และไม่เก่ียงงาน พร้อมท่ีจะศึกษากระบวนการใหม่ ๆ ในการทาํงานเพ่ือความกา้วหนา้ในการหา

รายไดเ้ล้ียงชีพ ประกอบกบัแรงงานต่างดา้วกมัพชูามีจุดมุ่งหมายในการทาํงานคือตอ้งการให้

คุณภาพชีวิตของตนเองละครอบครัวท่ีประเทศกมัพชูามีความเป็นอยูดี่ท่ีข้ึน แรงงงานต่างดา้ว

กมัพชูาเหล่าน้ีจึงสามารถทาํงานในประเทศไทยไดเ้ป็นระยะเวลานาน 

 3.  จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีเกิดข้ึนทาํใหท้ราบวา่นายจา้งหรือสถาน 

ประกอบการมีความตอ้งการแรงงานท่ีสูงมาก แต่อาจจะติดขดัในการดาํเนินการท่ีจะสรรหาแรงงาน

ต่างดา้วใหเ้ขา้มาทาํงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายไดอ้ยา่งไร เหตุการณ์น้ีทาํใหเ้ห็นเห็นช่องทางใน

การทาํธุรกิจบริษทัจดัหาแรงงานเกิดข้ึน ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นตวักลางหรือนายหนา้นัน่เอง
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เน่ืองจากบริษทัจดัหาแรงงานจะมีทีมงานอยูท่ี่ฝ่ังประเทศกมัพชูาใหส้รรหาแรงงานต่างดา้วกมัพชูา

ใหต้รงกบัคุณสมบติัท่ีสถานประกอบการท่ีเป็นลูกคา้ตอ้งการ และทาํการส่งมอบแรงงานเหล่าน้ีไป

ใหก้บัสถานประกอบตามท่ีตกลง โดยท่ีสถานประกอบการจะไดรั้บแรงงานต่างดา้วกมัพชูาท่ี

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 100% เขา้มาทาํงาน 

 4.  ทาํใหท้ราบขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการทาํธุรกิจคือ นายจา้งตอ้งการแรงงานท่ี 

สามารถทาํงานไดร้ะยะยาว ไม่ชอบปัญหาการลาออกของพนกังานเพราะจะทาํใหก้าํลงัการผลิตของ

ธุรกิจนั้นหยดุชะงกั หากการทาํธุรกิจท่ีเป็นบริษทัจดัหาแรงงานได ้สามารถคดัสรรแรงงานต่างดา้ว

กมัพชูาเขา้มาทาํงานไดต้ามคุณสมบติัท่ีนายจา้งงตอ้งการ ร่วมทั้งปัญหา การขาด ลา มาสาย ก่อการ

ประทว้ง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเองจะพบเห็นอยูบ่่อยๆในแรงงานไทยท่ีมีอายงุานมากซ่ึงไม่เกรงกลวัต่อ

การผดิกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันั้นถา้บริษทัจดัหาแรงงานสามารถควบคุมการเกิดปัญหา

เหล่าน้ีใหก้บันายจา้งได ้กจ็ะทาํใหเ้กิดการจา้งงานของแรงงานต่างดา้วผา่นบริษทัจดัหาแรงงานได้

ในระยะยาว 

 

การอภปิรายผล 

 สาํหรับแนวทางในการทาํธุรกิจแรงงานต่างดา้วกลุ่มประเทศกมัพชูา จากการสมัภาษณ์

นายจา้งหรือสถานประกอบการท่ีเป็นใชบ้ริการและเป็นลูกคา้ของบริษทัจดัหาและนาํเขา้แรงงาน

ต่างดา้วกมัพชูาพบวา่ การดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใชแ้รงงานต่างดา้วกมัพชูานั้น มาจากสาเหตุท่ี

สถานประกอบการนั้นประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดบัล่างหรือแรงงานฝ่ายผลิต  

เน่ืองจากแรงงานท่ีเป็นคนไทยมกัจะหนัไปทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นสถานประกอบการ

ขนาดใหญ่ เพราะถือค่านิยมท่ีวา่จะทาํใหไ้ดค่้าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีมากกวา่ ดงันั้นสถาน

ประกอบการรายยอ่ยจึงไม่มีแรงงานท่ีจะมารองรับกาํลงัการผลิตได ้จึงตอ้งหนัมาใชแ้รงงานต่างดา้ว

กมัพชูาแทน จากสถานการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตแรงงานกมัพชูาส่วนใหญ่มกัจะลกัลอบเขา้มาทาํงาน

ในประเทศไทยมากเป็นอนัดบัสองรองจากแรงงานพม่า เพราะแรงงานกมัพชูาเหล่าน้ีตอ้งการเขา้มา

ทาํงานเพ่ือหารายไดท่ี้มากกวา่ทาํงานท่ีประเทศของตน และคุณสมบติัท่ีถือเป็นขอ้ดีของแรงงาน

กมัพชูาคือไม่เลือกงาน มีความอดทนสูง และสามารถทาํงานท่ีมีเน้ืองานหนกัไดก้วา่แรงงานไทยอีก

ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย (ทิพมาศ จาํนงรักษ,์  
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2551)  ขั้นตอนในการดาํเนินเม่ือนายจา้งตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้วกมัพชูาเพ่ือเขา้มาทาํงานใน

สถานประกอบการนั้น สรรหาขอ้มูลจากกลุ่มทรัพยากรบุคคลในพื้นท่ีท่ีตนเองนั้นเป็นสมาชิกอยู ่

เน่ืองจากกลุ่มทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีจะมีขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์ในการใชบ้ริษทัจดัหา

แรงงานเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ เพื่อจะเป็นขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัจดัหาแรงงาน

ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บความไวว้างใจใหจ้ดัสรรและนาํเขา้แรงงานต่างดา้วกมัพชูาใหเ้ขา้

มาทาํงานสถานประกอบการของตน โดยส่วนใหญ่นายจา้งหรือสถานประกอบการจะกาํหนด

คุณสมบติัหรือคาดหวงัวา่ จะตอ้งเป็นบริษทัจดัหาแรงงานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน  

มีความน่าเช่ือถือ และตอ้งไวว้างใจได ้เพราะบริษทัจดัหาแรงงานจะตอ้งทาํหนา้เสมือนเป็นตวัแทน

ในการดาํเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยท่ีแรงงานกมัพชูาจะเขา้มาทาํงานดา้น

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้วนั้น บริษทัจดัหาแรงงานท่ีจะจดัส่งแรงงานต่างดา้วกมัพชูา

ใหก้บัสถานประกอบการ จะนาํเขา้แรงงานดว้ยระบบ MOU ซ่ึงหมายถึงการนาํเขา้แรงงานต่างดา้ว

ผา่นขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลกมัพชูา โดยจะผา่นวิธีการตรวจสอบ

เอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบไปดว้ย กระทรวงแรงงาน สถานทูต สาํนกังาน

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศกมัพชูาและประเทศไทย รวมถึงตวัแทนบริษทัจดัหาแรงงานทั้ง

ประเทศกมัพชูาและประเทศไทยดว้ย โดยมีขอ้ตกลงท่ีวา่แรงงานกมัพชูาท่ีเขา้มาจะตอ้งไดรั้บการ

คุม้ครองตามกฎหมายไทย เอกสารท่ีถือเป็นหลกัฐานแสดงความถูกตอ้งของแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ี 

คือ หนงัสือเดินทาง (Passport) วีซ่าประเภท Non-la เพื่อเขา้มาทาํงานในประเทศไทยไดใ้น

ระยะเวลา 2 ปี และใบอนุญาตทาํงาน (Work permit) เอกสารดงักล่าวน้ีจะทาํใหแ้รงงานต่างดา้ว

กมัพชูาสามารถอยูท่าํงานในประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงไปสอดคลอ้งกบัดา้นสิทธิ

ส่วนบุคคล ท่ีสามารถทาํงานอยูใ่นประเทศไทยอยา่งถูกตอ้ง และยงัเป็นการส่งเสริมใหแ้รงงานต่าง

ดา้วกมัพชูาท่ีตอ้งการมาทาํงานในประเทศอยา่งถูกกฎหมายใหเ้พิ่มมากข้ึนอีกดว้ย และสอดคลอ้ง

กบัดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง จากแบบสาํรวจพบวา่แรงงานต่างดา้ว

กมัพชูามีความคาดหวงัท่ีจะทาํงานอยูใ่นประเทศไทย 3-6 ปี แสดงถึงความมานะอดทนท่ีจะทาํงาน

อยูใ่นประเทศไทยเพ่ือหารายไดใ้นช่วงระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดความผกูพนัต่อองคก์ร    

(สุพฒันา อิศวภา, 2554)   ต่อมาในดา้นกฎหมายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวนัท่ีแรงงานต่างดา้ว

กมัพชูาจะตอ้งไดรั้บจากนายจา้งหรือสถานประกอบการ จะสอดคลอ้งกบัดา้นการไดรั้บค่าแรงท่ี
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เพียงพอและมีความยติุธรรม ท่ีแรงงานต่างดา้วกมัพชูาคาดหวงัจะได ้จากการแบบสาํรวจพบวา่ 

แรงงานต่างดา้วกมัพชูาส่วนใหญ่คาดหวงัจะไดร้ายไดต่้อเดือนประมาณ 12,000-15,000 บาท และ

ไดค่้าล่วงเวลาจากการทาํงานประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงาน (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ สุภรณ์ จรัสสิทธ์ิ, เฉลิมพล สาย

ประเสริฐ, พอตา บุนยติรณะ, วรรณภา อารีย,์ 2555) รวมถึงสวสัดิการเพิ่มเติมท่ีแรงงานต่างดา้ว

กมัพชูาคาดหวงัจะไดรั้บจากนายจา้งหรือสถานประกอบการคือเบ้ียขยนั จะส่งผลใหแ้รงงานมี

รายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนในแต่ละเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทน  

(ทิพมาศ จาํนงรักษ,์ 2551) ต่อมาดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน จากการสาํรวจ

พบวา่แรงงานต่างดา้วกมัพชูามีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการทาํงานในประเทศไทยเพ่ือส่งเงินกลบัไปให้

ครอบครัวท่ีประเทศกมัพชูา ส่งผลใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างความ

พึงพอใจในการทาํงาน (ปรัชญา สตัยธรรม, 2550) แรงงานต่างดา้วกมัพชูาเหล่าน้ีสามารถเกบ็เงิน

และส่งเงินกลบับา้นไดเ้ป็นจาํนวนมากในแต่ละคร้ัง ซ่ึงส่ือใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญัแก่

ครอบครัวมาเป็นอนัดบัแรก  ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั จากแบบสาํรวจพบวา่แรงงานต่างดา้ว

กมัพชูาจะแนะนาํ ญาติพี่นอ้ง และเพื่อนใหเ้ขา้มาทาํงานในประเทศไทยดว้ยกนั เพราะหากเขา้มา

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย จะไม่ตกเป็นแรงงานต่างดา้วท่ีตอ้งหลบซ่อนการจบักมุของเจา้หนา้ท่ี

บา้นเมืองแต่อยา่งใด และท่ีสาํคญัคือรายไดท่ี้ไดรั้บนั้นมากพอสาํหรับการเล้ียงชีพแลว้ ยงัส่งผลหา

ฐานะและคุณภาพชีวติของแรงงานต่างดา้วกมัพชูาดียิง่ข้ึน   

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังนี ้

 จากการท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาแนวทางในการทาํธุรกิจแรงงานต่างดา้วกลุ่มประเทศ

กมัพชูา ทาํใหมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  จากการสมัภาษณ์พบวา่นายจา้งหรือสถานประกอบการส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการ 

บริษทัจดัหาแรงงานในประเทศไทย เน่ืองจากไดรั้บความสะดวกในการดาํเนินการ และจะไดม้าซ่ึง

แรงงานต่างดา้วกมัพชูาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ทาํใหน้ายจา้งหรือสถานประกอบการนั้น ๆ  

มีความสบายใจอยา่งหากมีกรณีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเขา้ตรวจคน้สถานประกอบการของตน 

 2.  จากผลของงานวิจยัพบวา่ในการดาํเนินการเป็นบริษทัจดัหาแรงงานในประเทศไทย  
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ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นตวักลางระหวา่งนายจา้งกบัแรงงานต่างดา้วกมัพชูา ดงันั้นบริษทัจดัหาแรงงาน

จะตอ้งเป็นผูต้กลงเจรจาในดา้นนโยบายการจา้งงานกบัสถานประกอบการ เพื่อใหแ้รงงานต่างดาว

กมัพชูาไดรั้บค่าจา้ง ไดรั้บสวสัดิการตามกฎหมายแรงงานท่ีควรจะไดรั้บ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ตาม

กฎหมายเม่ือเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

 3.  จากผลของการวิจยัการสาํรวจเก่ียวกบัความคงอยูข่องแรงงานต่างดา้วกมัพชูา  

ผูป้ระกอบการและบริษทัจดัหาแรงงานควรสนใจในประเดน็ท่ีมีการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

เพื่อยดึเป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในภายภาคหนา้ หากบริษทัจดัหาแรงงานเขา้

ใจความตอ้งการของแรงงานต่างดา้วกมัพชูาได ้และเขา้ใจความตอ้งการของนายจา้งหรือสถาน

ประกอบการไดก้จ็ะทาํใหบ้ริษทัจดัหาแรงงานรู้วิธีในการดาํเนินธุรกิจดว้ย 

 4.  จากผลของการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเราไดศึ้กษาแรงงานต่างดา้วเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น  

หากเราศึกษาแรงงานต่างดา้วกลุ่มประเทศลาว และ พม่าเพิ่มข้ึน สามารถดึงจุดเด่นของแรงงานทั้ง

สองประเทศได ้บริษทัจดัหาแรงงานกจ็ะสามารถนาํเสนอแรงงานใหก้บันายจา้งหรือสถาน

ประกอบการท่ีตอ้งการความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

 5.  การนาํเขา้มาซ่ึงแรงงานต่างดา้วกมัพชูาจะทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีข้ึน  

ดงันั้นเพื่อเป็นการจดัระบบแรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้มาในประเทศไทยอยา่งผดิกฎหมาย ควรจดั

ใหมี้การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายแรงงาน เพื่อเป็นการควบคุมแรงงานต่างดา้วกบั

ผูป้ระกอบการ ส่งเสริมใหรั้ฐบาลจดัหน่วยงานท่ีสามารถอธิบายประเดน็เหล่าน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ชดัเจน โดยประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สภาความมัน่คง สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม สาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังานจดัหา

ประจาํจงัหวดั เพื่อเป็นการส่งเสริมมิใหน้ายจา้งหรือสถานประกอบการนั้นเลือกใชแ้รงงานต่างดา้ว

ท่ีผดิกฎหมายเขา้มาทาํงานในภาวะท่ีประสบปัญหา 

 6.  การจา้งแรงงานต่างดา้วนั้น จะประสบกบัปัญหาเร่ืองความชดัเจนเก่ียวกบันโยบายการ 

จา้งแรงงานต่างดา้วและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจา้งงานแรงงานต่างดา้ว จึงควรกาํหนด

นโยบายใหช้ดัเจน ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย ไม่ยกเลิกระบบการใหพ้ิสูจน์สญัชาติ เพื่อเป็นการแกปั้ญหา

แรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมายลกัลอบเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยตอนน้ี ควรใหมี้การรายงานตวั จดัทาํ
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บตัร และจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของแรงงานต่างดา้วกมัพชูาเหล่าน้ี โดยจะจดัเกบ็ภาษี

เงินไดเ้พื่อนาํภาษีมาพฒันาทอ้งถ่ิน  

  

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  
 1.  จากการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยั โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนายจา้งหรือ 

สถานประกอบการ และแรงงานต่างดา้วกมัพชูาในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจจะขยาย

กลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งข้ึน โดยอาจจะศึกษากลุ่มประชาการในเขตจงัหวดัระยอง หรือ สมุทรปราการ

ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีแรงงานต่างดา้วอาศยัและทาํงานอยู ่

 2.  ควรจะศึกษาแนวทางในการทาํธุรกิจเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วทั้ง 3 สญัชาติไดแ้ก่ ลาว 

พม่า กมัพชูา เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกนัวา่สญัชาติใดเป็นสญัชาติท่ีนายจา้งหรือสถานประกอบการ

ในประเทศไทยใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด 

 3.  ศึกษาปัจจยัท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการท่ีทาํผดิกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว เพื่อใหไ้ด้

นาํผลท่ีไดม้าศึกษาเปรียบเทียบในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

 

 


