แนวทางในการทําธุรกิจแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศกัมพูชา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
อมารี รัฐ พรหมสาขา ณ สกลนคร
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สิ งหาคม 2557
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับงานวิจยั เรื่ อง “แนวทางในการทําธุรกิจแรงงานต่างด้าวกลุ่ม
ประเทศกัมพูชา” เป็ นงานวิจยั เชิงผสม ประกอบด้วยวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยทํา
การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นแรงงานต่างด้าวกัมพูชาจํานวน 400 ชุด และวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งทําการสัมภาษณ์จากนายจ้างหรื อสถานประกอบการที่ใช้แรงงาน
ต่างด้าวกัมพูชาจํานวน 15 บริ ษทั โดยทําการวิเคราะห์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้ง
นี้ โดยนําเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่ทาํ งานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จํานวน
400 คน และนายจ้างหรื อสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวกัมพูชา จํานวน 15 บริ ษทั ด้วย
วิธีการสํารวจ (Survey research method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแนวทางในการดําเนินการวิจยั โดยละเอียด ในการกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร การสุ่ มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ
ข้อมูลไปทําการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical package for the social
sciences) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ และร้อยละ

สรุปผลการวิจยั
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่เป็ น เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
67.3 ด้านอายุอยูใ่ นช่วง 20-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.5 ด้านสถานภาพมีสถานภาพโสดมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.5 ด้านรายได้มากที่สุดอยูใ่ นช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 10,000-12,500
บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.5 ด้านระยะเวลาที่ทาํ งานในประเทศไทยมากที่สุดคือ ทํางานมา 1-2 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 52.5
แรงงานต่างด้าวกัมพูชาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เมื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้ว
ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ มีผตู ้ อบแบบสอบถามคิดเป็ นร้อยละ 95.8 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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จุดมุ่งหมายที่ตอ้ งเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อส่ งเงินกลับบ้านไปให้ครอบครัวที่ประเทศกัมพูชา
คิดเป็ นร้อยละ 58.3 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้จากการทํางานที่คาดหวังเมื่อเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยคือ รายได้ 12,00-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 56.0 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับค่า
ล่วงเวลาท่านคาดหวังจากการทํางาน คือ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 ด้านความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการที่ท่านคาดหวังจากสถานประกอบการมากที่สุด คือ ค่าเบี้ยขยัน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.0 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนที่จะทํางานในประเทศไทย มากที่สุดคือ 3-6 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 79.5 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจระหว่างที่ทาํ งานอยูใ่ นประเทศไทย
ตอบว่าพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 98.5 และสุ ดท้ายคือการที่แรงงานต่างด้าวกัมพูชาจะ
แนะนําหรื อชักจูงคนที่รู้จกั ให้มาทํางานในประเทศไทย มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 98.5
สาเหตุหลักสําคัญที่ทาํ ให้นายจ้างหรื อสถานประกอบการต้องเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
กัมพูชามาเป็ นแรงงานระดับล่าง เพราะ ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานไทยส่วน
ใหญ่จะเลือกทํางานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีเนื้องานสบายกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า จึงทํา
ให้สถานประกอบการรายย่อยเหล่านี้เลือกใช้แรงงานต่างด้าวกัมพูชาเข้ามาเป็ นพนักงานฝ่ ายผลิต
เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน และทําให้กิจการสามารถดําเนินต่อไปได้ ลําดับต่อมาด้าน
เงื่อนไขสําคัญที่นายจ้างหรื อสถานประกอบการจะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชาเข้ามาทํางานนั้น
จะทําการว่าจ้างผ่านบริ ษทั จัดหาแรงงานในประเทศไทย เนื่องจากบริ ษทั จัดหาแรงงานเหล่านี้
จะทําหน้าที่ในการดําเนินการเรื่ องเอกสารประจําตัวของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด และนําแรงงานเข้า
มาประเทศไทยเพื่อทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้สถานประกอบการมีการทํางานที่
สะดวกสบายมากขึ้นด้วย ด้านอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมสําหรับแรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่เข้ามาทํางาน
ในประเทศไทย จะได้รับค่าแรงงานตามกฎหมายแรงงานคือวันละ 300 บาท เท่าเทียมกับแรงงาน
ไทยด้วยกัน ในด้านข้อจํากัด และวิธีการคัดเลือกบริ ษทั จัดหาแรงงานต่างด้าวกัมพูชานั้น จะเลือก
จากบริ ษทั ที่มีประสบการณ์ในการทํางานและมีความเป็ นมืออาชีพที่สุด เพราะจะต้องได้รับความ
ไว้วางใจ และมีความรับผิดชอบสูงต่อการดําเนินการที่บริ ษทั จัดหาแรงงานกับสถานประกอบการ
ตกลงกันไว้ เพื่อความโปร่ งใส ชัดเจนและดําเนินการอย่างถูกต้องทุกกระบวนการ ต่อมาคือปั ญหาที่
พบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชามากที่สุด คือ พบว่าแรงงานต่างด้าวกัมพูชาเมื่อเข้าทํางานใน
ประเทศไทยนั้น มีความดื้อรั้น และไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ อาจจะ
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ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อประสบอุบตั ิเหตุในการทํางานก็ได้ แหล่งสําหรับค้นหาข้อมูลบริ ษทั
จัดหาแรงงานต่างด้าว คือกลุ่มฝ่ ายบุคคลของพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ทําให้สามารถอัพเดตข่าวสาร
เกี่ยวกับบริ ษทั จัดหาแรงงานที่น่าสนใจได้ คุณภาพของบริ ษทั ที่ให้บริ การแรงงานต่างด้าวในความ
คิดเห็นของนายจ้างหรื อสถานประกอบการ จะต้องมีศกั ยภาพในการทํางานสูง สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานได้เป็ นอย่างดี รู ้จกั แก้ไขปั ญหาอย่างทันท้วงที รวมทั้งสามารถ
อบรมพนักงานกัมพูชาเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติที่สถานประกอบการได้ ส่ วนใหญ่ขอ้ ดีของบริ ษทั
จัดหาแรงงาน ที่ใช้บริ การนั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานและสถาน
ประกอบการได้เป็ นอย่างดี จะต้องสามารถคัดสรรและอบรมแรงงานก่อนที่จะนําส่ งลูกค้า เพื่อให้
ไม่เกิดปั ญหาแรงงานถูกเอารัดเอาเปรี ยบ จะทําให้เกิดความประทับใจและความไว้ใจที่จะใช้บริ การ
ต่อ ๆ ไป ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทําให้ทราบว่าจุดประสงค์ในการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการต่างนั้น
เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่ งผลให้มีนกั ลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเป็ นจํานวน
มากในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ทําให้แรงงานไทยมีตวั เลือกเพิ่มมากขึ้นที่จะหาช่องทางใน
การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานประกอบการรายย่อยจึงขาด
แคลนแรงงานระดับ ส่ งผลให้นายจ้างหรื อสถานประกอบหันมาใช้แรงงานต่างด้าวกัมพูชาเป็ น
แรงงานทดแทนแรงงานไทย และเนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็ นประเทศที่เป็ นเพื่อนบ้านกับประเทศ
ไทยจึงทําให้มีวฒั นธรรมและการสื่ อสารที่คล้ายกัน จึงสามารถปรับตัวเข้าหากันได้เป็ นอย่างดี
2. ทําให้ทราบถึงจุดแข็งของแรงงานต่างด้าวกัมพูชา คือ มีลกั ษณะนิสยั ที่อดทน ขยัน
และไม่เกี่ยงงาน พร้อมที่จะศึกษากระบวนการใหม่ ๆ ในการทํางานเพือ่ ความก้าวหน้าในการหา
รายได้เลี้ยงชีพ ประกอบกับแรงงานต่างด้าวกัมพูชามีจุดมุ่งหมายในการทํางานคือต้องการให้
คุณภาพชีวิตของตนเองละครอบครัวที่ประเทศกัมพูชามีความเป็ นอยูด่ ีที่ข้ ึน แรงงงานต่างด้าว
กัมพูชาเหล่านี้จึงสามารถทํางานในประเทศไทยได้เป็ นระยะเวลานาน
3. จากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นทําให้ทราบว่านายจ้างหรื อสถาน
ประกอบการมีความต้องการแรงงานที่สูงมาก แต่อาจจะติดขัดในการดําเนินการที่จะสรรหาแรงงาน
ต่างด้าวให้เข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร เหตุการณ์น้ ีทาํ ให้เห็นเห็นช่องทางใน
การทําธุรกิจบริ ษทั จัดหาแรงงานเกิดขึ้น ซึ่งทําหน้าที่เสมือนเป็ นตัวกลางหรื อนายหน้านัน่ เอง
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เนื่องจากบริ ษทั จัดหาแรงงานจะมีทีมงานอยูท่ ี่ฝั่งประเทศกัมพูชาให้สรรหาแรงงานต่างด้าวกัมพูชา
ให้ตรงกับคุณสมบัติที่สถานประกอบการที่เป็ นลูกค้าต้องการ และทําการส่ งมอบแรงงานเหล่านี้ไป
ให้กบั สถานประกอบตามที่ตกลง โดยที่สถานประกอบการจะได้รับแรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 100% เข้ามาทํางาน
4. ทําให้ทราบข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันในการทําธุรกิจคือ นายจ้างต้องการแรงงานที่
สามารถทํางานได้ระยะยาว ไม่ชอบปัญหาการลาออกของพนักงานเพราะจะทําให้กาํ ลังการผลิตของ
ธุรกิจนั้นหยุดชะงัก หากการทําธุรกิจที่เป็ นบริ ษทั จัดหาแรงงานได้ สามารถคัดสรรแรงงานต่างด้าว
กัมพูชาเข้ามาทํางานได้ตามคุณสมบัติที่นายจ้างงต้องการ ร่ วมทั้งปัญหา การขาด ลา มาสาย ก่อการ
ประท้วง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เองจะพบเห็นอยูบ่ ่อยๆในแรงงานไทยที่มีอายุงานมากซึ่งไม่เกรงกลัวต่อ
การผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ดังนั้นถ้าบริ ษทั จัดหาแรงงานสามารถควบคุมการเกิดปัญหา
เหล่านี้ให้กบั นายจ้างได้ ก็จะทําให้เกิดการจ้างงานของแรงงานต่างด้าวผ่านบริ ษทั จัดหาแรงงานได้
ในระยะยาว

การอภิปรายผล
สําหรับแนวทางในการทําธุรกิจแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศกัมพูชา จากการสัมภาษณ์
นายจ้างหรื อสถานประกอบการที่เป็ นใช้บริ การและเป็ นลูกค้าของบริ ษทั จัดหาและนําเข้าแรงงาน
ต่างด้าวกัมพูชาพบว่า การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวกัมพูชานั้น มาจากสาเหตุที่
สถานประกอบการนั้นประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างหรื อแรงงานฝ่ ายผลิต
เนื่องจากแรงงานที่เป็ นคนไทยมักจะหันไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็ นสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ เพราะถือค่านิยมที่วา่ จะทําให้ได้ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่มากกว่า ดังนั้นสถาน
ประกอบการรายย่อยจึงไม่มีแรงงานที่จะมารองรับกําลังการผลิตได้ จึงต้องหันมาใช้แรงงานต่างด้าว
กัมพูชาแทน จากสถานการณ์ที่ผา่ นมาในอดีตแรงงานกัมพูชาส่ วนใหญ่มกั จะลักลอบเข้ามาทํางาน
ในประเทศไทยมากเป็ นอันดับสองรองจากแรงงานพม่า เพราะแรงงานกัมพูชาเหล่านี้ตอ้ งการเข้ามา
ทํางานเพื่อหารายได้ที่มากกว่าทํางานที่ประเทศของตน และคุณสมบัติที่ถือเป็ นข้อดีของแรงงาน
กัมพูชาคือไม่เลือกงาน มีความอดทนสูง และสามารถทํางานที่มีเนื้องานหนักได้กว่าแรงงานไทยอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย (ทิพมาศ จํานงรักษ์,
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2551) ขั้นตอนในการดําเนินเมื่อนายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชาเพื่อเข้ามาทํางานใน
สถานประกอบการนั้น สรรหาข้อมูลจากกลุ่มทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ที่ตนเองนั้นเป็ นสมาชิกอยู่
เนื่องจากกลุ่มทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะมีขอ้ มูลข่าวสาร และประสบการณ์ในการใช้บริ ษทั จัดหา
แรงงานเหล่านี้อยูแ่ ล้ว เพื่อจะเป็ นข้อมูลมาประกอบการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั จัดหาแรงงาน
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับความไว้วางใจให้จดั สรรและนําเข้าแรงงานต่างด้าวกัมพูชาให้เข้า
มาทํางานสถานประกอบการของตน โดยส่ วนใหญ่นายจ้างหรื อสถานประกอบการจะกําหนด
คุณสมบัติหรื อคาดหวังว่า จะต้องเป็ นบริ ษทั จัดหาแรงงานที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
มีความน่าเชื่อถือ และต้องไว้วางใจได้ เพราะบริ ษทั จัดหาแรงงานจะต้องทําหน้าเสมือนเป็ นตัวแทน
ในการดําเนินการตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายที่แรงงานกัมพูชาจะเข้ามาทํางานด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวนั้น บริ ษทั จัดหาแรงงานที่จะจัดส่ งแรงงานต่างด้าวกัมพูชา
ให้กบั สถานประกอบการ จะนําเข้าแรงงานด้วยระบบ MOU ซึ่งหมายถึงการนําเข้าแรงงานต่างด้าว
ผ่านข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา โดยจะผ่านวิธีการตรวจสอบ
เอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบไปด้วย กระทรวงแรงงาน สถานทูต สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศกัมพูชาและประเทศไทย รวมถึงตัวแทนบริ ษทั จัดหาแรงงานทั้ง
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยด้วย โดยมีขอ้ ตกลงที่วา่ แรงงานกัมพูชาที่เข้ามาจะต้องได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายไทย เอกสารที่ถือเป็ นหลักฐานแสดงความถูกต้องของแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
คือ หนังสื อเดินทาง (Passport) วีซ่าประเภท Non-la เพื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ใน
ระยะเวลา 2 ปี และใบอนุญาตทํางาน (Work permit) เอกสารดังกล่าวนี้จะทําให้แรงงานต่างด้าว
กัมพูชาสามารถอยูท่ าํ งานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไปสอดคล้องกับด้านสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล ที่สามารถทํางานอยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้อง และยังเป็ นการส่ งเสริ มให้แรงงานต่าง
ด้าวกัมพูชาที่ตอ้ งการมาทํางานในประเทศอย่างถูกกฎหมายให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และสอดคล้อง
กับด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง จากแบบสํารวจพบว่าแรงงานต่างด้าว
กัมพูชามีความคาดหวังที่จะทํางานอยูใ่ นประเทศไทย 3-6 ปี แสดงถึงความมานะอดทนที่จะทํางาน
อยูใ่ นประเทศไทยเพื่อหารายได้ในช่วงระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กร
(สุ พฒั นา อิศวภา, 2554) ต่อมาในด้านกฎหมายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวันที่แรงงานต่างด้าว
กัมพูชาจะต้องได้รับจากนายจ้างหรื อสถานประกอบการ จะสอดคล้องกับด้านการได้รับค่าแรงที่
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เพียงพอและมีความยุติธรรม ที่แรงงานต่างด้าวกัมพูชาคาดหวังจะได้ จากการแบบสํารวจพบว่า
แรงงานต่างด้าวกัมพูชาส่วนใหญ่คาดหวังจะได้รายได้ต่อเดือนประมาณ 12,000-15,000 บาท และ
ได้ค่าล่วงเวลาจากการทํางานประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (ศิรินนั ท์ กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุ ภรณ์ จรัสสิ ทธิ์, เฉลิมพล สาย
ประเสริ ฐ, พอตา บุนยติรณะ, วรรณภา อารี ย,์ 2555) รวมถึงสวัสดิการเพิ่มเติมที่แรงงานต่างด้าว
กัมพูชาคาดหวังจะได้รับจากนายจ้างหรื อสถานประกอบการคือเบี้ยขยัน จะส่ งผลให้แรงงานมี
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทน
(ทิพมาศ จํานงรักษ์, 2551) ต่อมาด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน จากการสํารวจ
พบว่าแรงงานต่างด้าวกัมพูชามีจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการทํางานในประเทศไทยเพื่อส่ งเงินกลับไปให้
ครอบครัวที่ประเทศกัมพูชา ส่ งผลให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความ
พึงพอใจในการทํางาน (ปรัชญา สัตยธรรม, 2550) แรงงานต่างด้าวกัมพูชาเหล่านี้สามารถเก็บเงิน
และส่ งเงินกลับบ้านได้เป็ นจํานวนมากในแต่ละครั้ง ซึ่งสื่ อให้เห็นถึงการให้ความสําคัญแก่
ครอบครัวมาเป็ นอันดับแรก ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัย จากแบบสํารวจพบว่าแรงงานต่างด้าว
กัมพูชาจะแนะนํา ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อนให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยด้วยกัน เพราะหากเข้ามา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะไม่ตกเป็ นแรงงานต่างด้าวที่ตอ้ งหลบซ่อนการจับกุมของเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองแต่อย่างใด และที่สาํ คัญคือรายได้ที่ได้รับนั้นมากพอสําหรับการเลี้ยงชีพแล้ว ยังส่ งผลหา
ฐานะและคุณภาพชีวติ ของแรงงานต่างด้าวกัมพูชาดียงิ่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งนี้
จากการที่ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาแนวทางในการทําธุรกิจแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศ
กัมพูชา ทําให้มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์พบว่านายจ้างหรื อสถานประกอบการส่ วนใหญ่จะเลือกใช้บริ การ
บริ ษทั จัดหาแรงงานในประเทศไทย เนื่องจากได้รับความสะดวกในการดําเนินการ และจะได้มาซึ่ง
แรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทําให้นายจ้างหรื อสถานประกอบการนั้น ๆ
มีความสบายใจอย่างหากมีกรณี เจ้าหน้าที่ตาํ รวจเข้าตรวจค้นสถานประกอบการของตน
2. จากผลของงานวิจยั พบว่าในการดําเนินการเป็ นบริ ษทั จัดหาแรงงานในประเทศไทย
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ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นตัวกลางระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ดังนั้นบริ ษทั จัดหาแรงงาน
จะต้องเป็ นผูต้ กลงเจรจาในด้านนโยบายการจ้างงานกับสถานประกอบการ เพื่อให้แรงงานต่างดาว
กัมพูชาได้รับค่าจ้าง ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานที่ควรจะได้รับ รวมถึงสิ ทธิต่าง ๆ ตาม
กฎหมายเมื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทย
3. จากผลของการวิจยั การสํารวจเกี่ยวกับความคงอยูข่ องแรงงานต่างด้าวกัมพูชา
ผูป้ ระกอบการและบริ ษทั จัดหาแรงงานควรสนใจในประเด็นที่มีการตอบแบบสอบถามมากที่สุด
เพื่อยึดเป็ นเป้ าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจร่ วมกันในภายภาคหน้า หากบริ ษทั จัดหาแรงงานเข้า
ใจความต้องการของแรงงานต่างด้าวกัมพูชาได้ และเข้าใจความต้องการของนายจ้างหรื อสถาน
ประกอบการได้กจ็ ะทําให้บริ ษทั จัดหาแรงงานรู ้วิธีในการดําเนินธุรกิจด้วย
4. จากผลของการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้เราได้ศึกษาแรงงานต่างด้าวเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น
หากเราศึกษาแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศลาว และ พม่าเพิม่ ขึ้น สามารถดึงจุดเด่นของแรงงานทั้ง
สองประเทศได้ บริ ษทั จัดหาแรงงานก็จะสามารถนําเสนอแรงงานให้กบั นายจ้างหรื อสถาน
ประกอบการที่ตอ้ งการความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
5. การนําเข้ามาซึ่งแรงงานต่างด้าวกัมพูชาจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีข้ ึน
ดังนั้นเพื่อเป็ นการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ลกั ลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ควรจัด
ให้มีการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อเป็ นการควบคุมแรงงานต่างด้าวกับ
ผูป้ ระกอบการ ส่ งเสริ มให้รัฐบาลจัดหน่วยงานที่สามารถอธิบายประเด็นเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาความมัน่ คง สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณสุ ขจังหวัด สํานักงานจัดหา
ประจําจังหวัด เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มมิให้นายจ้างหรื อสถานประกอบการนั้นเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
ที่ผดิ กฎหมายเข้ามาทํางานในภาวะที่ประสบปั ญหา
6. การจ้างแรงงานต่างด้าวนั้น จะประสบกับปัญหาเรื่ องความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการ
จ้างแรงงานต่างด้าวและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว จึงควรกําหนด
นโยบายให้ชดั เจน ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ยกเลิกระบบการให้พิสูจน์สญ
ั ชาติ เพื่อเป็ นการแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมายลักลอบเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยตอนนี้ ควรให้มีการรายงานตัว จัดทํา
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บัตร และจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวกัมพูชาเหล่านี้ โดยจะจัดเก็บภาษี
เงินได้เพื่อนําภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. จากการวิจยั ครั้งนี้ ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนายจ้างหรื อ
สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวกัมพูชาในพื้นที่จงั หวัดชลบุรี ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะขยาย
กลุ่มเป้ าหมายให้กว้างขึ้น โดยอาจจะศึกษากลุ่มประชาการในเขตจังหวัดระยอง หรื อ สมุทรปราการ
ที่เป็ นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยและทํางานอยู่
2. ควรจะศึกษาแนวทางในการทําธุรกิจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติได้แก่ ลาว
พม่า กัมพูชา เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบกันว่าสัญชาติใดเป็ นสัญชาติที่นายจ้างหรื อสถานประกอบการ
ในประเทศไทยให้การยอมรับมากที่สุด
3. ศึกษาปัจจัยที่ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการที่ทาํ ผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ได้
นําผลที่ได้มาศึกษาเปรี ยบเทียบในการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป

