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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล ๓. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ 
กับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปรา 
การ ๔. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๓๒ คน จากประชากรซ่ึง
เป็นผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าว ท้ังหมด ๑,๙๕๐ คน คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวมรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามแบบประมาณค่า ๕ ระดับท่ี
ระดับความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๐ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการทดสอบค่า
เอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน การวิจัยเชิง
คุณภาพดําเนินการโดย สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ๑๔ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๖๗๗) เม่ือจําแนกเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลําดับค่าเฉลี่ย คือ ๕ ด้าน ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
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(  = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๓๔) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน (  = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๒๘) ด้าน

การวางแผนในการทํางาน (  = ๓.๘๕, S.D. =๐.๘๐๒) ด้านการประสานงานในการทํางาน (  =

๓.๘๕, S.D. =๐.๗๔๒) ด้านการควบคุมงาน (  = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๓๖) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ประกอบการ ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ส่วนผู้ประกอบการ ท่ีมี เพศ ตําแหน่ง ระยะเวลาดําเนินการ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า หลักสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
(R=๐.๘๓๐) 

๔. ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว ปัญหาท่ีพัก
อาศัย ปัญหาการยอมรับแรงงานต่างด้าว และปัญหาการขาดแคนแรงงาน  ข้อเสนอแนะได้แก่ ด้าน
การสื่อสารต้องอธิบายและการสั่งการให้ชัดเจน โดยผู้ท่ีพูดภาษาของแรงงานต่างด้าวได้ ด้านท่ีพัก 
ผู้ประกอบการควรอํานวยความสะดวกตามสมควร ด้านการยอมรับ ผู้ประกอบการควรให้ความเสมอ
ภาคระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ด้านการขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการควรสรรหา
แรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถจากแหล่งท่ีเชื่อถือได้ และควรเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวได้แสดง
ความคิดเห็น เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๓) 

 

 

 
Research Paper Title      :  Foreign Laborers Administration of Entrepreneurs at 

                                              Bang Phli District, Samut  Prakran  Province. 

Researcher                        :   Mr.Suwan Kaewna 

Degree                              :  Master of Public Administration  

Research Paper Supervisory Committee 

                                          :   Asst. Prof. Dr.Anuwat Krasang B.A. (Buddhist Studies), 

M.A. (Buddhist Studies), Ph.D. (Public Administration) 

                                          :   Asst. Prof. Dr. Thitiwut Manmee B.A. (Teaching Social 

Studies), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Public 

Administration) 

Date of Graduation        :   March  8,2019 

 

Abstract 

 
 The objectives of this research were; 1) to study the general status of 

foreign laborers administration of entrepreneurs at Bang Phli District, Samut Prakran 

Province, 2) to compare the entrepreneur opinions for foreign laborers administration 

at Bang Phli District, Samut Prakran Province, 3) to analyze relation between Saṅ 

gahavatthu and foreign laborers administration of entrepreneurs at Bang Phli District, 

Samut Prakran Province, and 4) to study the problems obstacles and recommendations 

of foreign laborers administration of entrepreneurs at Bang Phli District, Samut 

Prakran Province. 

 Methodology was mixed methods. The quantitative research collected data 

from 332 samples 1,950 persons of foreign laborers entrepreneurs from using Taro 

Yamane's formula. The data collection tool was 5 rating scale questionnaires at 

reliability of 0.950.  The statistics used to analyze data were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, T-test, One Way Analysis of Variance, Least Significant 

Different: LSD and Pearson's correlation coefficient. The qualitative research 

conducted by interviewing the 14 key informants and analyzed the data by using 

descriptive infer pretation techniques. 

 The research findings were as follows: 

1. The foreign laborers administration of entrepreneurs at Bang Phli 

District, Samut Prakran Province by overall were at high level (  = 3.85, S.D. = 

0.677). Each aspect were also at high level. Control and Command aspect was at  = 

3.88, S.D. = 0.734, organizing aspect was at  = 3.86, S.D. = 0.728, planning aspect   
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was at  = 3.85, S.D. =0.802, coordinating aspect was at  =3.85, S.D. =0.742, and 

controlling aspect was at  = 3.83, S.D. = 0.736 respectively. 

2. The comparison of the entrepreneur’s opinions for foreign laborers 

administration of entrepreneurs at Bang Phli District, Samut Prakran Province  was 

found that the entrepreneurs wich different age and education level had different 

opinions. Rejecting the hypothesis. Entrepreneurs wich differene gender position and 

duration of work had different opinions significanty at 0.05 levels. Accepting the 

hypothesis. 

3. The relationship between Sangahavatthu and foreign laborers 

administration of entrepreneurs at Bang Phli District, Samut Prakran Province  was 

found that the Sangahavatthu has positively correlated with the foreign laborers 

administration of entrepreneurs by overall were at high level. (R = 0.830) 

4. Problems, obstacles of foreign laborers administration of entrepreneurs 

at Bang Phli District, Samut Prakran Province were found that the problems and 

obstacle were communication, shelter, acceptance of foreign labors and labor 

shortage. Recommendations were that communicating with the foreign laborers must 

be to expand and command clearly by people who can speak the language of foreign 

labors. Entrepreneurs should provide the shelter for foreign labors appropriately. 

Entrepreneurs should treat Thai and foreign labors Egually. Entrepreneurs should 

recruit skilled laborers from reliable sources and entrepreneurs should allow 

opportunities for foreign labors to express their opinions to improve administration. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์เล่มนี้ เรื่อง การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สําเร็จด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป ผู้ อํานวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ประธานหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ ประธานกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และอาจารย์ทุกๆ ท่านท่ีได้ช่วย
ให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัยมาตลอดต้ังแต่ต้น จนสารนิพนธ์นี้จบบริบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง ๕ ท่าน คืออาจารย์ ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง อาจารย์ 
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ ผศ .ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง และอาจารย์
พระมหาสุนันท์ สุนนโท,ดร ท่ีได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือเพ่ือในการวิจัย 
พร้อมท้ังให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขแบบเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณ นางสาว อมรรัตน์ รอดประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทโฟกัส
อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด นางอุไรวรรณ แสนโน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไมลอทท์ แลบบอรา
ทอรี่ส์ จํากัด นายอภิวิทย์ ขําสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสกรู แอนด์ พารท์ อินดัสตรี จํากัด 
นายศุภชัย ถึงฝั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทแฮงเกอร์แมน ฟินนีชชิงซีทเทมส์ จํากัด นายสมชาย ศรี
ประจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสถิตย์ พรีซิชั่น จํากัด นายสุรชัย ศรีจํารูญ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอส.พี.จี. เอ็นจิเนียริ่งแอนซัพพลาย จํากัด นายขวัญชัย แก้วไทรเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ไทโย-สยามเทคโนโลยี่ จํากัด นางสําเนียง ม่วงมี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวริค์ 
จํากัด นายพนมพร กองเงิน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยนํารุ่ง วิศวกรรม 1998 นาง
กรรณิกา ตันศิริ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนส่วนจํากัด บุษดี การช่าง 1996 นางสาวศศิตา สุขสะ
เกษ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นนท์การชุบ จํากัด ท่านผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าว
ใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีได้เมตตาอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบคุณ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัส
อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัส
อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด นางสาวหนึ่งนุช สุวรรณชัยรบ เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัส
อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด
นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด นางสาวรัตติกาล 
อาบพลอย เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, 
บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด นายนนธิชัย จตุมาตร ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เม
ทอล เวิร์ค จํากัด นายวิโรจน์ เพชรชนะ หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด นายมนตรี 
ศรีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า — อิเล็กทรอนิคส์ นายอมรฤทธิ์ 
แสงยะรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ พระครูปลัดธนกฤต ขนติมโน ครูสอนพระปริยัติธรรม  วัดบาง



(๖) 
 

 

โฉลงใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระสัญญา สญฺญาคโม พระอาจารย์สอนศิลธรรมใน
โรงเรียน วัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีได้เมตตาอนุเคราะห์ ในการตอบแบบ
สัมภาษณ์  

สารนิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมมอบเป็นกตเวทิตา
คุณแก่ มารดาบิดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีอุปการคุณทุกๆท่าน ท่ีมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการทําสาร
นิพนธ์เล่มนี้จนเป็นสําเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ดังท่ีปรากฏอยู่นี้ 
 
 

สุวรรณ์ แก้วนะ 
                                                                                                     ๒๕๖๒ 



  (๗) 
 

สารบัญ 

      เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๗) 
สารบัญตาราง (๙) 
สารบัญแผนภาพ (๑๒) 
    

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๗ 
    

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว ๑๙ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับ หลักสังคหวัตถุ  ๓๗ 
 ๒.๔ ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าวใน  

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๓๙ 

 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๔๑ 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๔๑ 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๔๖ 
 ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการของสถานประกอบการ ๕๗ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๒ 
    
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๖๔ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๔ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ๖๔ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๖๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๙ 



  (๘) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

     เรื่อง 
 

 หน้า 

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ๖๙ 
    
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๗๑ 
 ๔.๑  สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบ 

การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
๗๒ 

 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประ 
กอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๘๕ 

 ๔.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าวในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
๑๐๒ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวในเขต อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
๑๐๖ 

 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๒๔ 
    
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๒๘ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๒๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๓๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๙ 
    
บรรณานุกรม  ๑๔๑ 
ภาคผนวก  ๑๔๙ 
 ภาคผนวก ก   หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๑๕๐ 
 ภาคผนวก ข   ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๕๖ 
 ภาคผนวก ค   หนังสือขอความอนุเคราะห์นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ๑๖๑ 
 ภาคผนวก ง    ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ๑๖๓ 
 ภาคผนวก จ   หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ๑๖๗ 
 ภาคผนวก ฉ   หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  

                    (Key Informants) 
๑๗๙ 

 ภาคผนวก ช   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๘๘ 
 ภาคผนวก ซ   แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๙๖ 
 ภาคผนวก ฌ  ภาพผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ๑๙๙ 
ประวัติผู้วิจัย ๒๐๖ 
  



  (๙) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

๖๕ 
๓.๒ แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน ๑๔ ท่านจาก

ผู้ประกอบการที�ใช้แรงงานตา่งด้าว ในพื �นที�อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  

 
๖๖ 

๔.๑ แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๒ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวม 

 
 

๗๔ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้ 

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ด้านทาน (โอบอ้อมอารี) 

 
 

๗๕ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ด้านปิยวาจา (วจีไพเราะ) 

 
 

๗๖ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และด้าน
อัตถจริยา (สงเคราะห์) 

 
 

๗๗ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 
สมานัตตตา (วางตนพอดี) 

 
 

๗๘ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวม 

 
 

๗๙ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ด้าน
การวางแผนในการทํางาน 

 
 

๘๐ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และด้าน
การจัดการองค์กรในการทํางาน 

 
 

๘๑ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 
ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 

 
 

๘๒ 



  (๑๐) 
 

   

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 
ด้านการประสานงานในการทํางาน 

 
 

๘๓ 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และด้าน
การควบคุมงาน  

 
 

๘๔ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ 
 

๘๕ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอายุ 
 

๘๖ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามการศึกษา 
 

๘๗ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการวางแผนในการทํางาน 

 
 
 

๘๘ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการควบคุมงาน 

 
 
 

๘๙ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบแรงจูงใจ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามตําแหน่ง 
 

๙๐ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการวางแผนในการทํางาน 

 
 
 

๙๑ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน 

 
 
 

๙๒ 
   



  (๑๑) 
 

 
 สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 

ตารางที่  หน้า 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 

 
 
 

๙๓ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการประสานงานในการทํางาน 

 
 
 

๙๔ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการควบคุมงาน 

 
 
 

๙๕ 
๔.๒๔ การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

๙๖ 
๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด (Least 

Significant Difference: LSD.) การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวใน ด้านการวางแผนในการทํางาน 

 
 
 

๙๗ 
๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ            

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

 
 

๙๘ 
๔.๒๗ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

๙๙ 
๔.๒๘ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 

๑๐๐ 
๔.๒๙ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ 

 
 

๑๐๒ 
๔.๓๐ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 

 
 

๑๐๓ 
   



  (๑๒) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

   

ตารางที่  หน้า 
   

๔.๓๑ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ 

 
๑๐๔ 

๔.๓๒ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าว ๕ ด้าน 

 
 

๑๐๕ 
 

สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๓ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๒๕ 

 



 

 

  
บทท่ี ๑ 

 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานประกอบการ ท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการ
พัฒนา ในทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งท่ีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก 
มีความสะดวกสบายด้านคมนาคม เป็นศูนย์กลางทางด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีส่วนให้
ผู้ประกอบการเลือกท่ีจะมาเริ่มทํากิจการเป็นแหล่งต้นๆ ของประเทศไทย จึงได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากทางภาครัฐ ให้มีการกระจายความเจริญออกมาสู่ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และเป็น
แหล่งต้องการของแรงงานในประเทศ ท่ีอยู่รอบๆเมืองหลวง สามารถจ้างแรงงานและสร้าง
ผู้ประกอบการให้เพ่ิมศักยภาพ ในสังคมท้องถ่ินและประเทศชาติให้มีการพัฒนาโดยท่ัวถึงกันในท่ีสุด
โดยเฉพาะให้มีส่วนในการสนับสนุนในเรื่องพัฒนาแรงงานและอัตราการจ้างงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
ภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโตต่อไป  

โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยได้นําเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ มีผลทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้พัฒนา
ขยายตัวมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากในอดีตท่ีเคยพ่ึงพาผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก จึงได้
ทําการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบ ของเศรษฐกิจ ท่ีได้พ่ึงพาผลผลิตท่ีมาจากทางด้านอุตสาหกรรม ผลท่ี
ตามมาจึงทําให้ประเทศไทย ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการผลิตจํานวนมาก และท่ีสําคัญคือด้านแรงงาน ผู้ประกอบการแต่ละรายจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนของปัจจัยทางด้านการผลิตของตัวเองท่ีมีอยู่  โดยเฉพาะในเรื่องของด้านแรงงานซ่ึงต้องมี
ค่าจ้างไม่สูงเกินไป จะเห็นได้ว่าเมืองไทยมีภาวการณ์ลงทุนและสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ความต้องการแรงงานทุกระดับสูงข้ึนทําให้แรงงานไทยมีโอกาส หางานท่ีมีค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสูงข้ึน ส่วนงานท่ีเสี่ยงยากลําบาก และสกปรก ถ้าเลือกได้แรงงานไทยจะไม่ทํา จึงเป็น
สาเหตุท่ีทําให้ผู้ประกอบการต้องหันไปจ้างแรงงานต่างด้าว เพ่ิมมากข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

เม่ือมองถึงการพัฒนาเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยได้มีการเพ่ิมข้ึนของสภาวะการ
ลงทุนสูง ในทางด้านเศรษฐกิจนั้นท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการ ในเรื่องการใช้แรงงานในทุกๆระดับ มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจึงทําให้แรงงานภายในประเทศไทย
มีโอกาสได้ทํางานท่ีมีค่าจ้างค่าตอบแทนท่ีสูงเพ่ิมข้ึนทําให้ผู้ประกอบการ ในบางส่วนของอุตสาหกรรม 
อาจจะมีสวัสดิการน้อยรวมถึงค่าครองชีพตํ่าและมีความเสี่ยงในการทํางาน  มีความยาก ลําบาก  และ
พ้ืนท่ีทํางาน สกปรก ทําให้แรงงานท่ีมีอยู่ในประเทศ เลือกท่ีจะเปลี่ยนไปทํางานท่ีมีสวัสดิการท่ีพร้อม
สูงโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมท่ีมีการร่วมลงทุนกับต่างชาติเป็นทางเลือกของแรงงานไทย อีกทางหนึ่งท่ีมี
ส่วนทําให้ประเทศของเราขาดแรงงาน ในส่วนของผู้ใช้แรงงาน และประเทศของเราได้พัฒนา และ
ขยายตัวในเรื่อง ของการศึกษา เป็นจํานวนมากจนถึงปัจจุบันและแรงงานในอดีตมีรายได้สูงมากข้ึน



๒ 

 

รวมไปถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รณรงค์ให้ คนไทย ได้เรียนในระดับท่ีสูงมากข้ึนเม่ือจบการศึกษามา ทํา
ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ขาด
แรงงานเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบการจึงได้หาทางออกเรื่องแรงงาน จึงเป็นสาเหตุท่ีทําให้  
จําเป็นต้องหันไปใช้แรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ประเทศรอบๆ บ้านของเรา ประกอบกับประเทศไทย ได้มีการ
ปรับค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าท่ีสูงข้ึนทําให้เกิดการไหลเข้ามาของผู้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยมีการจ่าย
ผลตอบแทนท่ังท่ีเป็นค่าจ้างประจําและสวัสดิการท่ัวๆไปเหมือนกับแรงงานไทยทุกประการ ทําให้มี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงาน ในประเทศไทย เพ่ิมมากข้ึนเป็นจํานวนมาก 

ในการประกอบการธุรกิจ จําเป็นต้องใช้แรงงานท่ีมีท้ังความรู้ และมีฝีมือโดยเฉพาะทาง 
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและจําเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจํานวนมากข้ึนนั้น ซ่ึงในบางครั้งเรา
ก็ไม่สามารถท่ีจะหาแรงงานภายในประเทศได้ให้พอกับความต้องการแต่การพัฒนาและ การแข่งขันยิ่ง
สูงยิ่งต้องการใช้แรงงานมากข้ึน ส่วนในการทํางานท่ีต้องใช้ฝีมือและ เรื่องของเทคโนโลยี ใช้หัวหน้า
งานหรือพนักงานชํานานงานท่ีเป็นคนไทยสอน การปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาศักยภาพ ทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ แต่การท่ีผู้ประกอบการท่ีต้องการจ้าง แรงงานต่างด้าวก็ไม่สามารถทําได้ตามเสรี
เหมือนกับแรงงานไทย มีวิธีในการจัดหาท่ีอยากข้ึน  จึงมีข้ันตอนในการจัดหาได้หลายวิธี ในการจัดหา
จะต้องทําตามท่ีทางโดยท่ีรัฐบาลเป็นผู้กําหนดเท่านั้น เพ่ือผู้ประกอบการจะได้ใช้แรงงานต่างด้าว ท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะแรงงานต่างด้าวไม่สามารถท่ีจะทําเองได้ ในการขออนุญาตจึงเป็นหน้าท่ี
ของนายจ้างในการขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวจะต้องมีศึกษาทําความเข้าใจในเรื่องนี้๑ 

ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นปีท่ีประเทศไทย ได้เข้าสู่กลุ่มความร่วมมือในกลุ่มของประเทศ
อาเซียน หรือท่ีเรียกว่า สมาคมอาเซียน อย่างสมบูรณ์และจากการเข้าร่วมมือกันนี้เองมีผลทําให้
ชาวต่างชาติท่ีอยู่รอบๆประเทศไทย เป็นเพ่ือนบ้านของไทยเข้ามาทํางานในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน สิ่ง
ท่ีทําให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศของเราเป็นจํานวนมาก เพราะเราเองมีความต้องการท่ีจะใช้
แรงงานเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก เนื่องจากว่าแรงงานท่ีเป็นคนไทยในปัจจุบัน ไม่นิยมทํางานในอุตสาหกรรม
ท่ีหนัก และใช้แรงงานสูง ทําให้อุตสาหกรรมประเภทท่ีใช้แรงงานหนักขาดแรงงานจํานวนมากจึงเป็น
ช่องว่างให้แรงงานต่างด้าวมีโอกาสได้เข้ามาทํางานประเภทนี้สูง ประการต่อมาเป็นเรื่องของรายได้ท่ี
ปรับตัวสูงข้ึน จากการปรับค่าแรงข้ันตํ่าท่ัวประเทศของไทยเพ่ิมข้ึนจึงเป็นแรงดึงดูด และมีการเพ่ิมใน
เรื่องสวัสดิการ ของการดูแลเรื่องสุขภาพของแรงงาน เช่น ในเรื่องการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
เชื่อถือได้ครบถ้วนท่ีสําคัญมีความสะดวกสบายกว่า สถานพยาบาลในท่ีบ้านเกิดของเขานั้นเอง ทําให้
ผู้ประกอบการชาวไทย ท่ีกําลังประสบกับปัญหาการขาดแรงงาน จึงหันมาใช้แรงงานต่างด้าวมา
ทํางานแทนแรงงานท่ีขาดเพ่ือลดความเดือดร้อนทางด้านแรงงาน แต่ในเรื่องของความสงบเรียบร้อย
ในการป้องกันปัญหาต่างๆ ท่ีมาจากแรงงานต่างด้าว อีกท้ังสนองตอบนโยบายของสมาคมอาเซียน ใน
ฐานะท่ีเราเข้าสู่ยุค AEC ทางภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายมาเพ่ือรองรับในการท่ีจะควบคุมและบริหาร
                                                           

๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ฉบับท่ีหน่ึง, ระยะท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๖, สํานักงาน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
 

  



๓ 

 

จัดการแรงงานต่างด้าว และได้ประกาศกฎระเบียบ สําหรับให้ผู้ประกอบการท่ีต้องการใช้แรงงานต่าง
ด้าว ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการทํางานเพ่ือความเรียบร้อยของสังคม๒ 

ดังท่ีกล่าวมานั้น เป็นหลักประกันความสบายใจ ของผู้ประกอบการ ว่าการทํางานไม่มี
ปัญหาใน  ระยะเวลาท่ีกําหนดทําให้สามารถทํางานและสร้างผลผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศไทยได้มากข้ึน  แรงงานเหล่านี้มีผลต่อการผลิตของเศรษฐกิจระดับชาติเพ่ืออนาคตต่อ
การผลิตระยะยาวเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือความเรียบร้อยของสังคม
น ั่นเอง เม่ือมีแรงงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ได้เข้าสู่ระบบการผลิตจํานวนมาก เม่ือนายจ้างนําแรงงาน
ต่างด้าวมารายงานตัวข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตในการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นเรียบร้อย
แล้วทางภาครัฐก็จะใช้กฎหมายเริ่มบังคับกับแรงงานท่ีไม่ถูกต้องทันที แล้วประกาศว่าทางรัฐจะไม่
ขยายการต่อบัตรต่างด้าวเจอทําผิดจับปรับเป็นแสน กรณีท่ีต่อบัตรอนุญาตไม่ทัน ให้ทําแบบระบบ 
MOU ได้ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนมากนิยมหันมา
เลือกใช้แรงงานต่างด้าวจํานานมาก๓ 

ในปัจจุบันแรงงานต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ในประเทศไทยส่วนมาก จะอยู่ภายใต้กฎหมาย 
จึงทําให้ผู้ประกอบการได้หันมาใช้แรงงานต่างด้าวเพ่ิมมากข้ึนอีกเพราะ  ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ 
สามารถลดบางส่วนลงได้ เพราะแรงงานต่างด้าว เหล่านั้นไม่สามารถเรียกร้องได้ ซึงผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บางส่วนไม่ใช้หลักการบริหารจัดการแรงงานเหล่านี้ตามกฎหมาย 
ทําให้แรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในการทํางานบ่อย มีใครจ่ายค่าจ้างมากก็จะย้ายไปท่ี
นั้นทันทีโดยไม่มองผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน และมีข้อจํากัดในเรื่องของกฎหมาย อีกหลายอย่าง กับ
ผู้ประกอบการ แต่เม่ือมองในภาพรวม สถานประกอบการต่างๆ ท่ีใช้แรงงานต่างด้าวเป็นหลักทําให้
ช่วยลดต้นทุนได้สูง ซ่ึงจะมีผลให้ผู้ประกอบการโดยรวมดีข้ึน จริงหรือไม่  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลัก 
เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว และทราบในเรื่องของปัญหาเก่ียวกับ
แรงงานต่างด้าว ท่ีเกิดข้ึนกับ ผู้ประกอบการอย่างไร 

ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า แรงงานต่างด้าวมีบทบาทท่ี สําคัญต่อผู้ประกอบการ ใน
ประเทศไทยมาก เพราะทําให้ลดต้นทุนในการผลิต และเม่ือเข้ามาจะไม่มีการต่อรอง ในเรื่องค่าจ้าง
แรงงาน สามารถทํางานหนัก และมีความอดทน ไม่เลือกงาน แต่ยังมีสิ่งทีขาดในเรื่องของการพัฒนา
ด้านฝีมือแต่ทางผู้ประกอบการสามารถท่ีจะฝึกได้ภายหลัง ตราบใดท่ีแรงงานในประเทศไทยยังเลือก
งานอยู่ผู้ประกอบการมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้แรงงานต่างด้าว ผู้วิจัยอยากทราบถึง  การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวของ  ผู้ประกอบการว่าเป็นอย่างไร จึงได้ทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ และหวัง
ท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อไป 
 
 

                                                           

๒ ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center), กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์. ๒๕๖๐. 

๓ สํานักงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย, ไตรมาสท่ี ๒,  
ปี ๒๕๕๙. 



๔ 

 

๑.๒. คําถามการวิจัย 
๑.๒.๑ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ สภาพท่ัวไปเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความแตกต่างกัน อย่างไร 
๑.๒.๓ หลักสังคหวัตถุ  ๔ กับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
๑.๒.๔ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 
 
๑.๓. วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑.๓.๑ เ พ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 

๑.๓.๓ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
      ๑.๓.๔ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ การบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จาก แนวคิดทฤษฎีของ
Henri Fayol (Industrial and General Administration)  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน  ได้แก่ ๑) ด้าน
การวางแผนในการทํางาน  ๒) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน  ๓) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ  
๔) ด้านการประสานงานในการทํางาน  ๕) ด้านควบคุมงาน๔ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร  
ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ของผู้ประกอบการ 

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
นําเสนอเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ จากแนวคิดของ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธ

                                                           

๔ Henri  Fayol, Industrial and General Administration, (New York: Mc Grew Hill, 
1930), pp.17-18. 



๕ 

 

ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ดังนี้ ๑) ทาน (โอบอ้อมอารี) ๒) ปิยวาจา (วจีไพเราะ)  ๓) อัตถจริยา
(สงเคราะห์) ๔) สมานัตตตา (วางตนพอดี) ๕ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ท่ี  ตอบแบบสอบ 

ถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาการดําเนินกิจการ และหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ ได้แก่ ๑) ทาน (โอบอ้อมอารี)  ๒) ปิยวาจา (วจีไพเราะ)  ๓) อัตถจริย (สงเคราะห์)  ๔) 
สมานัตตตา (วางตนพอดี)  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีของ 
Henri Fayol (Industrial and General Administration) ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน  ได้แก่   ๑)  
ด้านการวางแผนในการทํางาน  ๒) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน  ๓) ด้านการบังคับบัญชาสั่ง
การ  ๔) ด้านการประสานงานในการทํางาน  ๕) ด้านการควบคุมงาน 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการท่ีใช้
แรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีจํานวน ๑,๙๕๐ คน๖ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าวในพ้ืนท่ี อําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ดําเนินการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

รวมเป็นระยะเวลา ๕ เดือน 
 

๑.๕. สมมติฐานการวิจัย  
๑.๕.๑ ผู้ประกอบการท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงาน

ต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
๑.๕.๒ ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงาน

ต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
๑.๕.๓ ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการการ

ใช้แรงงานต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
๑.๕.๔ ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
๑.๕.๕ ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาดําเนินกิจการต่างกันมีความคิดเห็นในการบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
                                                           

๕ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม”, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๑๒.   

๖ แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ๔ ปี, (พ.ศ. ๒๕๖๑-๑๕๖๔), หน้า ๒๑-๒๒. 



๖ 

 

๑.๕.๖  ผู้ประกอบการท่ีมีระดับความสัมพันธ์ของ หลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับสูง 
 
๑.๖. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

๑. การบริหารจัดการ หมายถึง เป็นการลงมือกระทําเพ่ือท่ีจะนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ัง 
บุคลากร วัสดุ งบประมาณตามท่ีวางไว้ โดยมีกระบวนการท่ีชัดเจน เพ่ือทําให้เกิดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

๒. แรงงานต่างด้าว หมายถึง แรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทย ท่ีไม่ใช่
สัญชาติไทย 

๓. ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีต้ังสถานประกอบการใน อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

๔. การวางแผนในการทํางาน หมายถึง กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค์และ
วิธีการว่าจะทําอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

๕. การจัดการองค์กรในการทํางาน หมายถึง การจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
องค์การ และมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  

๖. การบังคับบัญชาส่ังการ หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ทําให้ฐานะของผู้บริหารต้องเสียไป 

๗. การประสานงานในการทํางาน หมายถึง การทํางานสัมพันธ์สอดคล้องกันตามความ
รับผิดชอบ และวัตถุประสงค์อย่างราบรื่นทําให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๘. การควบคุมงาน หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดเอาไว้หรือไม่ และการปฏิบัติงานนั้นมีมาตรฐานในการทํางานหรือไม่ 

๙. ทาน (โอบอ้อมอารี) คือ การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
๑๐. ปิยวาจา (วจีไพเราะ) คือ คําพูดหรือวาจาน่ารัก ทุกถ้อยคําท่ีพูดแสดงถึงความรัก 

ความปรารถนาดี มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง  
๑๑. อัตถจริยา (สงเคราะห์) คือ การประพฤติท่ีเป็นประโยชน์ การบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ตลอดถึงการช่วยส่งเสริมในทางจริยธรรม  
๑๒. สมานัตตตา (วางตนพอดี) คือ ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตน

สมํ่าเสมอกันในชนท้ังหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทําให้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๗.๒ ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการใช้แรงงาน

ต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๗.๓ ทําให้ทราบถึงผลการวิจัยในการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการและหลักสังคหวัตถุได้ 
๑.๗.๔ ทําให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๗.๕ ผลการวิจัยท่ีได้จากการวิจัยการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอ่ืนๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในเขต 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ได้แบ่งหัวข้อเพ่ือทําการศึกษา และให้ง่ายต่อการค้นคว้าไว้ดังนี้ 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๒.๔ ข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าวในเขต อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

      ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
               ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
                ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการของสถานประกอบการ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

จากการค้นคว้าและทบทวนเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายเก่ียวกับทฤษฎี ในการ
บริหารจัดการ ไว้ดังต่อไปนี้คําว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) มี
ความหมายไปในทางเดียวกันแต่การใช้แตกต่างตาม เหตุการณ์และสถานการณ์ ออกไป อย่างเช่น คํา
ว่า การบริหาร มักใช้กับกิจการท่ีเป็นสาธารณะหรือราชการส่วนคําว่า การจัดการ นิยมใช้กับกิจการ
ธุรกิจหรือกิจการทางอุตสาหกรรม โดยสังเกตจากการท่ีเราเรียก ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน
ราชการว่า ผู้บริหาร และในขณะท่ีเรียกผู้บริหารทางด้าน บริษัทห้างร้านและผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรมว่า ผู้จัดการ ปัจจัยความสําเร็จของการทํางานภายในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
บริหารงานของผู้นําหรือผู้บริหาร ท่ีมีทักษะ มีความรู้ความสามารถในการนําพาองค์กรให้บรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงผู้บริหารท่ีมีความสามารถจะต้องเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
และรู้ความหมายของคําว่า ผู้บริหาร อย่างเข้าใจ ส่วนผู้จัดการนั้นเป็น บุคคลท่ีทํางานให้สําเร็จโดยใช้
บุคคลอ่ืน ผู้จัดการไม่ใช่คนท่ีจะทํางานทุกอย่างด้วยตนเอง แต่จะเป็นผู้วางแผน แบ่งงานจัดสรรคน
และดูแลการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํางานเพ่ือ ความสําเร็จของหน่วยงาน ผู้จัดการยุคใหม่ยัง
รับมือกับความท้าทายมากข้ึน เนื่องจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจท่ีมีมากข้ึน แนวโน้มของต้นทุนการ
บริหารจัดการท่ีสูงข้ึน ลูกค้าต้องการสินค้าท้ังท่ีมีคุณภาพและราคาถูก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี
จะมีผลต่อสินค้าบริการ รวมท้ังการทํางานในองค์การ 



๙ 

 

 การบริหารเป็นแนวคิด (Concept) ซ่ึงหมายความว่า มีการเปลี่ยนไปตามการยอมรับ
ของคนแนวคิดอย่างหนึ่งเคยเป็นท่ียอมรับของคน ต่อมาคนไม่ยอมรับแนวคิดอันนั้นไปยอมรับแนวคิด
อีกอย่างหนึ่ง แนวคิดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป ส่วนของแนวคิดทางการบริหารอาจนํามาจากทฤษฎี
ทางการบริหาร (Management Theory) โดยตรงคือทฤษฎีท่ีจะอธิบายและคาดคะเนพฤติกรรมของ
คนและองค์การ หรือมาจากทฤษฎีท่ัวไป ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอธิบายและคาดคะเนปรากฏการณ์ทางวัตถุ 
และทางสังคมก็ได้ทฤษฎีหลายทฤษฎี ทางการบริหารมาจากทฤษฎีท่ีเก็บรวบรวม (Collected 
Theory) มาจากประสบการณ์ของตัวเองและเรียนรู้มาจากประสบการณ์ของคนอ่ืนมาระยะหนึ่ง และ
หลายๆ ทฤษฎีทางการบริหารมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ี
เกิดข้ึนจากการพัฒนาข้ึนมาโดยการอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่าแนวคิดทางการบริหารมาจากทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวมา  

แนวคิดทางการบริหารวิวัฒนาการมาจาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นว่า
คนในยุคก่อนได้บริหารงานโดยทําหน้าท่ีทางการบริหารท่ีเหมือนในปัจจุบันคือ การวางแผน การจัด
องค์การและการควบคุมมาเป็นพันๆ ปีหลักฐานท่ีชัดเจนก็ได้แก่ การก่อสร้างพีระมิดในอียิปต์ เช่นการ
ก่อสร้างพีระมิดนั้น จะต้องใช้คนจํานวนหนึ่งแสนคน และใช้เวลานานหลายปี จึงจะสําเร็จ การ
ก่อสร้างกําแพงเมืองจีนท่ีต้องใช้คนจํานวนเป็นแสนๆ คนเช่นกัน การก่อสร้างวัตถุท้ังสองอย่างนี้ทําให้
มีคําถามว่า ใครเป็นคนวางแผนให้คนงานทํางาน ใครเป็นคนจัดการองค์การให้คนเหล่านั้นทํางาน ใคร
เป็นคนกํากับดูแลให้คนทํางาน และสุดท้ายใครเป็นคนควบคุม ให้การทํางานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
การกําหนด คือ การบริหารคน จะเห็นได้ว่าแนวคิดทางการบริหารวิวัฒนาการมาเป็นพันๆ ปีอย่างไรก็
ตามแนวคิดทางการบริหาร ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีติดต่อมา ถึงปัจจุบัน ท่ีควรกล่าวถึง มี
หัวข้อสําคัญท่ีควรศึกษาคือ การแบ่งงานกันทํา (Division of Work) และการปฏิวัติอุตสาหกรรม
(Industrial Revolution) องค์การและสังคมโดยวิธีแบ่งงานกันทํา โดยการแยกงานออกเป็นส่วนแล้ว
มอบหมายให้คนหลายคนทําตามความถนัดของแต่ละคน ซ่ึงจะทําให้คนเกิดความชํานาญในงานนั้นๆ 
ทําให้การทํางานเร็วข้ึน อันเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดเครื่องมือท่ีใช้ในการทํางาน๑ 

การบริการคือ การท่ีหัวหน้าขององค์การนั้นๆ ปฏิบัติงาน ได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายท่ีเรากําหนด คือ การทํางานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ทํา การบริหาร
นั้นมาจาก คําว่า Administration ท่ีนักวิชาการได้ให้ความหมายว่า การจัดการ และการบริหารนั้น 
โดยท่ัวไปแล้วจะมีความหมายเหมือนกัน จะใช้แทนกันได้โดยเฉพาะในด้านการบริหารราชการ หรือ
การบริหารรัฐกิจมักจะใช้คําว่า การบริหาร (Administration) มากกว่าคําว่าการจัดการ แต่ในภาค
ธุรกิจจะใช้คําว่าการการจัดการ (Management) มากกว่า มีท่ีสังเกตว่าในตําราต่างๆ จะใช้สองคํานี้
สับเปลี่ยนกันเสมอซ่ึงถือว่าโดยท่ัวไปสามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้บริหารคือ บุคคล
ซ่ึง เป็นหัวหน้า หรือผู้นําของกลุ่มคนในองค์การ และเป็นผู้จัดระเบียบของทรัพยากรต่างๆ และ
ประสานการปฏิบัติงานของบุคคลฝ่ายต่างๆ และเป็นผู้รับผิดชอบทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายโดย
อาศัยคนเป็นผู้ทําองค์การกับการจัดการมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

                                                           

๑
 เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), 

หน้า ๔๕-๔๖.   



๑๐ 

 

๑. องค์การจะดําเนินงานให้สําเร็จไปตามวัตถุประสงค์นั้น จะต้องอาศัยการจัดการเป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญ 

๒. การจัดการเกิดข้ึนในองค์การ ถ้าไม่มีการจัดการ จะเกิดข้ึนไม่ได้การจัดการเกิดข้ึนใน
องค์การ เพราะคนเข้าไปจัดการงานให้ โดยใช้องค์การเป็นเครื่องมือในการทํางานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย 

๓. การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีองค์การท่ีเหมาะสม หรือมีการจัดองค์การท่ี
ดีรองรับ เพราะองค์การเป็นพ้ืนฐานของการจัดการ และการจัดองค์การจะเป็นกิจกรรมหรือหน้าท่ีท่ี
สําคัญ เป็นอันหนึ่งท่ีขาดเสียไม่ได้ในการจัดการ หรือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมี
องค์การท่ีเหมาะสมหรือมีการจัดการท่ีดีรองรับ๒ 

แนวความคิดกับกระบวนการจัดการ (Process of Management) เป็นการวิเคราะห์ให้
เห็นว่าผู้จัดการมีหน้าท่ีรับผิดชอบอะไรบ้าง มีงานอะไรบ้างท่ีจะต้องทํา และควรจะทําอะไรก่อนหลัง 
นับว่าเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้จัดการ ท่ีจะยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจของกระบวนการจัดการคือหน้าท่ีของการบริหาร 
นอกจากนี้ คําว่า การบริหาร ยังหมายถึง การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน และหน้าท่ีของนัก
บริหารมีอยู่ ๗ ประการตามคําย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDCoRB ดังนี้  

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานเป็น
การสร้างกฎ กําหนดแนวทางดําเนินงานไว้ล่วงหน้าว่า จะทําอะไรบ้าง เพ่ือให้งานตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
และความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคตของผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือกําหนดทิศทางขององค์กร
ตามท่ีตั้งไว้  

๒. O คือ Organization หมายถึงการจัดองค์กรเป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ 
ในหน่วยงานและ ในสายบังคับบัญชาการจัดสายการทํางานในตําแหน่งต่างๆ ภายในองค์กรกําหนดอํา 
นาจหน้าท่ีให้ชัดเจน มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจภายในองค์กร   

๓. S คือ Staffing หมายถึง การจัดตัวบุคลากร เป็นการบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่
การจัดอัตรากําลัง การสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคคลากร การสร้างบรรยากาศในการทํางานท่ี
ดี การประเมินผลการทํางาน การใช้คนให้เหมาะกับงาน และการให้พ้นจากการทํางาน 

๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและมีภาวะผู้นํา นับต้ังแต่การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ 
การควบคุมบังคับบัญชาและ การควบคุมการปฏิบัติงาน  

๕. Co คือ Coordinating หมายถึง การประสานงาน ประสานทํากิจกรรมด้านต่างๆ 
ของหน่วยงานการกํากับดูแลให้เกิดความร่วมมือ เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้
เป็นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  

                                                           

๒
 บรรยง  โตจินดาม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทรวมสาสน์ (1977) จํากัด, 

๒๕๔๕), หน้า ๒๔-๒๕. 



๑๑ 

 

๖. R คือ Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบผลการปฏิบัติงาน และรายงานความเคลื่อนไหวของการ
ดําเนินงานว่าก้าวหน้าไปเพียงใด  

๗. B คือ Budgeting หมายถึง การงบประมาณ การจัดการด้านงบประมาณ การบัญชี 
การใช้จ่ายต่างๆ การควบคุมและการตรวจสอบในด้านการเงิน  

ท่ีกล่าวมาเป็นเครื่องมือทีช่วยการจัดการให้ประสบผลสําเร็จ เพราะการจัดการเป็น
ศิลปะในการใช้ทรัพยากรขององค์การ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ องค์การทุกแห่งท่ีจัดต้ังข้ึนมาไม่
สามารถท่ีจะพัฒนา ให้มีความเจริญหรือบรรลุเป้าหมายเองได้ จําเป็นต้องอาศัยให้มีการจัดการท่ีดี 
ผู้จัดการ จะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของการจัดการ และมีศิลปะท่ีดีเพ่ือนําพาองค์กรไปในทางท่ีดีอีก
ด้วย๓ 

นอกจากนี้ คําว่า การบริหาร ยังหมายถึง การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน และ
กล่าวได้ว่า หน้าท่ีของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณา หน้าท่ี ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการตาม
คําย่อใน ภาษาอังกฤษว่า POSDC ดังนี้  

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
ปัจจุบัน เพ่ือความสําเร็จ ท่ีจะตามมาในอนาคตผู้บริหารท่ีดี ต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือกําหนดทิศทางของ
องค์กร  

๒. O คือ Organization หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการกําหนดโครงสร้าง ของ
สมาชิกและสายการบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจภายใน
องค์กร  

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ การพัฒนา
บุคคลากร และการใช้คนให้เหมาะกับงาน  

๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและมีภาวะผู้นํา  

๕. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ภายในองค์กร รวมท้ังกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๔ 

หน้าท่ีหรือกระบวนการทางการบริหารท่ีผู้บริหารต้องทําหน้าท่ีในการบริหารเป็นข้ัน
พ้ืนฐานท่ีทําให้เข้าใจได้ง่ายๆ เพราะมีข้ันตอนท่ีเป็นเหตุเป็นผล และเป็นข้ันตอนตามลําดับก่อนหลัง
ของการบริหาร ท่ีเป็นท่ียอมรับกันในสมัยใหม่นําไปสู่การพัฒนาแบบต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถท่ีจะแบ่งออก
ได้เป็น ๔ หน้าท่ีด้วยกัน คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดข้ึนมาล่วงหน้าว่าเป้าหมายเป็น
อย่างไร และมีวิธีการอย่างไรท่ีจะทําให้บรรลุจุดหมายนั้นๆ  

                                                           

๓ สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิทยพัฒน์ จํากัด, ๒๕๕๘), 

หน้า ๗๑ – ๗๒. 
๔ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  พุทธวิธีในการบริหาร,  พิมพ์ครั้งท่ี ๔,  (กรุงเทพ - 

มหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕.  



๑๒ 

 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดสรรและเตรียมการกิจกรรม ท่ี
มอบหมายงานให้คนหรือกลุ่มคนดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด กิจกรรมและ อํานาจหน้าท่ี
และตําแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน  

๓. การนํา (Leading) หมายถึง กระบวนการกระตุ้นส่งเสริมคนให้ทํางาน เพ่ือบรรลุผล
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ การนําเก่ียวข้องกับกระบวนการเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ จุดมุ่งหมายของ
องค์การได้มีการสร้างคน สร้างงาน ในส่วนของงานท่ีรับผิดชอบอยู่ และส่งเสริมให้คนเต็มใจทํางาน 
รวมถึงการกระตุ้นให้ทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๔. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบและผลการของ
การปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายหรือมาตรฐาน โดยผู้บริหารจะรับผิดชอบในการ
ติดตาม กํากับดูแล ว่าสมาชิกในองค์การ ได้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน๕ 

 Henri Fayol ได้สรุปสาระสําคัญของหลักการบริหาร ไว้ดังนี้ 
 ๑. หน้าท่ีทางการบริหาร (Management function) ซ่ึงประกอบด้วย ๕ ประการ คือ 

การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)  

๒. ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางด้าน ร่างกายและจิตใจ มีไหว
พริบการศึกษา หาความรู้และเพ่ิมเทคนิคการทํางานใหม่และประสบการณ์ต่าง ๆ  

๓. หลักการบริหาร ซ่ึงมีหลักท่ัวไปท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร ๑๔ ข้อ คือ  
๓.๑ หลักการเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ(Authority Andresponsibility)  
๓.๒ หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of Command)  
๓.๓ หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of Direction)  
๓.๔ หลักการธํารงไว้ซ่ึงสายงาน (Scalar of Chain)  
๓.๕ หลักการแบ่งงานกันทํา (Division of work, or Specialization)  
๓.๖ หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline)  
๓.๗ หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วนรวม   

      (Subordination of Individual to General Interest)  
๓.๘ หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)  
๓.๙ หลักของการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization)  
๓.๑๐ หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order)  
๓.๑๑ หลักของความเสมอภาค (Equity)  
๓.๑๒ หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทํางาน (Stability of Tenure)  
๓.๑๓ หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)  

    ๓.๑๔ หลักของความสามัคคี (Esprit de Corps) 

                                                           

๕ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), 
หน้า ๑๓. 



๑๓ 

 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องทําการ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และมีการกําหนดข้ึนเป็นแผนการ
ในการปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือสําหรับเป็นแนวทางของการทํางานในอนาคต 

๒. การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารจําต้องให้มี
โครงสร้างของงานต่าง ๆ และอํานาจหน้าท่ี ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ใน
ส่วนประกอบท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การนั้นบรรลุผลสําเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการท่ีจะสั่งงานต่าง ๆ 
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงกระทําให้มีสําเร็จผลด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระทําตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดี 
จะต้องเข้าใจในหน้าท่ีของคนงานของตน 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องเชื่อมโยงของทุกๆ
คนให้เข้ากันได้ และกํากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายอันเดียวกัน 

  ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การท่ีจะต้องทําการกํากับให้เราสามารถ
ประกันได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีได้วางไว้ล่วงหน้า๖ 

องค์ประกอบของการบริหารท่ีสําคัญ และมีความจําเป็นต่อองค์การ มีดังนี้  
๑. วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะดําเนินการไปทําไม และต้องการอะไร

จากการดําเนินการ ถ้าหากไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ 
๒. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้ เพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไป

ถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากร ในการบริหาร ได้แก่ 4M’s คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6M’s ท่ีมีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market)  

๓. มีการประสานงานระหว่างกัน กล่าวคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมท้ังทรัพยากร
ในการบริหารท้ัง 4M’s หรือ 6M’s ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน 
หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการทํางานร่วมกัน  

๔. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้น สิ่งท่ีจะวัดผล ความสําเร็จของ
งานว่า บรรลุตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การ ก็คือ การเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ 
หมายถึงความสามารถของ องค์การในอันท่ีจะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ๗ 

สรุป แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ มีความหมายไปในทางเดียวกันแต่การใช้
แตกต่างตาม เหตุการณ์และสถานการณ์ ออกไป อย่างเช่น คําว่า การบริหาร มักใช้กับกิจการท่ีเป็น
สาธารณะหรือราชการส่วนคําว่า การจัดการ นิยมใช้กับกิจการธุรกิจหรือกิจการทางอุตสาหกรรม โดย
สังเกตจากการท่ีเราเรียก ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารหน่วยงานราชการว่า ผู้บริหาร และในขณะท่ีเรียก
ผู้บริหารทางด้าน บริษัทห้างร้านและผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมว่า ผู้จัดการ ปัจจัยความสําเร็จ
ของการทํางานภายในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารงานของผู้นําหรือผู้บริหาร ท่ีมีทักษะ มี
ความรู้ความสามารถในการนําพาองค์กรให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
                                                           

๖  Henri  Fayol, Industrial and General Administration, (New York: Mc-Grew Hill, 
1930), pp. 17-18.   

๗ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒-๖๓.   



๑๔ 

 

๒.๑.๑ การบริหารประกอบด้วยสหวิชาการ 
จากการท่ีการบริหารได้ใช้สรรพวิชาเข้ามาเก่ียวข้องหลายวิชา เช่นในการบริหารนั้น 

เน้นหนักท่ีเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหา ในปัจจุบันนี้วิชาการต่างๆ ท่ีนํามา
เก่ียวข้องร่วมกับในการบริหาร คือ จิตวิทยา สังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  นิเวศวิทยา  คณิตศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ ชีววิทยา และภูมิศาสตร์ ลักษณะท่ีเป็นกุญแจเพ่ือเข้าใจบริหาร มีดังนี้ 

๑. การบริหารมีเป้าหมาย 
๒. การบริหารทําให้เกิดกิจกรรม 
๓. การบริหารคือกิจกรรม เพราะการบริหารเป็นการศึกษาความรู้ท่ีจะสามารถนําไปใช้

ตามความต้องการ 
๔. การบริหารสําเร็จได้โดยผ่านความพยายามของบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไปแล้ว การบริหาร

ผูกพันอยู่กับความพยายามของกลุ่ม 
๕. การบริหารเป็นพลังท่ีมองไม่เห็น 
๖. การบริหารคือ การช่วยเหลือไม่ใช่ทดแทนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการบริหาร 
๗. การบริหารคือ การเข้าใจวิธีการและการพยายามเข้าถึงผลการกระทําท่ีแท้จริง   
ดังนั้น การบริหารประกอบด้วยเทคนิคของมนุษย์ และความคิดท่ีนําไปใช้ในการบริหาร 

เช่นการบริหารระดับสูง การบริหารระดับกลาง และการบริหารในระดับผู้นํา๘ 
การบริหารกิจการต่าง ๆ จําเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ๔ ประการ ใน

การ บริหารเพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการข้ึนอยู่กับคุณภาพเป็นปัจจัย
สําคัญ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้  

๑. บุคคล (Man) การสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การผ่านทรัพยากร
มนุษย์ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติงาน การทํางานของคนท่ีต้องใช้สติปัญญา 
และกําลัง แรงงานของการท่ีเราจะประกอบอาชีพ สามารถตอบสนองตามต้องการองค์การ 

 ๒. เงินทุน (Money) เป็นการบริหารเงินทุนขององค์การ เช่น สถานะทางการเงิน 
กิจกรรมทางการเงิน และโอกาสในการลงทุนเพ่ิม เป็นต้น ซ่ึงเงินทุนท่ีใช้ในการผลิต ความหมายไปถึง
เงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกในการผลิต  

๓. วัสดุอุปกรณ์ (Material) ประสิทธิภาพในการแปรรูปขององค์การ ตลอดจนการ
พัฒนา ของผลผลิต (Productivity) โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการวัสดุอุปกรณ์ 

๔.  การบริหารจัดการ (Management) เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับองค์การ ความสามารถ

ใน การบริหารงาน ของทุกคนในทีมงานและผู้บริหารการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นําเอาทรัพยากร
บุคคลและ เงินทุนมารวมกันเพ่ือการบริหาร โดยมุ่งหวังในเรื่องของผลกําไรเป็นเรื่องสําคัญ ซ่ึงอาจจะ

                                                           

๘ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดการองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑), หน้า ๓.   



๑๕ 

 

ต้องเผชิญกับเรื่องของความเสี่ยงในการขาดทุนได้ถ้าหากผลของการดําเนินธุรกิจนั้นออกมาไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหมาย๙ 

สรุป การบริหารท่ีประกอบด้วยสหวิชาการ ใช้สรรพวิชาเข้ามาเก่ียวข้องหลายวิชา เช่น
ในการบริหารเป็นเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันนี้วิชาการต่างๆ ท่ีนํามาเก่ียวข้องร่วมกับการ
บริหารคือ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเวศวิทยา คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ ชีววิทยา และ
ภูมิศาสตร์ 

๒.๑.๒ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการไว้อย่างย่อๆ 
ดังนี้        

ความหมายของการบริหารจัดการและ วัตถุประสงค์ข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการมี ๒ 
ประการคือ ๑) ต้องการเป็นผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ๒) ต้องการบริหารจัดการงานให้
หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีตนสังกัดอยู่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ในการศึกษาการบริหารจัดการ
จะต้องทําความเข้าใจในขอบเขต จากคํานิยามความหมายของการจัดการมีดังนี้ 

การจัดการ เป็นรูปแบบของงานท่ีเก่ียวข้องกับการประสานทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร
อันได้แก่ ท่ีดิน แรงงาน และทุน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

การจัดการ เป็นกระบวนการในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยทําหน้าท่ีหลัก 
๕ ประการได้แก่  ๑) การวางแผน (Planning)  ๒) การจัดองค์กร (Organnizing)  ๓) การจัดการ
บุคลากร (Staffing) ๔) การนําหรือการสั่งการ (Directing) และ ๕) การควบคุม (Controlling) 

การจัดการ เป็นการทํางานให้สําเร็จโดยผ่านบุคลอ่ืน โดยสรุปวิชาการจัดการ เป็น
ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรและทุกขนาดซ่ึงแตกต่างจากความรู้ในบางแขนง
วิชา๑๐ 

การบริหาร ท่ีดีต้องมีรากฐานของการเป็นผู้นําในตนเองท่ีจะนําไปสู่การ เป็นผู้นําบุคคล
อ่ืนอย่างแท้จริงจะต้องเกิดจากการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะของ
การเป็นผู้นําในการบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จสูงสุดได้ ดังนี้  

๑. มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)  
๒. บริหารงานโดยหลักการ (Management by Principle)  
๓. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Standard of Excellence)  

   ๔. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Enquirer Creativity)  
๕. เป็นนักแก้ปัญหา (Problem-Solver)  
๖. ความมุ่งหวังต้องกระจ่าง (Clear Expectation)  
๗. ประเด็นปัญหาต้องเปิดเผย ให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกัน (Issues in the Open)  
๘. เป้าหมายท้าทาย น่าใฝ่ฝัน ดึงดูดใจ (Challenging Goals)  
๙. ทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ชี้แจงได้ (Candid)  

                                                           
๙ บรรยงค์  โตจินดา, องค์และการจัดการ,(กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น (1977), ๒๕๓๗), หน้า 

๓๐. 
๑๐ ธร สุนทรายุทธ, ปรัชญาการบริหารจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์ จํากัด), 

๒๕๕๔), หน้า ๘. 



๑๖ 

 

๑๐. ต้องประสานพลัง (Synergy)  
๑๑. ส่งเสริมการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันให้เข้าลักษณะเอกภาพพหุคูณ (Promote     

    Interdependence)  
๑๒. มีค่านิยมร่วมกัน (Shared Values)  
๑๓. มีความรับผิดชอบท้ังส่วนตนและส่วนรวม (Self/team Responsibility)  
๑๔. ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมกันตัดสิน (Confrontation)  
๑๕. คิดล่วงหน้า คิดถึงอนาคต (Thinks Ahead)  
๑๖. มองต่างมุม ยอมรับความแตกต่าง (Perspective)  
๑๗. มีความรอบคอบถ้วนถ่ี (Through) 
๑๘. สื่อไปกลับ (Two-way)  
๑๙. พิสูจน์ความคิดของตน (Test Own Thinking)  
๒๐. มีเหตุผล (Cause and Effect)  
๒๑. ค้นหาสิ่งท่ีถูกต้อง (What’s Right)  
๒๒. รับฟังเหตุผล (Open to Reason)  
๒๓. หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ส่วนตัว (Avoids Self-interest)๑๑ 
การบริหาร หมายถึงกระบวนการในการสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศัย

ทรัพยากร ต่างๆ ผ่านหน้าท่ีในการบริหารต่างๆ ได้แก่ การวางแผนของการจัดองค์การ และควบคุม 
เพ่ือให้บรรลุ วัตถุตามประสงค์ขององค์การ๑๒ 

การบริหารจัดการ หมายถึง การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดย
อาศัย ผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้นํา (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และการกระตุ้น (Motivative) 
ความเพียร ของผู้อ่ืนเพ่ือไปสู่เป้าหมายขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้กาลังใจ (Inspiring) การ
สื่อสาร (Communicating) การวางแผน (Planning) และการจัดการ (Management)๑๓ 

สรุป นักวิชาการได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการมี ๒ ประการคือ ๑) ต้องการ
เป็นผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ๒) ต้องการบริหารจัดการงานให้หน่วยงานประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย  

๒.๑.๓ ลักษณะทางสติปัญญา ประกอบด้วยข้อพิจารณา ๕ ประการ คือ  
๑. ความต่ืนตัว (Alertness) มีความว่องไว เตรียมพร้อม ระวังไว้ต่ืนตัวอยู่เสมอและมี

สมองดี คิดได้ว่องไว มีไหวพริบในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างฉับพลันทันเวลา  
๒. ความคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thought) และแสดงออกมาทางกาย วาจา 

ประกอบด้วยเหตุผลท่ีถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือพิจารณาก่อนทําว่าดีหรือไม่ เพ่ือลดความผิดพลาด  
๓. สามัญสํานึก (Common Sense) มีความรู้สึกรับผิด ชอบ ชั่ว ดี  

                                                           
๑๑ จรูญ คูณมี, การบริหารจัดการ, (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒), หน้า ๓-๔.  
๑๒ Dabrin & Ireland, Emest Dale Management, Theory and Practice, (New York: Mc 

Grarw-Hill Book co, 1972), p.4.  
๑๓

 E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, second edition, (California: Science 

Research Associates lnc., 1995), p.3.   



๑๗ 

 

๔. ดุลยพินิจ (Judgment) พิจารณาใคร่ครวญก่อนตัดสินใจทํางาน ใช้ประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ให้เกิดดุลยพินิจช่วยในการแก้ไขปัญหา  

๕. การมองการณ์ไกล (Fore Sight) เม่ือคิดกระทําสิ่งใดเล็งเห็นผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต
ด้วยการประเมิน สถานการณ์ วางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุและผล โดยต้ังสมมติฐาน รวบรวม
ข้อมูลและใช้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมา เป็นแนววิเคราะห์ปฏิบัติให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย คุณลักษณะ
ทางร่างกาย ประกอบด้วยข้อพิจารณา ๔ ประการ คือ  

๕.๑. สุขภาพ (Health) ผู้นําต้องมีความสมบูรณ์ทางร่างกาย เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การทํางานอยู่เสมอ สุขภาพดีก็จะช่วยอํานวยผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

๕.๒. กําลังกาย (Energy) ต้องมีกําลังกายท่ีดี เพราะบางโอกาส บางสถานการณ์ผู้นํา
ต้อง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการท่ีจะต้องใช้พลัง  

๕.๓. ความทรหดอดทน (Endurance) มีร่างกายแข็งแกร่ง อดทนต่อความยากลําบาก 
ความหิวกระหาย และรวมถึงของดินฟ้าอากาศร้อนหรือหนาว ทําหน้าท่ีได้ทุกสถานที                

,๕.๔. รูปร่างท่าทางดี (Pleasing Appearance) มีทรวดทรงบุคลิกลักษณะเป็นผู้นํา
สง่าผ่าเผย เป็นท่ีเกรงขาม และดึงดูดความเลื่อมใสจากผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นคุณลักษณะทางอารมณ์ 
ซ่ึงประกอบด้วยข้อพิจารณา ๑๑ ประการ คือ  

๕.๔.๑. มองในแง่ดี (Optimism) มองคนอ่ืนในฐานะเป็นมิตรเสมอ  
๕.๔.๒. การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptability) สามารถท่ีจะปรับตัวได้กับ 

ผู้ใหญ่และผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน  
๕.๔.๓. ความมีใจเยือกเย็น (Even Temper) มีการอดกลั้นอารมณ์ไว้ได้ มีใจหนัก

แน่นไม่ ท้อถอย ไม่โกรธง่าย ไม่แสดงอาการทางอารมณ์ 
๕.๔.๔. การบังคับตนเอง (Self-Control) บังคับตนเองและสํารวมไว้ได้ดี หรือสิ่งยั่ว

ยุให้ย่ามใจอันเป็นการก่อให้เกิดการละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม และวัฒนธรรมของ สังคมได้       
            ๕.๔.๕. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีความต้ังใจและกระฉับกระเฉงในการ
ทํางาน และมีการเตรียมแผนงานไว้ในใจ ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและ ประหยัด  
            ๕.๔.๖. การสังคมดี (Sociability) มีอัธยาศัยไมตรี มีสัมพันธภาพได้กับทุกคน ทุกชั้น
วรรณะท้ังใน ประเทศและต่างประเทศ ไม่มีการถือตัว ไม่วางท่ายกตนข่มท่าน  

๕.๔.๗. ความแนบเนียน (Tact) เม่ือทํา พูด คิด รู้จักกาลเทศะ มีความแนบเนียนใน
การไขแก้ปัญหา ข้อนี้ต้องอาศัยความมีศิลปะ ประสบการณ์ และการฝึกฝนอยู่เสมอ  

๕.๔.๘. อารมณ์ขัน (Sense of Humor) ทํางานด้วยความรู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ให้เกิด
อารมณ์เครียด มองโลกในแง่ดี อารมณ์ขันนี้จะทําให้ไม่เหนื่อย บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

           ๕.๔.๙. ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) มีความม่ันใจ ม่ันคงทางจิตไม่
อ่อนไหว ตามคําพูดของคนอ่ืน สามารถตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผล และความเชื่อม่ันของตนเองท่ี
สําคัญ “การเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีดีต้องเป็นฝ่ายอํานวยการท่ีดีมาก่อน”  

๕.๔.๑๐. ความสนใจกว้างขวาง (Bread of Interest) มีความอยากรู้อยากเห็น
เรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้รู้ดี มีความกล้าท่ีจะปรึกษาหารือถามผู้รู้  



๑๘ 

 

๕.๔.๑๑. การเข้าใจคน (Human Understanding) มีวิจารณญาณ สังเกต เข้าใจ
พฤติกรรมของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และงานจะสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะทางอุปนิสัย 
ประกอบด้วยข้อพิจารณา ๘ ประการ คือ  

๑. ความตรงไปตรงมา (Truthfulness) เป็นคนพูดจริงทําจริง พูดอย่างไรทําอย่าง
นั้นมีสัจจะต่อคําสัญญา และไม่ผิดนัด  

 ๒. ความจงรักภักดี (Royalty) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผู้นํา
ต้อง สร้างความม่ันใจในการบังคับบัญชาของตนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเกิดความจงรักภักดีตามมา 

 ๓. ความสํานึกในหน้าท่ี (Sense of Duty) มีความสํานึกในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ี ได้วางไว้ อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงงานในหน้าท่ีของคนอ่ืน  

 ๔. ความไว้วางใจ (Dependability) ดํารงตนอยู่ในจริยธรรม ไม่เป็นคนหน้าไหว้
หลังหลอก เป็นท่ีไว้วางใจของคนอ่ืน  

 ๕. ความกล้าหาญ (Courage) มีความกล้าหาญในเรื่องทางจริยธรรม กล้าทําในสิ่งท่ี
ถูกต้อง ทํางานด้วยเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ  

 ๖. ความเข้มแข็ง (Force) ไม่มีความย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล  
 ๗. ความยุติธรรม (Fairness) ไม่ลําเอียง วางตัวเป็นกลาง บริหารโดยยึดความ

ถูกต้อง และประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก  
 ๘. ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

เสียสละในบางอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สละความสุขส่วนตน เพ่ือบําเพ็ญประโยชน์เป็นแบบอย่าง๑๔ 
การบริหาร มีความหมายได้หลายนัย ข้ึนอยู่กับว่าจะพิจารณาการบริหารจากแง่มุมใด 

ความหมายของการบริหารจะครอบคลุมในสามเรื่องต่อไปนี้ คือ เป้าหมาย บุคลากร และทรัพยากร
ต่างๆ การบริหารจัดเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ในทางสังคมศาสตร์ท่ีนําเอาหลักการและทฤษฎี ต่างๆ 
ทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ อย่างไรก็ตามการบริหารจะต้อง
อาศัยแต่ศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยศิลป์ควบคู่ไปด้วย ต้องประยุกต์ความรู้ ต่างๆ 
ทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง นอกจากนั้นการบริหารถือว่าเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 
เพราะเป็นงานท่ีต้องใช้ท้ังความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะด้านสูงผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีอํานาจ
สูงสุดในการกําหนดเป้าหมาย ทิศทางขององค์การและนําองค์การไปสู่เป้าหมายดังนั้น การบริหาร
จัดการการของนายจ้างต่อแรงงานต่างด้าวใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเรื่องท่ีมี
ความสําคัญต่อ การดําเนินงานขององค์การเพราะเป็นเครื่องมืออันสําคัญในอันท่ีจะชี้ให้เห็นถึง ความ
มีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพประสิทธิผลของหน่วยงาน แนวคิดทฤษฎีการบริหาร เป็น 
เครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า 

สรุป ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าท่ีในการบริหาร อัน
ประกอบด้วย การ วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงานการ
รายงาน และ การงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบท่ีสําคัญของการบริหาร จะประกอบด้วย 

                                                           

๑๔ ทวิช เปล่งวิทยา, จิตวิทยาผู้นํา, (กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๒๔๘- 
๓๐๖.   



๑๙ 

 

วัตถุประสงค์ท่ีมีความแน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน รวมถึง บุคคลเงินทุน  
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว 

จากการตรวจสอบและทบทวนเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ แรงงานต่างด้าวไว้หลายทฤษฎีดังนี้ 

แรงงานต่างด้าว หมายถึง “บุคคลท่ีไม่ใช่คนสัญชาติไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ไทย และอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็ตาม มีพฤติกรรมกระทําความผิด
ตามประมวล กฎหมายอาญา, ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและ
อ่ืนๆเช่น ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน, พ.ร.บ.การพนัน ฯลฯ โดยมีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตาม 
มาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒”๑๕ 

แรงงานต่างด้าวคือ“บุคคลผู้ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย แต่ก็มีผู้ให้ความหมายท่ีแตกต่างกันไป
ท้ังใน แง่ของกฎหมายและในทางวิชาการ”๑๖ 

แรงงานต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศไทย หรือ 
แรงงานต่างด้าวท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากทางการ พม่า ลาว กัมพูชา หลายสํานักได้ให้ความหมาย
เก่ียวกับแรงงานต่างด้าวไว้ดังนี้ แรงงานต่างด้าวคือ“แรงงานบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย”๑๗ 

ดังนั้นสรุปได้ว่า แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลท่ีไม่ใช่คนสัญชาติไทยเดินทางเข้ามา 
ทํางานในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ท้ังท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และไม่
ถูกต้อง ทฤษฎีท่ีนํามาอ้างอิงเก่ียวกับแรงงานมีอยู่หลายทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง คือ ทฤษฎีเก่ียวกับการ 
อพยพเคลื่อนย้ายของ ราเวนสไตน (Ravenstein’s Law of Migration) ทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและ
ผลักดัน ของ ลี (LEE’s Push–Pull Theotry) ผู้วิจัยขอนําเสนอทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานดังนี้ 

ทฤษฎีเก่ียวกับการอพยพของ ราเวนสไตน (Law of Migration: Ernest George 
Ravenstein) กล่าวว่า การอพยพย้ายถ่ิน (Migration) หมายถึง การท่ีประชากรย้ายถ่ินท่ีอยู่จาก
สถานท่ีอีกแห่งหนึ่งไปต้ังถ่ินฐานในอีกสถานท่ีหนึ่ง เป็นการย้ายออกนอกเขตปกครองเดิมหรือหมายถึง 
การอพยพย้ายถ่ินท่ีอยู่ไปถ่ินต้ังฐานใหม่นี้ แนวคิดเก่ียวกับจุดเริ่มต้นในการต้ังถ่ินฐานเพ่ือท่ีจะอธิบาย
มูลเหตุแห่งการเข้ามาหางานทําของผู้ ท่ีลักลอบหนีเข้าเมืองว่าลักษณะการอพยพของประชากรต้ังแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้แบ่งลักษณะ ของการ อพยพของประชากรออกเป็น ๕ ลักษณะคือ 

                                                           

๑๕ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล, “คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติ ราชการของสานักงานตํารวจแห่งชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑”, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
ตํารวจ แห่งชาติ, ๒๕๕๑).   

๑๖ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว, การอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ
พม่า ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๓, (กรมการจัดหางาน: กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๓), หน้า ๔.   

๑๗
  กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน, ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน ในกิจการท่ีมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวทํางาน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว, 
๒๕๕๑), หน้า ๑-๒.   



๒๐ 

 

๑. การอพยพแบบด้ังเดิม (Primitive Migration) เป็นการย้ายถ่ินท่ีอยู่เพ่ือการ
ดํารงชีวิตรอด ปัจจุบันการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองเพ่ือแสวงหาวิถีการดําเนินชีวิต 

 ๒. การอพยพย้ายถ่ินโดยถูกบังคับ (Forced Migration) เป็นการย้ายถ่ินโดยถูกบังคับ 
อาจจะถูกบังคับโดยรัฐบาลหรือผู้มีอิทธิพล  

๓. การอพยพโดยถูกบีบค้ัน (Impelied Migration) เป็นการบีบค้ันกระตุ้นให้อพยพ  
๔. การอพยพโดยเสรี (Free Migration) เป็นการอพยพของปัจเจกชนโดยเสรี อาจจะ

เกิดข้ึนจากแรงจูงใจจากภายนอก เช่น โดยตําแหน่งงาน รายได้หรือเพ่ือผจญภัย การอพยพโดยเสรี
นําไปสู่การ อพยพลักษณะท่ี ๕  

๕. การอพยพแบบชนจํานวนมาก (Mass Migration) สืบเนื่องมาจากการอพยพโดยเสรี
ซ่ึง ย้ายถ่ินเข้าไปบุกเบิก หรือผจญภัยเพ่ือหาถ่ินท่ีอยู่ใหม่ จูงใจให้ชนจํานวนมากย้ายถ่ินตามมาด้วย  

การอพยพย้ายถ่ินนั้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ในสังคม ของการอพยพก็มีสาเหตุท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการอพยพก็จะแตกต่างกัน เช่น อพยพหนี
ความแห้งแล้ง อพยพหนีภัยธรรมชาติ อพยพไปทํางาน อพยพเพ่ือการศึกษา เป็นต้น การอพยพมีท้ัง
อพยพแบบถาวรและอพยพแบบชั่วคราว หรืออพยพข้ามประเทศและอพยพภายในประเทศ 
นอกจากนี้กฎแห่งการอพยพย้ายถ่ิน (Law of Migration) ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นในการต้ังทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับ
การอพยพของ ราเวนสไตน์ (Ravenstein) สามารถท่ีจะใช้อธิบายถึงการลักลอบเข้าเมืองของพวก
แรงงาน ต่างชาติ โดย ราเวนสไตน์ (Ravenstein) ได้อธิบายถึงการอพยพย้ายถ่ินของแรงงานจําพวกนี้
ไว้ดังนี้  

๑. การย้ายถ่ินและระยะทาง ประชากรส่วนใหญ่จะอพยพในระยะทางใกล้ๆ  
๒. ข้ันตอนของการอพยพหรือ การย้ายถ่ินท่ีอยู่ของประชากรนั้นทําให้เกิด คลื่น การ

อพยพ (Current of Migration) ไปสู่ศูนย์กลางทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
๓. แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจท่ีมีกฎหมายกดข่ีแรงงานการเสียภาษีท่ีสูง สภาพของอากาศ

ไม่ดี สิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นการผลักดันให้คนอพยพไปสู่พ้ืนท่ีอ่ืน๑๘ 
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาได้เกิดกระบวนทัศน์ สามประการท่ีมีความสําคัญต่อแนวคิดทฤษฎี ของการ ย้าย
ถ่ินได้แก่  

๑. ทัศนะทางด้านเศรษฐศาสตร์คลาสสิกใหม่ เก่ียวกับดุลยภาพทางด้านเศรษฐกิจ (The 
Neo-Classical Economic Equilibrium Perspective) ซ่ึงก่อกําเนิดข้ึนจากลุ่มทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ 
ซ่ึงยังคงใช้นักภูมิศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ แนวคิดนี้มักจะมีการอ้างถึงแนวคิดเก่ียวกับ ปัจจัยท่ี
ผลักดันและปัจจัยในการดึงดูดให้เกิดการคิดท่ีจะย้ายถ่ิน เพราะมองว่าการย้ายถ่ินเกิดจากปัจจัย
ผลักดัน (ความยากจน การขาดแคลนท่ีดิน การมีประชากรมากไป) ในประเทศต้นทางและปัจจัยดึงดูด 
(เช่น โอกาสใน การมีงานทํา ค่าจ้าง ความทันสมัย) ของประเทศผู้รับ นักเศรษฐศาสตร์มองว่า ผู้ย้าย

                                                           

๑๘ Ravenstein Ernest George, “Law of Migration Law of Migration”, อ้างใน ปราโมทย์ 
ประสาทกุล, “ประชากรไทยในอนาคต”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๙), หน้า ๓๔-๔๑.  
 



๒๑ 

 

ถ่ินแต่ละคนจะทําการตัดสินใจท่ีจะเลือกว่าจะย้ายไปประเทศใด ข้ึนอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ 
ในตลาดแรงงานซ่ึงจะนําไปสู่ความเท่าเทียมกันของค่าจ้าง  

๒. แนวคิดเชิงโครงสร้างท่ีมองย้อนประวัติศาสตร์ (The Historical - Structuralist 
Approach) เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทางการเมืองท่ีวิจารณ์แนวคิดแรกว่าการท่ีมองแต่ละ 
บุคคลว่าสามารถมีทางเลือกได้อย่างอิสระนั้น ความเจริญและความไม่เท่าเทียมกันทางทรัพยากร และ
พลังอํานาจต่างๆ ในแต่ละประเทศท่ีมีความแตกต่างกัน ซ่ึงเน้นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการ
กระจายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และอํานาจทางการเมืองใน ระบบเศรษฐกิจโลก การย้ายถ่ินนั้นจะถูก
มองว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการเคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีราคาค่าแรงงานถูก ไปประเทศร่ํารวยมากข้ึน
ไปอีกแนวคิดท้ัง ๒ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานท่ีว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดท่ีมีมุมมอง 
เพียงด้านเดียวไม่พอท่ีจะนําไปวิเคราะห์ ความจริงการย้ายถ่ินมีความซับซ้อนอย่างมหาศาล ด้าน
บทบาทของรัฐเป็น ตัวกําหนดนั้นทุกอย่างแต่เป็นการให้ความสนใจต่อเป้าหมาย และการทํางานของ
แต่ละคน และกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องน้อย เพ่ือสนองตอบต่อข้อวิจารณ์ต่างๆ ดังกล่าวแนวคิดใหม่ซ่ึง
รู้จักกัน ในแนวคิดของ “แนวคิดเชิงระบบ ของการย้ายถ่ิน” จึงเกิดข้ึนโดยการนํารายละเอียดของ
แนวคิดของแนวคิดท้ังสองอย่างมารวมเข้าด้วยกัน 

 ๓. แนวคิดเชิงระบบย้ายถ่ิน (Migration Systems Approach) ถูกสร้างข้ึนโดยกลุ่ม 
ประเทศต่างๆ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการมีกระแสของผู้ย้ายถ่ิน อย่างไรก็ตามอาจมีการนําเอาภูมิภาคท่ี มี
สหภาพภูมิศาสตร์ท่ีไกลออกไปเข้ามาเชื่อมโยงด้วย หรือการเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียน กับ
ประเทศในกลุ่มทะเลอาหรับ แนวคิดเชิงระบบการย้ายถ่ิน วางกรอบแนวคิดทุกมิติ โดยตรวจสอบทุก
มิติของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสการไหลของคน ยิ่งกว่านั้นยังมีความเชื่อมโยงภายในระบบการ
ย้ายถ่ินเอง ซ่ึงสามารถทําให้เข้ากับปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง สังคม ประชากร และเศรษฐกิจได้
กว้างขวางข้ึน 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาแรงงานต่างด้าว สาเหตุมีหลายประการ เช่น 
ปัจจัย ด้านสภาพพ้ืนท่ีของประเทศไทยท่ีเอ้ืออํานวยต่อประเทศสหภาพพม่า ส่วนปัจจัยในประเทศ
สหภาพพม่า คือ ความไม่สงบในประเทศ อีกท้ังในประเทศไทยท่ีมีนโยบาย ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
เข้ามาทํางานใน ประเทศไทยได้ด้วย๑๙  

แรงงานมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น เม่ือนายจ้างต้องการแรงงานเพ่ิมข้ึน ก็จะ
แสวงหาจ้างแรงงานท่ีมีความรู้ ความชํานาญ หรือคุณภาพท่ีดีกว่าและเหมาะสมภายใต้ค่าจ้างระดับ
หนึ่ง การท่ีนายจ้างสามารถท่ีจะแสวงหาแรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

ตามทฤษฎีการแสวงหางานทํา นายจ้างจะจ้างแรงงาน ท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายตํ่าท่ีสุด เพ่ือ
ลดต้นทุน และแรงงานท่ีจ้างต้องมีความรู้ความสามารถในการผลิตจึงจะเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังนั้นโดยท่ัวไปนายจ้างจึงจะต้องสร้างเครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัคร ท่ีจะมาทํางานเพ่ือช่วยในการ
ลดต้นทุน ในการจ้างแรงงาน สําหรับเครื่องมือในการคัดเลือกอาจจะรวมไปถึงการกําหนดเรื่องของ 
เพศ อายุ เชื้อชาติ ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายท่ีสุดและอีกเรื่อง คือ ระดับการศึกษา และ
แนวคิดท่ีเก่ียวกับต้นทุนในเรื่องการฝึกอบรม การท่ีนายจ้างจะรับพิจารณาแรงงานเข้าทํางานนั้น  
                                                           

๑๙ กุศล สุนทรธาดา, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย่ีและตลาดแรงงาน, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานสนับสนุนการวิจัย), ๒๕๔๙. 



๒๒ 

 

นอกจากนายจ้างจะพิจารณาคุณภาพท่ีมีอยู่ในตัวแรงงานปัจจุบันแล้ว ยังต้องพิจารณา
ถึงศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะใหม่ในอนาคตรวมท้ังการประสานของแรงงานท่ีมาจะทํางานกับ
หน่วยงาน หลังจากท่ีได้รับการฝึกอบรมผ่านไปแล้วเพ่ือท่ีจะได้แรงงานท่ีจะมาทํางานท่ีสามารถทํา
ผลประโยชน์ท่ีได้รับให้มากท่ีสุด และการท่ีนายจ้างได้รับผลตอบแทนจากแรงงานท่ีมีคุณภาพ มาร่วม
ทํางานด้วย จากการท่ีมาร่วมทํางานได้รับผลจากการลงทุน ท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรมดังกล่าว๒๐ 

การกําหนดนโยบายและวางแผนในการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อสถานประกอบการ การสรรหาบุคลากรเข้าทํางานในองค์กรนั้น ฝ่ายบุคคลต้องมีการ
วิเคราะห์และ วางแผนอัตรากําลังคน และกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในตําแหน่งนั้นๆ สําหรับการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ จึงจําเป็นต้องแสวงหาแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาทดแทนเพ่ือให้การดําเนินการของสถานประกอบการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
ความปรารถนาของผู้ประกอบการของตนมีความม่ันคง มีความเจริญเติบโตในขอบเขตของการ
ดําเนินการ ผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้างานตลอดไปจนถึง ผู้บริหารระดับสูงสุด ย่อมประสงค์ท่ีจะมี
ลูกจ้างท่ีสามารถช่วยสถานประกอบการบรรลุผล ท่ีจะได้รับจากลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับท่ีเข้า
มาทํางานด้วย มีดังนี้  

๑. การทํางานเต็มเวลา สถานประกอบการทุกแห่งมักจะมีการกําหนดเวลาเริ่มทํางาน
และ เวลาเลิกงานของลูกจ้างไว้ตามท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด การท่ีลูกจ้างมาทํางาน และเลิกงาน
ตรงตามกําหนดเวลา ไม่ขาดไม่ลา  

๒. การทํางานเต็มประสิทธิภาพ โดยลูกจ้างทํางานในหน้าท่ีของตนเองด้วยความต้ังใจ 
และใช้ ความรู้ความสามารถทํางานอย่างเต็มท่ี นายจ้างทุกคนย่อมพึงพอใจท่ีได้รับผลงานท่ีมีคุณภาพ  

๓. การทํางานตามคําสั่ง นายจ้างทุกคนย่อมไม่ประสงค์มีลูกจ้างท่ีไม่เชื่อฟังลูกจ้างท่ี
ทํางานตรงตามคําสั่งทันที ย่อมเป็นท่ีปรารถนาของนายจ้าง 

๔. การรักษาประโยชน์ของนายจ้าง นายจ้างย่อมหวังให้ลูกจ้างทุกคนช่วยสอดส่องดูแล 
ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างอย่างประหยัดและมี ประสิทธิภาพ  

๕. ความจงรักภักดี นายจ้างทุกคนประสงค์ท่ีจะให้ลูกจ้างทุกคนเป็นคนท่ีมีคุณภาพ และ
ได้อยู่ทํางานกับนายจ้างนานท่ีสุดจนกว่านายจ้างจะเลิกกิจการ ไม่ลาออกหรือละท้ิงนายจ้างไป เป็น
ลูกจ้างผู้อ่ืน ความจงรักภักดี ยังหมายถึงการเก็บความลับของนายจ้างด้วย 

๖. ความเคารพและยอมรับนับถือ นายจ้างหรือผู้บริหารทุกระดับจึงยังหวังท่ีจะได้ความ 
เคารพนบนอบจากลูกจ้าง และต้องการให้ลูกจ้างยอมรับนับถือ  

๗.  ความซ่ือสัตย์สุจริต ความปรารถนาร่วมกันของนายจ้างทุกคนก็คือความซ่ือสัตย์
สุจริต ของลูกจ้าง โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวข้องกับการเงินหรือวัตถุท่ีมีค่า  

๘.  ความอุตสาหะและความขยันขันแข็ง ลูกจ้างท่ีมีความพร้อมท่ีจะทํางานอยู่เสมอมี
ความ อุตสาหะและความขยันขันแข็ง ย่อมเป็นลูกจ้างในอุดมคติของนายจ้าง 

                                                           

๒๐ วัญเพ็ญ วอกกลาง, ผลกระทบของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓๕.   



๒๓ 

 

 ๙. ความคิดสร้างสรรค์ ลูกจ้างท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ย่อมทําให้นายจ้างประหยัด
ค่าใช้จ่าย ได้ผลงานทีดี มีคุณภาพ นายจ้างจึงใฝ่ฝันท่ีจะได้ลูกจ้างประเภทนี้ สามารถกําหนดโดยความ
ต้องการของงานท่ีปฏิบัติ ลักษณะบุคคลมักถูกบันทึกออกเป็นหัวข้อท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปมีดังนี้  

๙.๑. ทางกายภาพ เช่น สุขภาพ บุคลิกภาพภายนอก ความอดทน และการ
แสดงออกในทางวาจา  

๙.๒. ความรอบรู้ เช่นการศึกษา คุณวุฒิและประสบการณ์  
๙.๓. สติปัญญาท่ัวไป เช่นไหวพริบ หรือความสามารถ  
๙.๔. ความสามารถพิเศษ เช่น ทางเครื่องกล ความชํานาญในฝีมือ  
๙.๕. ข้อได้เปรียบอ่ืนๆ เช่น ขยัน ปฏิบัติงานได้คล่องแคล่วมีความคิดสร้างสรรค์

กระตือรือร้น  
๙.๖. อารมณ์ เช่น ความเป็นผู้ยอมรับเหตุผล มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ใจคอหนักแน่น 

เป็นผู้ ไว้วางใจได้  
๙.๗. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ เช่น ลักษณะงานท่ีมีกรณีพิเศษได้แก่ การทํางาน

นอกเวลา การเดินทางไปต่างประเทศ คนท่ีปรับตัว ได้ทุกสถานการณ์ ทําให้นายจ้างสบายใจ ไม่ต้อง
เปลี่ยนลูกจ้างบ่อย เพราะจะทําให้ต้องมาฝึกใหม่๒๑ 

การว่าจ้างทํางาน (Employment) หรือบางทีเรียกกันว่าการมีงานทําหรือการว่าจ้างให้
ทํางาน ต่างมีความหมายเช่นเดียวกันคือการท่ีบุคคลซ่ึงอยู่ในวัยทํางาน มีความสามารถท่ีจะทํางาน
หรือต้องการทํางาน ได้รับการว่าจ้างให้ทํางาน บุคคลมีงานทําท่ีสถาบันของเอกชนหรือรัฐบาล ทํางาน
อาชีพอิสระหรือทํางานให้แก่ครอบครัวอย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง หรือมากกว่าต่อสัปดาห์ บุคคลนั้นมีงาน
ทําแต่ไม่ได้ทํางานเพราะได้รับอนุญาตให้หยุดพักผ่อน เจ็บป่วยหรืออยู่ระหว่างการนัดหยุดงาน หรือ 
หยุดงานด้วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม ก็จะยังถือว่าบุคคลนั้นมีงานทํา ความแตกต่างระหว่างจํานวนแรงงาน
ท่ีประเทศมีอยู่ ซ่ึงเรียกว่ากําลังแรงงาน (Labour Force) และจํานวนแรงงานท่ีมีงานทํา๒๒ 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว จะเป็นการบริหารแบบบูรณาการ(Area 
Approach) ใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวหลัก ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบผู้ว่า ราชการจังหวัด 
CEO โดยเน้นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนท่ีเริ่มต้นจากระดับล่าง ไม่ใช่แก้จากการสังเกต
จาก ข้างบนลงล่าง และการปฏิบัติในพ้ืนท่ี อําเภอ จังหวัด จะต้องประสานให้สอดคล้อง เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และยุทธศาสตร์ท้ัง ๗ ด้าน แต่ละยุทธศาสตร์จะมี ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน 
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย โดยสอดคล้องกับ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการจ้างแรงงาน (MOU) กับประเทศ พม่า ลาว และ
กัมพูชา สําหรับยุทธศาสตร์ในการบริหารแรงงานต่างด้าวท้ังระบบใน ๗ ด้าน ได้มีการวางแผน การ
ปฏิบัติให้เชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกัน โดยมีกรอบแนวทางการจัดระบบไว้ ๙ ประเด็น  

                                                           

๒๑
 ชูชัย สมิทธิไกร, การคัดเลือกบุคลากร, (เชียงใหม่: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๕๔.  
๒๒

  รัตนา สายคณิต, การบริหารโครงการแนวทางสู่ความสําเร็จ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์ - 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐.   



๒๔ 

 

๑. การจัดกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทย  
๒. การเปลี่ยนสถานะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูก 

กฎหมาย  
๓. การนําเข้าแรงงานต่างด้าวส่วนท่ีขาดเข้ามาทํางานโดยถูกกฎหมาย  
๔. การพิจารณาจํานวน และโควต้าท่ีจะอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานใน 

ประเทศไทย 
๕. การกําหนดจํานวนเงิน ค่าธรรมเนียมการใช้แรงงานต่างด้าว (Levy Tax)  
๖. การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของนายจ้างต่อแรงงานต่างด้าว  
๗. การกําหนดรูปแบบของบัตรอนุญาตท่ีจะประจําตัวคนต่างด้าวและการพิสูจน์สัญชาติ 
๘. การจัดระบบให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานแบบมาเช้ากลับเย็นในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน  
๙. กําหนดมาตรการเก่ียวกับผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวจากกรอบแนวทางการจัดระบบ  
การบริหารแรงงานต่างด้าวท้ัง ๙ แนวทางข้างต้น ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์และ

มาตรการดําเนินการแต่ละ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว เสนอให้มีมาตรการท่ีเปลี่ยน

สถานะแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมือง โดยถูกต้องตามกฎหมายได้แก่ 
แรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา ให้มีสถานะเข้าเมืองถูกกฎหมายและสามารถทํางานได้นอกจากนี้ได้มี
มาตรการ สําหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีนําเข้ามาใหม่ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการท่ีเหมาะสม
ของนายจ้าง โดยแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ต้องมีสภาพการจ้างตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เช่นเดียวกับแรงงานไทย มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  

ข้ันตอนท่ี ๑ การจดทะเบียนนายจ้างเพ่ือทราบความต้องการและให้นายจ้างยอมรับ
เง่ือนไข ต่าง ๆ ท่ีกระทรวงแรงงานกําหนด  

ข้ันตอนท่ี ๒ การรับสมัครแรงงานไทย เพ่ือโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทําก่อนจ้าง
แรงงาน ต่างด้าว  

ข้ันตอนท่ี ๓ การพิจารณาจํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีอนุญาต บนพ้ืนฐานความเป็นจริง
ของ ภาคเศรษฐกิจ  

ข้ันตอนท่ี ๔ การจ้างแรงงานต่างด้าว คือ การจ้างแรงงานต่างด้าว โดยปรับเปลี่ยน
สภาพให้ถูกต้องตาม กฎหมาย และหากยังไม่เพียงพอกับความต้องการท่ีแท้จริงจึงนําแรงงานต่างด้าว
ใหม่เข้ามา โดยวิธีการดังนี้  

๑ การจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในประเทศไทยก่อนอนุญาตจัดจ้างตามจำนวนท่ีระบุต้อง
ทํา การพิสูจน์สถานะของแรงงานต่างด้าวว่าเป็นบุคคลใน สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา หรือไม่โดย
ประเทศต้นทาง เป็นผู้พิสูจน์และออกเอกสารรับรองบุคคล  

๒ กําหนดค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวไว้ ๒ ส่วน คือแรงงาน
ต่าง ด้าวต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน ตรวจโรค ประกันสุขภาพ และทําบัตร ส่วนนายจ้าง
ได้กําหนดให้รับผิดชอบในเรื่องการประกันชีวิตและค่าธรรมเนียมการใช้แรงงานต่างด้าว (Levy Tax)  



๒๕ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การกําหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว กําหนดมาตรการให้มี
การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และกัมพูชา ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับคนงานไทย มีการ 
ดําเนินงานใน ๓ ลักษณะ คือ  

๑. การพัฒนาฝีมือแรงงานทดสอบและวัดความสามารถท่ีกําหนดในเง่ือนไขการจ้างงาน  
๒. กําหนดสัญญาจ้างมาตรฐาน โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน  
๓. การประกันสังคม นายจ้างและลูกจ้างจะเข้าสู่ระบบภายหลังการทําข้อตกลงระหว่าง 

นายจ้างและลูกจ้าง (MOU) แล้ว  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสกัดก้ันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางาน กําหนดมาตรฐาน ใน

การดําเนินการสกัดก้ันไว้ ๓ มาตรการ คือ  
๑. ดําเนินการจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัดก้ันตามช่องทางสําคัญบริเวณชายแดนทุกด้าน  
๒. เพ่ิมความถ่ีและความเข้มข้นในการลาดตระเวน  
๓. ดําเนินการปิดล้อมตรวจค้นในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
วิธีดําเนินการ คือตรวจ และสกัดก้ันตามช่องทางสําคัญ โดยใช้หน่วยกองกําลังชายแดน

และหน่วยกองร้อย ทหารราบ และทหารม้าตามบริเวณพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การปราบปราม  จับกุมดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดย 
๑. เพ่ิมความเข้มในมาตรการด้านการข่าว สืบสวนหาข่าว  
๒. จับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายท่ีลักลอบเข้าเมือง และถูกจับซํ้าเพ่ือดําเนินคดี

ตาม กฎหมาย  
๓. สืบสวนสอบสวนขยายผล เพ่ือจับกุมนายจ้างหรือสถานประกอบการผู้นําพาและผู้ให้

ท่ีพักพิง ถูกดําเนินคดี  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว โดย  
๑. จับกุมและส่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ีใกล้ท่ีสุด

วิธีการโดย กักไว้ท่ีห้องกักเพ่ือรอการส่งกลับ  
๒. จัดทําทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว  
๓. ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาโทษ  
๔. ส่งกลับ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว มีมาตรการในการ 

ประชาสัมพันธ์ คือ  
๑. เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสร้างความต่ืนตัว ก่อให้เกิดความ 

เข้าใจท่ีถูกต้องและเกิดความร่วมมือ  
๒. รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้นายจ้าง ลดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีวิธีการท่ี

จะ ประชาสัมพันธ์คือการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สต๊ิกเกอร์ โปสเตอร์ การใช้สื่อโทรทัศน์ จัดทําสปอร์ต สาร
คดีสกุ๊ปข่าว ตัวอักษรวิ่ง การใช้สื่อวิทยุ สัมภาษณ์ผู้บริหาร การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เน็ต การ
ใช้สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์ และการจัดทําโครงการ พิเศษเพ่ือการรณรงค์สร้างแนวร่วมมวลชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การติดตามประมวลผล มีเป้าหมายหลักคือ การบริหารจัดการ ให้
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เข้าสู่ระบบและเข้ามาเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาต



๒๖ 

 

ทํางานรวมท้ังจัดระบบการทํางานให้มีมาตรฐาน มีแนวทางการดําเนินการคือ การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายในการ ติดตามประเมินผล การกําหนดปัจจัยความสําเร็จและตัวชี้วัดการดําเนินการ 
ของมาตรการหลัก การสนับสนุน และการกําหนด ท้ังนี้ได้ กําหนดแผนการติดตามและประเมินผล๒๓ 

สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องสวัสดิการแรงงาน การเกิดข้ึนของสวัสดิการแรงงานนั้น 
มีท่ีมาดังนี้ การเกิดข้ึนของสวัสดิการแรงงานเริ่มมาจากนายจ้างเป็นผู้ให้แต่ฝ่ายเดียว โดยจัดตามความ 
พอใจของนายจ้าง ต่อมารัฐบาลเข้ามามีบทบาทโดยออกเป็นกฎหมายบังคับ กําหนดสวัสดิการแรงงาน 
มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบดูแล ปัจจุบันสวัสดิการแรงงานเป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง และชุมชน
ตลอดจนองค์กรของลูกจ้างจากรายงานขององค์การสหประชาชาติ เรื่อง “สวัสดิการ อุตสาหกรรม” 
ได้แบ่งระยะของวิวัฒนาการสวัสดิการแรงงานเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

๑. ระยะแรก นายจ้างเป็นฝ่ายให้แบบบิดาให้ต่อบุตร (Employer Paternalism) 
ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลกมีการจัดสวัสดิการแรงงานเริ่มต้นจากนายจ้างเป็นผู้ให้ตามความจําเป็น
ของ ลูกจ้าง เช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เนื่องจากในระยะแรกของการเริ่ม
งาน อุตสาหกรรม ต้องจัดพาหนะเดินทางให้ลูกจ้างจากแหล่งชุมชน จึงจําเป็นต้องจัดสวัสดิการ
แรงงานดังกล่าวเพ่ืออํานวย ความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้าง  

๒. ระยะท่ีสอง กฎหมายท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับสวัสดิการแรงงาน (Legislative 
Requirements) ต่อมาเป็นระยะท่ีรัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทด้วยการออกกฎหมายมาบังคับ เนื่องจาก
นายจ้าง ลดสวัสดิการแรงงานลง และปฏิบัติต่อลูกจ้าง อย่างปราศจากความเมตตาทําให้ลูกจ้างได้รับ
ความลําบากในการดํารงชีพและการทํางาน รัฐจึงต้องยื่นมือ เข้ามาช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับความเป็น
ธรรมในการทํางานมีสวัสดิการแรงงานเกิดความม่ันคงในชีวิตการ ทํางานข้ึน  

๓.  ระยะท่ีสาม สังคมมีส่วนรับผิดชอบด้วย (Community Responsibility) ในระยะ 
ไม่ก่ีปีมานี้ประเทศต่างๆ หันมาสนใจในด้านการจัดสวัสดิการแรงงานท่ีมิใช่กําหนดให้นายจ้างเป็นผู้จัด
แต่ เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสังคมและโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นได้จาก
การท่ีรัฐ เข้าสนับสนุนในการจัดให้มีกฎหมายประกันสังคม ท่ีนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาลร่วมกัน
รับผิดชอบด้วยกัน ประกอบกิจการหรือมีการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม การประสานงานกับรัฐบาลในระดับท้องถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ 

โดยสรุป วิวัฒนาการในการจัดสวัสดิการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ เริ่มจากระบบท่ี
นายจ้าง เป็นผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียว แบบบิดาให้แก่บุตร ต่อมาก็เริ่มมีกฎหมายบังคับใช้ เนื่องจากรัฐ
เล็งเห็น ความสําคัญของผู้ใช้แรงงาน ต้องการท่ีจะให้มีการประกันความม่ันคงให้แก่บุคคลเหล่านั้น 
และใน ระยะสุดท้าย เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสังคมและโรงงานอุตสาหกรรม จึงต้อง
จัดเป็นแบบท่ีพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน โดยทุกฝ่ายท้ังในระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศ๒๔ 
                                                           

๒๓ วิทยา สิงห์มณี, “กระบวนการการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวจากประเทศพม่า และการ
จัดการ ปัญหาภาครัฐ: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,          
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙).   

๒๔ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด, “โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบและแนว
ทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน สําหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม”, ๒๕๕๒, หน้า ๕ – ๘. 



๒๗ 

 

ท่ีประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ได้เห็นความสําคัญของการจัดสวัสดิการ 
แรงงานในสถานประกอบกิจการ จึงได้ออกข้อแนะนําเก่ียวกับสวัสดิการของแรงงาน  ซ่ึงกําหนด
หลักการว่า ควรมีการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดท่ีรับประทานอาหาร ท่ีพักผ่อนและ สันทนา
การ รวมท้ังการรับ-ส่ง ลูกจ้างจากท่ีพักไปท่ีทํางาน ซ่ึงการจัดสวัสดิการแรงงานดังกล่าวอาจจัดทําโดย 
ความต้ังใจหรือความสมัครใจของสถานประกอบกิจการเอง หรือร่วมกับรัฐบาลท้องถ่ิน และรัฐบาล 
ส่วนกลางก็ได้  

ขอบเขตของสวัสดิการแรงงานท่ีจัดให้กับลูกจ้างจะครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของ
ลูกจ้าง ในลักษณะใหญ่ๆ ๓ ประการ คือ  

๑. ในขณะทํางาน (On-The-Job) ในเวลาทํางาน  
๒. นอกเวลาทํางาน (Off-The-Job) แต่ยังอยู่ภายในสถานท่ีทํางาน เช่น ขณะเดินไป

ทํางาน ก่อนและหลังทํางาน แต่ยังอยู่ภายในบริเวณโรงงานหรือในขณะพักรับประทานอาหารกลางวัน  
๓. นอกสถานท่ีทํางานแต่อยู่ในชุมชน (Outside the Company in the Community 

at large) เช่น ขณะเดินทางไปและกลับจากท่ีทํางาน สภาพของครอบครัวคนงานท่ีอยู่ภายนอก 
โรงงาน ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแวดล้อมเม่ือสวัสดิการแรงงานมีผลกระทบรวมถึง การทํางาน ครอบครัว 
และชุมชนของลูกจ้าง สวัสดิการแรงงาน ท่ีให้แก่ลูกจ้างอาจจัดได้เป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้  

๓.๑. ภายในสถานท่ีทํางานหรือบริเวณสถานท่ีทํางาน ประกอบด้วย  
๓.๑.๑ การจัดให้มีสภาพการทํางานท่ีดี เช่น การกําหนดชั่วโมงทํางานท่ีให้

ลูกจ้างมีเวลา พักผ่อนเพียงพอ การกําหนดวันหยุดงาน การควบคุมการทํางานล่วงเวลา โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีปลอดภัยเพียงพอท่ีจะเป็นผลให้ลูกจ้างเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน การคุ้มครอง
ลูกจ้าง ท่ีต้องออกจากงานโดยได้รับเงินชดเชยตามระยะเวลาท่ีทํางานให้กับนายจ้าง 

๓.๑.๒ ความสะดวกสบายขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดหาน้ําด่ืม น้ําใช้ ห้องน้ํา 
ห้องส้วม ใน สถานท่ีทํางาน การบริการอาหารกลางวัน การจัดห้องพักผ่อน ห้องอ่านหนังสือ 
ตลอดจนห้องสมุด บริการลูกจ้างในเวลาพัก  

๓.๑.๓ บริการทางสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง เช่น การจัดห้องพยาบาล เครื่องมือ
ปฐมพยาบาล ห้องเวชภัณฑ์ ยานพาหนะรับส่งผู้ป่วย การบริการตรวจสุขภาพประจําปี การให้
การศึกษาเรื่องสุขภาพ อนามัย  

๓.๒. ภายนอกสถานท่ีทํางาน ได้แก่ การจัดท่ีพักหรือบ้านพักแก่ลูกจ้าง บริการรับส่ง 
ถนนหนทาง สวน สนามเด็กเล่น การรักษาความปลอดภัยให้บริเวณท่ีพักอาศัยการสร้าง โรงเรียน
ให้แก่บุตรหลานของลูกจ้าง การจัดต้ังร้านสหกรณ์ สโมสร สวัสดิการแรงงานซ่ึงนายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ และ
สวัสดิการทางด้านสังคม ดังนี้  

๓.๒.๑. สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ (Economic Welfare) เป็นสวัสดิการแรงงานท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจในการทํางานของลูกจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้จัดให้ เช่น การให้บําเหน็จ
บํานาญ การแบ่งผลกําไร สวัสดิการในเรื่องอาหาร การให้รางวัลในการทํางาน เบ้ียขยัน สวัสดิการ 
จ่ายในรูปตัวเงิน และถือเป็นต้นทุนการผลิตโดยตรงของนายจ้าง  



๒๘ 

 

๓.๒.๒. สวัสดิการด้านสังคม (Social or Humanitarian Welfare) เป็น
สวัสดิการแรงงานท่ี จัดให้ในรูปของการนันทนาการ การกีฬา การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย การให้คําปรึกษา
หารือ ห้องสมุด การศึกษาในโรงงาน๒๕ 

สรุป แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามทฤษฎีการแสวงหาแรงงาน
ของนายจ้างจะจ้างแรงงาน ท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายตํ่าท่ีสุด และแรงงานท่ีจ้างต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตจึงจะเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนายจ้างจะพิจารณาคุณภาพท่ีมีอยู่ในตัวแรงงานใน
ปัจจุบันแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หลังจากท่ีได้รับการฝึกอบรมผ่าน
ไปแล้วเพ่ือท่ีจะได้แรงงานท่ีจะมาทํางานท่ีสามารถทําผลประโยชน์ท่ีได้รับให้มากท่ีสุด การกําหนด
นโยบายและวางแผนในการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสถาน
ประกอบการ การสรรหาบุคลากรเข้าทํางานในองค์กรนั้น ฝ่ายบุคคลต้องมีการวิเคราะห์และ วางแผน
อัตรากําลังคน และกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรท่ีมีความรู้  

๒.๒.๑ สวัสดิการแรงงานในองค์กรอาจแบ่งออกได้เป็น ๑๐ ประเภทคือ  
๑. สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น ยาและเครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล

เพ่ือการตรวจสุขภาพ การให้ข้อมูลด้านสุขอนามัย  
๒. สวัสดิการด้านความปลอดภัยในการทํางาน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับอุบัติเหตุและ 

ความปลอดภัย การส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมด้าน 
ความปลอดภัย  

๓. สวัสดิการด้านความม่ันคง เช่น เงินรางวัลการทํางานนาน การประกันชีวิต เงิน
บํานาญ   

๔. สวัสดิการด้านวันหยุด วันลา เช่น วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจําปี วัน
ลากิจ วันลาป่วย  

๕. สวัสดิการด้านการศึกษา เช่น การศึกษานอกโรงเรียน การให้ทุนการศึกษา การให้ลา 
ศึกษาต่อ การจัดตารางเวลาทํางานให้เหมาะสมกับเวลาเรียน  

๖. สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น บ้านพัก อาหารกลางวัน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ 
ร้านค้า เงินสงเคราะห์ต่างๆ  

๗. สวัสดิการด้านนันทนาการ เช่น การจัดกิจกรรมพักผ่อน การต้ังชมรมกีฬา การจัด
แข่งขัน กีฬา การนําเท่ียว การจัดเลี้ยงประจําปี  

๘. สวัสดิการด้านการให้คําปรึกษา เช่น การให้คําปรึกษาด้านอาชีพการแก้ไขความ
ขัดแย้ง ในการทํางาน การให้คําปรึกษาในการใช้ชีวิตในครอบครัว และด้านกฎหมาย 

๙. โบนัสและเงินสวัสดิการ เป็นการให้รางวัลแก่พนักงานท่ีมีพฤติกรรมท่ีองค์กรต้องการ 
เช่น เบ้ียขยัน เงินโบนัส เงินรางวัลประจําปี รางวัลพนักงานดีเด่น  

๑๐. สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น รถยนต์ประจําตําแหน่ง อุปกรณ์สื่อสาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็กสนาม
เด็กเล่น บ้านพักตากอากาศ๒๖ 
                                                           

๒๕ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, สวัสดิการในองค์การ: แนวคิดและวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: เม็ด
ทรายพริ้นต์ติ้ง, ๒๕๔๐), หน้า ๔๖.  

๒๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑, มาตรา ๖๑, ๖๒ และ ๖๓.   



๒๙ 

 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า แรงงานต่างชาติขณะนี้สามารถ เลือกงานท่ีให้
ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น งานเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรท่ีให้ค่าแรงตามสัดส่วน กําหนดเป็น
มาตรฐานมากข้ึน ดังนั้น สถานการณ์ตลาดแรงงานต่างชาติจึงมีลักษณะท่ีเรียกว่ามีการดึงแรงงาน ท้ัง
ระหว่างภาคการจ้างงาน เช่น ภาคเกษตรกับภาคการผลิต แม้ในภาพรวมดูเหมือนจะมีแรงงานข้าม
ชาติเข้ามาทํางานพ้ืนฐานระดับล่างแทนแรงงานไทย ซ่ึงหลั่งไหลไปยังภาคการจ้างงานท่ีทํางานสบาย
ข้ึน ใช้ทักษะฝีมือมากข้ึน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ การโรงแรมและภัตตาคาร    
       การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ในตลาดแรงงานพ้ืนฐานระดับล่าง
นั้นยังคงมีแรงงานไทยทํางานอยู่ไม่น้อย การจ้างแรงงานข้ามชาติตาม พระราชบัญญัติ การทํางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ กับการจัดทําบัญชีรายชื่ออาชีพสําหรับคนต่างชาติประเภทกิจการท่ีอนุญาต
ให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติได้ท้ัง ๑๐ ลักษณะ แรงงานไทยส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคเกษตร 
รองลงมาทํางานในภาคการก่อสร้าง ข้อมูลในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ พบว่า แรงงานไทยระดับ
ล่างท่ีทํางานในกิจการเหล่านี้อยู่ มีจํานวนลดลงในกิจการประเภทขนส่งทางน้ํา ผู้รับใช้ในบ้าน ปศุสัตว์ 
และกิจการประมงทะเล หากเปรียบเทียบตัวเลขแรงงานไทยในภาคการจ้างงานระดับล่าง และ
แรงงานข้ามชาติเม่ือปี ๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นปีท่ีมีจํานวนแรงงานข้ามชาติจดทะเบียนสูงท่ีสุด พบว่า ใน
ภาพรวมแล้วตลาดแรงงานระดับล่างมีแรงงานไทยทํางานอยู่ ๘๓.๓ % และเป็นแรงงานข้ามชาติ 
๑๖.๗% และเม่ือพิจารณาถึงประเภทกิจการท่ีใช้แรงงานระดับล่างเหล่านี้แล้วการจ้างแรงงานข้ามชาติ
สูงมาก คือ การขนถ่ายสินค้าทางน้ํา (เป็นแรงงานข้ามชาติเกือบ ๖๓ %) รองลงมาคือ กิจการประมง 
(๔๔.๕ %) งานรับใช้ในบ้าน (ประมาณ ๔๔.๑ %) ต่อเนื่องประมง (๔๒.๗ %) และกิจการอ่ืน ๆ 
(๓๗ %) โดยในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ ภาคก่อสร้าง และเหมืองแร่/เหมืองหินมีสัดส่วนของ
แรงงานไทยทํางานอยู่สูงกว่า ๙๐ %๒๗ 

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานข้ามชาติด้วยอาชีพกรรมกรและรับใช้ในบ้าน อยู่ในหลาย
ประเภทกิจการ/ภาคการจ้างงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของกรมการจัดหางาน และมีคณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่
ระบบมากท่ีสุด โดยเฉพาะงานกรรมกรในโรงงานนั้นค่อนข้างกว้าง และต้องอาศัยดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีในการอนุญาตทํางาน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของประเภทการจ้างงาน ซ่ึงมีแรงงานต่างชาติ
ทํางานอยู่ในแต่ละประเภทอยู่แล้วในปัจจุบัน ดังนี้ 

๑. ภาคเกษตร/เลี้ยงสัตว์/ประมง ได้แก่ คนงานในสวน คนงานในเรือประมง แรงงาน
ตามฤดูกาลเก็บเก่ียว  

๒. ภาคการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานก่อสร้าง 
๓. ภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานไร้ฝีมือ งานกรรมกรแบก

หาม หรืองานท่ีต้องทําซํ้า ๆ บางโรงงานก็จ้างแรงงานข้ามชาติอยู่ในสายการผลิตหรือทํางานก่ึงฝีมือ 
เช่นโรงงานเย็บผ้า โรงงานทอผ้า โรงงานทํากระดาษ โรงงานแปรรูปไม้ โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 

                                                           

๒๗ สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรปี ๒๕๔๙ และข้อมูล
จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๗, (เสนอต่อสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหา
งาน, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑). 



๓๐ 

 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานบรรจุแก๊ส โรงหล่อ โรงกลึง โรงพิมพ์โรงเลื่อย สิ่งทอ บางโรงงานมี
แรงงานข้ามชาติบางคนมีการขยับข้ึนมาเป็นหัวหน้าคนงาน เนื่องจากมีประสบการณ์ทํางานมานาน 
พัฒนาทักษะฝีมือได้ และนายจ้างต้องการคนงานท่ีสามารถเข้าใจงานและสื่อสารกับคนงานอ่ืน ๆ 

๔. ภาคการค้าปลีกและค้าส่ง ในกิจการท่ีหลากหลาย เช่น ร้านขายซ่อมรถยนต์ ขาย
วัสดุก่อสร้าง ขายผักผลไม้ ขายพืชผลทางการเกษตร กิจการขายอาหาร ป๊ัมน้ํามัน ร้านขายของชํา 
กิจการขายปลีก-ส่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซ่ึงต้องการแรงงานต่างชาติท้ังในฝ่ายผลิต และพนักงานช่วย
ขาย 

๕. ภาคธุรกิจให้บริการ เช่น โรงแรมท่ีพักรีสอร์ทสถานท่ีอยู่อาศัยอ่ืน ๆ ร้านขายอาหาร 
ส่วนใหญ่เป็นคนงานจัดสวนในโรงแรม รีสอร์ท เป็นแม่บ้านทําความสะอาดในโรงแรม หอพัก ทํางาน
ในร้านขายอาหาร และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการให้บริการท่องเท่ียวต่าง ๆ  

๖. ภาคการขนส่ง ท้ังทางบกและทางน้ํา ซ่ึงต้องการกรรมกรแบกสินค้า แรงงานในโกดัง 
๗. ภาคครัวเรือนและบริการชุมชน ได้แก่ คนรับใช้ในบ้าน และแรงงานในกิจการท่ี

เก่ียวข้องกับบริการสาธารณะในชุมชน คัดแยกขยะสิ่งปฏิกูล ดูดสิ่งปฏิกูล  
สรุป สวัสดิการแรงงาน เม่ือพิจารณาในด้านสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย เห็นว่ามี

ลักษณะเช่นเดียวกับ วิวัฒนาการสวัสดิการแรงงานท่ีกล่าวแล้วข้างต้น กล่าวคือ เริ่มจากนายจ้างเป็น
ผู้ให้ด้วยความพึงพอใจแบบ สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ต่อมากฎหมายไทยฉบับแรกท่ีมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการคุ้มครอง แรงงาน โดยเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีจะให้มีมาตรการคุ้มครองแรงงาน
เช่นเดียวกับต่างประเทศ แต่ก็ยังกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในเรื่อง สวัสดิการแรงงานไว้น้อยมาก การท่ี
นายจ้างจํานวนไม่น้อยในประเทศไทยให้สวัสดิการแรงงาน แก่ลูกจ้างนอกเหนือกฎหมายกําหนดก็
แสดงว่า นายจ้างเริ่มมีความรับผิดชอบทางสังคมมากข้ึนการท่ีจะพัฒนา สวัสดิการแรงงานให้ถึงข้ันท่ี
สังคมมีส่วนรับผิดชอบอาจจะยังต้องใช้เวลาและความพร้อมของทุกฝ่าย ท้ังรัฐบาล นายจ้างและ
ลูกจ้าง และเป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้หากรัฐบาลจะได้ส่งเสริม จัดสวัสดิการให้ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  

๒.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการกําหนดอาชีพ 
๑. ผู้ท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ ท้ังภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุญาตเองได้ในรายละเอียด หรือแยกเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือความคล่องตัวในการกําหนดเกณฑ์ให้
สอดคล้อง กับความต้องการ และบริบทท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากหากมีการกําหนดอาชีพตายตัวอาจจะ
ไม่เหมาะกับสถานการณ์การทํางานของแต่ละพ้ืนท่ี หากไม่ครอบคลุมในแต่ละจังหวัดสามารถ
พิจารณาเพ่ิมได้ โดยกําหนดเกณฑ์ให้กับแต่ละกิจการ หรือกําหนดสัดส่วนระหว่างการจ้างแรงงาน
ต่างชาติกับแรงงานไทย รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการจากภาคเอกชนประกอบด้วย 

๒. การกําหนดอาชีพให้กับแรงงานต่างชาติอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงในการจ้าง
งาน แม้ส่วนใหญ่จะเห็นว่าน่าจะอนุญาตให้งานอาชีพกรรมกร ซ่ึงใช้กําลังเป็นหลัก ทํางานท่ีไม่ต้องการ
ทักษะฝีมือ แต่ก็ควรจะเปิดโอกาสให้ทํางานก่ึงฝีมือได้บ้างหากมีความจําเป็น เช่น แรงงานใน
สายการผลิต ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานต่างชาติ เพ่ือคุณภาพของการผลิต และการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพของตัวแรงงานเอง 

๓. การอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทํางานในประเภทกิจการ หรือหมวดอุตสาหกรรม มา
เป็นเกณฑ์ในการกําหนดอาจจะทําได้สะดวกกว่า เนื่องจากมีท้ังการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 



๓๑ 

 

และการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ครอบคลุมตลาดแรงงานมีแรงงานต่างชาติรวมอยู่ด้วย 

๔. สําหรับแรงงานในมาตรา ๑๓ ของกฎหมายการทํางานคนต่างด้าวฉบับปี ๑๕๕๑ ท่ี
แบ่งย่อยได้ ๕ กลุ่ม คือ ถูกเนรเทศหรือระหว่างรอเนรเทศ รอการส่งกลับ ถูกถอนสัญชาติ ชนกลุ่ม
น้อยท่ีรอการลงสัญชาติไทย มีข้อเสนอให้สามารถทํางานนอกเหนือจากท่ีกําหนด เนื่องจากมีสถานะ
แตกต่างกับแรงงานจาก ๓ สัญชาติ และในกลุ่มท่ีทํางานระดับล่างและงานก่ึงฝีมือน่าจะพัฒนาทักษะ
ฝีมือ เปิดโอกาสให้ก้าวหน้าในการทํางาน ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้กําหนดอาชีพให้แรงงานต่างชาติ
จากพม่า ลาว และกัมพูชาทํางานได้เหมือนกัน๒๘ 

กองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 
ในระดับปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่มีความเห็นแย้งต่อกรณีการเก็บเงินกองทุนเนื่องจากเห็นว่าเป็นความ
รับผิดชอบร่วมของทุกคนท่ีต้องช่วยให้ระบบอยู่ได้ การจัดการให้แรงงานอยู่ในระบบมากข้ึน แต่
ประเด็นคําถามท่ีเกิดข้ึนในการลงพ้ืนท่ี สามารถสรุปได้ มีดังนี้ 

๑. จํานวนเงินท่ีเหมาะสม แม้จะเป็นเงินท่ีเก็บจากแรงงานต่างชาติโดยตรง และไม่น่าจะ
เป็นปัญหาในบางประเภทกิจการท่ีมีค่าตอบแทนสูง แต่ผู้ประกอบการก็มีความกังวลถึงจํานวนท่ี
จัดเก็บเข้ากองทุนฯ เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วนายจ้างอาจใช้ระบบออกไปให้ก่อนแล้วค่อยหัก
เงินเดือน  

๒. แนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนในข้อกําหนดต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกับกลุ่มแรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานไป-กลับ หรือกรณีท่ีแรงงานเคลื่อนย้ายเปลี่ยนสถานท่ี 
เปลี่ยนนายจ้าง นอกจากนี้ก็ยังมีข้อกังวลในประเด็นการบังคับใช้ เนื่องจากกฎหมายไม่มีบทลงโทษ
นายจ้างทางอาญาหากไม่นําส่ง จึงมีข้อเสนอให้กําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติให้รัดกุมและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติ 

๓. การบริหารจัดการ แม้กฎหมายจะกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเป็น
การเฉพาะ แต่ก็ยังมีประเด็นในเรื่องการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติ เงินกองทุน ท่ีสําคัญก็คือ การ
ขอเงินกองทุนฯคืน หากแรงงานเดินทางกลับเอง ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้วทํา
ได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากประสิทธิภาพของฝ่ายปฏิบัติท่ีล่าช้า ให้เพ่ิมสถานท่ีในการขอคืน
เงิน  

การตรวจสอบ และบทลงโทษ ประสานงานให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นคนจับ เม่ือจับส่ง
พนักงานสอบสวน ส่งฟ้องศาล ศาลจะให้สั่งปรับและจํา เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตรวจจับจะต้องได้รับการ
แต่งต้ังจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ซ่ึงได้แก่ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่า นายอําเภอ ปลัดอําเภอ จัดหางาน 
ข้าราชการ ซี ๓ เป็นต้นไป ตํารวจ ทหาร ชั้นสัญญาบัตร เป็นต้น สําหรับการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษ
นายจ้างจากเดิมท่ีมีโทษอาญา คือ จําคุกให้เหลือเพียงโทษปรับ  

การจัดระบบจ้างแรงงานต่างชาติ การเปิดให้จดทะเบียนแรงงาน ความเห็นส่วนใหญ่
จากพ้ืนท่ีท่ีเก็บข้อมูล คือ ให้มีการข้ึนบัญชีแรงงานข้ามชาติ เพราะสถานการณ์การจ้างแรงงานข้าม
                                                           

๒๘  ข้อมูลจากการอภิปรายของ วสันต์ สาทร, ผู้อํานวยการ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในการสัมมนาระดมความคิดต่อรายงานวิจัยเรื่อง, “การจ้างแรงงานข้ามชาติใน
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑”. 



๓๒ 

 

ชาติขณะนี้เป็นแรงงานเถ่ือนมากกว่าแรงงานจดทะเบียน ซ่ึงเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 
และการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน แม้ว่าจะเป็นแรงงานท่ีมีใบอนุญาตทํางานถูกต้อง เพ่ือความสะดวก
ในการใช้แรงงานข้ามชาติ โดยไม่ถูกรบกวน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีซ่ึงมีการใช้แรงงานข้ามชาติเข้มข้น 

การเปิดให้เอาคนใหม่เข้ามาจดทะเบียนได้ตลอดท้ังปีจะช่วยให้ระบบทํางานได้เต็มท่ี
มากกว่า แรงงานเข้าระบบได้ง่าย ทําให้สามารถตรวจจับดูแลได้ตรงกับสถานการณ์ความต้องการจริง 
อาจมีแรงงานข้ามชาติหลั่งไหลเข้าประเทศมาทํางาน แต่ผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ความเห็นว่า กลไกตลาดจะ
บังคับความต้องการใช้แรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องกับความต้องการจริงได้ในท่ีสุด ข้อดีอีกประการ
หนึ่งคือ การมีแรงงานให้หมุนเวียนใช้ทํางานได้ท้ังปี และแรงงานหลุดออกจากระบบได้ยาก 

กระบวนการจัดหาแรงงานข้ามชาติ ควรเป็นการประสานงานหรือต้ังหน่วยงานหา
คนงานในประเทศต้นทาง เพ่ือให้ได้คนงานท่ีมีคุณภาพเข้ามาทํางานถูกต้อง และเป็นการติดต่อแบบรัฐ
ต่อรัฐ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการหาประโยชน์จากกฎหมายแรงงานเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า
ยิ่งกฎหมายเข้มแข็ง ระบบบริหารแรงงานข้ามชาติ มีการแสวงหาประโยชน์จาก  กระบวนการจัดหา
จัดจ้างแรงงานข้ามชาติมากแต่ในความเป็นจริงอาศัยช่องทางเหล่านี้เข้ามาทํางานอยู่ในสายการผลิต 
กลายเป็นความขัดแย้ง ดังนั้นจึงควรมีระบบบริหารจัดการแรงงานต่างชาติท่ีครอบคลุมทุกกรณี และ
ในกลุ่มแรงงานมีฝีมือเองนั้น ก็มีข้อเสนอให้ฝึกอบรมวัฒนธรรมและจริยธรรมในการทํางาน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาละเอียดอ่อนในทางวัฒนธรรมและการละเมิดทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพนักงาน
ต้อนรับในสถานท่ีต่าง ๆและกฎหมายหละหลวมมาก โดยเฉพาะบทลงโทษ๒๙ 

เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างเป็นการประจําแน่นอนทุกเดือนเป็นการตอบแทนผลจาก
การ ทํางานจําเป็นค่าจ้างดังนั้นเงินอ่ืนใดท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างท่ีไม่เป็นค่าจ้างแล้วย่อมเป็น
สวัสดิการ ซ่ึง ได้แก่ ค่าล่วงเวลา โบนัส เบ้ียขยัน ค่าครองชีพ ค่าอาหาร เงินสะสม เงินบําเหน็จ เงิน
ช่วยเหลือต่างๆ  

๑. ค่าล่วงเวลา ลูกจ้างท่ีทํางานเกินเวลาทํางานปกติจะมีสิทธิได้ค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 
หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํา ซ่ึงคํานวณเป็นหน่วยมีสิทธิ
ได้รับ ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตาม จํานวนผลงานท่ีทําได้ หาก
ทํางานล่วงเวลาในวันหยุดลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า สองเท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํา หรือกรณีลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตาม ผลงาน โดย
คํานวณเป็นหน่วยจะมีสิทธิได้ค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่า ของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน ทํางาน
ตามจํานวนผลงานท่ีทําได ้ 

๒. โบนัส (เงินรางวัลประจําปี) นายจ้างจ่ายให้กรณีท่ีสถานประกอบกิจการมีผลกําไร 
หาก ปีใดผลประกอบกิจการไม่ดีหรือขาดทุนอาจต้องงดจ่ายก็ได้ เงินรางวัลประจําปีหรือโบนัส ตาม
ระเบียบ ของนายจ้างนั้นจะไม่จ่ายในปีใดก็ได้ การจ่ายก็มุ่งหมายเป็นรางวัลความดีความชอบ ท่ีลูกจ้าง
ทํางานมา ด้วยความดี มีความประพฤติเหมาะสม กับผลงานของบริษัทหรือสถานประกอบกิจการของ
นายจ้างโดยตรงสําหรับการจ่ายจะพิจารณาจากระดับ ของผลงาน อายุงานโดยคํานวณจากเงินเดือน 
                                                           

๒๙  กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา  วจนสาระ, การจ้างแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๑๕๕๑ กับการจัดทําบัญชีรายชื่ออาชีพสําหรับคนต่างชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑). 



๓๓ 

 

เดือนสุดท้ายอาจจะให้ ในอัตรา ๐.๕-๒ เท่าของเงินเดือน การจ่ายโบนัสจะทําให้ลูกจ้างได้รับความ
เป็นธรรม จากนายจ้าง จะสามารถปรับปรุง ความสัมพันธ์อันดี จูงใจและสร้างความม่ันใจแก่ลูกจ้าง 

๓. เบ้ียขยัน จ่ายให้ลูกจ้างเพ่ือจูงใจให้ลูกจ้างไม่หยุดงาน ไม่ลา ไม่มาทํางานสาย ไม่ขาด 
งาน เบ้ียขยันเป็นเงินท่ีนายจ้างจ่าย ให้แก่ลูกจ้างเพ่ือจูงใจให้ลูกจ้างมีความขยันในการทํางาน จะได้
เพ่ิมมากหรือน้อยอยู่ท่ีความขยัน ไม่ใช่ ค่าตอบแทนการทํางานโดยตรงไม่มีลักษณะเป็นค่าจ้าง 

๔. ค่าครองชีพ โดยจ่ายพร้อมกับเงินเดือนหรือ ค่าจ้าง ค่าครองชีพท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่
ลูกจ้างเป็นประจํามีจํานวนแน่นอนทํานองเดียวกับเงินเดือน 

๕. ค่าอาหาร จ่ายให้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของลูกจ้างอาจให้วันละ ๕-๑๐ บาทหรือวันละ
๑๒- ๒๐ บาทหรืออาจจะจัดให้ข้าวเปล่าให้ฟรีพร้อมกับเงินดังกล่าวหรืออาจจะเป็นรายเดือนๆ ละ 
๒๕๐- ๑,๐๐๐ บาท เงินค่าอาหารไม่ใช่ค่าจ้างถือเป็นเงินสวัสดิการ ค่าอาหารนายจ้างจัดให้แก่
พนักงานท่ีมา ทํางานกะละสองม้ือ โดยคิดค่าอาหารเดือนละ ๙๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ใดไม่
รับประทานอาหารจะได้รับ เป็นเงินสด อาหารท่ีนายจ้างจัดให้ลูกจ้างรับประทานดังกล่าวมา มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยการ ครองชีพ ลูกจ้าง ซ่ึงมาทํางานในแต่ละกะมีลักษณะเป็นการให้สวัสดิการแก่
ลูกจ้าง 

 ๖. เงินสะสม จ่ายให้ลูกจ้างเม่ือออกจากงาน เงินท่ีจ่ายนี้ลูกจ้างต้องมีส่วนร่วมด้วยโดย 
เงินสะสมจากลูกจ้างทุกครั้งท่ีมีการจ่ายค่าจ้าง และนายจ้างจะจ่ายสมทบให้อีกตามอัตราท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวงดังกล่าวมาใช้บังคับเนื่องจากภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหากสถานประกอบ 
กิจการใด ได้กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการทํางาน โดยนายจ้างให้ลูกจ้างข้อตกลงยังผูกพัน กันอยู่
ตามหลักนิติกรรมสัญญา เช่น กฎระเบียบข้อบังคับการทํางานของจําเลย (นายจ้าง) เรื่องสวัสดิการ 
พนักงานข้อ ๒ ว่าด้วยเงินสะสมพนักงาน ระบุเจตนารมณ์การจัดให้มีเงินสะสมข้ึนเพ่ือช่วยเหลือและ
เป็น หลักประกันให้เกิดความม่ันคงในอนาคตของพนักงานท่ีลาออกหรือเกษียณอายุว่าหลังจากพ้น
สภาพ ซ่ึงเงินท่ีจะได้รับนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงินหักไว้จากค่าจ้างของโจทย์ (ลูกจ้าง) ในแต่ละเดือนและอีก
ส่วนหนึ่งจําเลย (นายจ้าง)จะต้องสมทบซ่ึงต้องมอบเงินให้พนักงานท่ี ลาออกในจํานวนตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนดไว้ ไม่ใช่กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของจําเลย (นายจ้าง) ย่อมเป็นการไม่แน่นอนว่าจําเลยจะ
สมทบเงินหรือจะมอบเงินให้หรือไม่และไม่ก่อให้เกิดความม่ันคงในอนาคตของโจทย์ ท้ังไม่มีสวัสดิการ
ท่ีจําเลย (นายจ้าง) จะต้องจัดให้โจทย์ (ลูกจ้าง) เจตนารมณ์ท่ีกําหนดไว้ 

๗. เงินบําเหน็จ จ่ายให้แก่ลูกจ้างท่ีเกษียณอายุหรือเม่ือลาออก ตามอัตราเงินเดือนเดือน 
สุดท้ายคูณด้วยจํานวนปีเต็มท่ีลูกจ้างทํางานกับนายจ้างนั้นมา จํานวนปีท่ีทํางานดังกล่าวอาจเริ่ม
นับต้ังแต่ อายุงานปีท่ี ๕ เป็นต้นไป ตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของจําเลยเรื่องเงิน
บําเหน็จกําหนดว่า พนักงาน มีสิทธิได้รับเงิน บําเหน็จเม่ือทํางานครบเกษียณอายุโดยต้องมีคุณสมบัติ
ต่อไปนี้ ๑.ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเป็นเวลา อย่างน้อย ๑๕ ปี ติดต่อกัน ๒.มีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ และ ๓.ทํางานให้จําเลยด้วยความขยันหม่ันเพียร และปราศจากข้อตําหนิในประวัติการ
ทํางานเห็นได้ จ่ายเงินบําเหน็จหรือเงินค่าเกษียณอายุเม่ือพนักงานทํางานครบเกษียณอายุเท่านั้น แต่
การเลิกจ้างของ จําเลยตามหนังสือแจ้งการเลิกจ้างมิใช่เป็นการให้โจทย์ออกจากงานโดยเหตุครบ
เกษียณอายุ ข้อเท็จจริงว่าจําเลยเลิกจ้างโจทย์โดยมีเจตนาไม่ให้โจทย์ได้รับเงินบําเหน็จตามระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าว โจทย์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จหรือเงินค่าเกษียณอายุ 



๓๔ 

 

๘. ค่าเช่าบ้าน นายจ้างจะจ่ายให้แตกต่างกันตามระดับพนักงาน หรือลูกจ้างเป็นราย
เดือน เช่นอาจจ่ายให้พนักงาน ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท ช่าง ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ หัวหน้างาน ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐
บาท ผู้จัดการ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท และระดับบริหาร ๓,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท เงินค่าเช่าบ้านท่ี
นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นรายเดือนนั้น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นการตอบ
แทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวัน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านท่ี นายจ้างจ่ายช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัย ลูกจ้างบางคนท่ีนายจ้างจัดท่ีพักให้ นายจ้างก็ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่า
บ้านให้  

๙. เบ้ียเลี้ยง จ่ายให้กรณีท่ีลูกจ้างออกปฏิบัติงานนอกสถานประกอบกิจการ อาจคิดตาม 
ระยะทางใกล้-ไกล ภายในจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัดหากไปต่างจังหวัดอาจจ่ายค่าพาหนะตาม
จริง พร้อมค่าอาหาร และค่าท่ีพักตามระดับของลูกจ้างหากจ่ายให้เป็นประจําเป็นค่าจ้างถ้าจ่ายเป็น
ครั้ง คราวเป็นสวัสดิการ๓๐ 

สรุป ข้อเสนอแนะในการกําหนดอาชีพ กระบวนการจัดหาแรงงานข้ามชาติ ควรเป็นการ
ประสานงานหรือต้ังหน่วยงานหาคนงานในประเทศต้นทาง เพ่ือให้ได้คนงานท่ีมีคุณภาพเข้ามาทํางาน
ถูกต้อง ติดต่อแบบรัฐต่อรัฐ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการหาประโยชน์จากกฎหมาย ระบบบริหารแรงงาน
ข้ามชาติ มีการแสวงหาประโยชน์จาก ดังนั้นจึงควรมีระบบบริหารจัดการแรงงานต่างชาติท่ีครอบคลุม
ทุกกรณี และในกลุ่มแรงงานมีฝีมือเองนั้น ก็มีข้อเสนอให้ฝึกอบรมในการทํางาน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา 
เช่น พนักงานต้อนรับในสถานท่ีต่างๆ 

๒.๒.๓ สวัสดิการประเภทบริหาร เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างได้แก่  
วัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ท่ีนายจ้างจัดหา จัดซ้ือให้แก่ลูกจ้างเพ่ือลดภาระในการครองชีพ

ใน บ้าน ในครอบครัวแก่ลูกจ้างเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเพ่ือความปลอดภัยในการ
ทํางานใน สถานประกอบกิจการได้แก่  

๑. เครื่องแบบ ให้ผ้าตัดเสื้อ และกางเกงปีละ ๒ ชุดแก่ลูกจ้างทุกคนพร้อมกับรองเท้า 
๒. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายประจําตัว เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการ 

ทํางานเพ่ือลูกจ้างได้ใช้ประจําตัวตามความเหมาะสม  
๓. ท่ีเป็นของใช้ ของใช้หรืออุปโภคท่ีมีความจําเป็นต่อลูกจ้าง หรือครอบครัวเช่นสบู่ ยา

สี ฟัน กระดาษชําระ โดยนายจ้างจะจัดให้ตามท่ีเห็นว่าสมควร และเหมาะสม  
๔. ท่ีเป็นสิ่งของท่ีให้ในเทศกาลต่างๆ เป็นสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจัดให้ ใน

เทศกาล หรือเนื่องในโอกาสต่างๆ อันจะทําให้ลูกจ้างผู้รับเกิดความรู้สึกว่าตนอยู่ในครอบครัวเดียวกับ
นายจ้างไม่โดดเด่ียว เช่น ลูกจ้างท่ีคลอดบุตรจะมีสวัสดิการเป็นสิ่งของเครื่องใช้ สาหรับเด็กอ่อน
ภายในวงเงินท่ี นายจ้างเห็นสมควร  

๕. รถรับส่ง เพ่ือความสะดวกในการ เดินทางจากบ้านไปท่ีทํางานและจากท่ีทํางานหรือ
สถานประกอบกิจการกลับไปบ้าน ทําให้ลูกจ้างมาทํางานตามเวลา เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดภาวการณ์
มาทํางานช้าของลูกจ้าง  

                                                           

๓๐ ธัญญา ผลอนันต์, ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ขวัญข้าว, 
๒๕๓๘), หน้า๙๔-๑๒๐.   



๓๕ 

 

๖. การให้คําปรึกษาแนะนํา จัดให้มีบริการให้ข้อมูล บริการแนะนําปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาการ ศึกษา ปัญหากฎหมาย ปัญหาด้านครอบครัว ให้ลูกจ้างได้ซักถามหรือขอคําแนะนํา  

๗. จัดบริการห้องในสถานประกอบกิจการ  
๘. ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพ่ือให้ลูกจ้างใช้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพ่ือสวมใส่ 

เครื่องแบบ ชุดทํางานก่อนเข้าทํางาน รวมท้ังผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนตัวก่อนกลับบ้าน 
๙.  ห้องพักสําหรับผู้ทํางานกะได้พักผ่อนก่อนเข้าทํางานกะ และหลังเข้าทํางานกะเพ่ือมิ 

ให้ลูกจ้างอยู่ในสภาพท่ีเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้าจนเกินไปในการท่ีจะต้องรอ และ เพ่ือสุขภาพและความ 
ปลอดภัยของลูกจ้างท่ีพร้อมจะทํางานในกะต่อไปหรือในวันทํางานต่อๆ ไป  

๑๐. สถานรับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้างโดยการใช้
สถานท่ี ในสถานประกอบกิจการหรือใกล้เคียงท่ีลูกจ้างทํางาน ซ่ึงนายจ้างจัดหาผู้ดูแลเด็กหรือพ่ีเลี้ยง
ดูแลเด็ก เพ่ิมทักษะในการทํางานไม่ขาด ไม่ลาจะทํา ให้ลูกจ้างทํางานอยู่กับนายจ้างและเป็นผู้ท่ีมี
คุณภาพมีความชำนาญงาน  

๑๑. บ้านพัก หอพัก ลูกจ้างท่ีต้องไปทํางานแห่งอ่ืน เพ่ือให้มีความพร้อมในการ ทํางาน 
โดยจัดให้ลูกจ้างทุกคนแสดงความประสงค์เข้าอยู่อาศัย พร้อมกับน้ําและไฟฟ้าฟรี อาจแบ่ง เป็น 
หอพัก ชายโสด หอพักหญิงโสด บ้านพักครอบครัวระดับผู้บังคับบัญชา 

๑๒. โรงอาหาร สถานท่ีขายอาหาร จัดให้มีโรงอาหารใกล้กับท่ีทํางานหรือภายในสถาน 
ประกอบกิจการ จัดให้มีการขายอาหารมีคุณภาพดีถูกหลักโภชนาการราคาถูกกว่าท้องตลาดเพ่ือให้
ลูกจ้าง มีความสะดวกสบายข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการบริโภคและสุขภาพอนามัยของร่างกายสําหรับ
ลูกจ้างท่ี  

๑๓. น้ําสะอาดสําหรับด่ืม ห้องน้ําห้องส้วม จัดให้มีน้ําสะอาดสําหรับด่ืม ห้องน้ําและห้อง 
ส้วม จัดให้โดย แยกตามเพศพร้อมกับสบู่ เครื่องใช้ท่ีจําเป็นสําหรับลูกจ้างและจัดใกล้กับท่ีทํางานโดย 
จัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ และมีจํานวนมากหรือน้อยตามจํานวน ของลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการ 

๑๔. ห้องพยาบาล จัดให้มีรายการเพลงกระจายเสียงบริเวณท่ีทํางานหรือสถานประกอบ 
กิจการ เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดท่ีเกิดจากการทํางานเพ่ือให้มีสุขภาพจิตท่ีดี หรือจัดให้มี
สนาม กีฬาหรืออุปกรณ์กีฬาเพ่ือลูกจ้างได้เล่นกีฬายามว่าง เพ่ือความแข็งแรงและสุขภาพอนามัยของ
ลูกจ้าง หรือจัดแข่งขันกีฬาประจําปีเพ่ือพบปะสังสรรค์สร้างความรักความสามัคคีระหว่างลูกจ้างและ
เพ่ือน ร่วมงาน๓๑ 

สวัสดิการประเภทสิทธิประโยชน์อ่ืน  
๑. ให้โอกาสลูกจ้าง ได้มีส่วนร่วมโดยการร่วมทุนกับนายจ้างด้วยการให้สิทธิการซ้ือหุ้น 

บริษัทนายจ้างในราคาถูก  
๒. สิทธิการลา ลูกจ้างอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องหยุดงานตามแต่ภาวการณ์โดยมี

เหตุผลอัน สมควร ซ่ึงตามปกติในวันท่ีลูกจ้างมีเหตุจําเป็นนั้นลูกจ้างต้องมาทํางานแต่ลูกจ้างมีสิทธิลา

                                                           

๓๑ กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑, ข้อ ๗.  



๓๖ 

 

ได้ แต่ต้องยื่นคําขอลาต่อนายจ้างและนายจ้างต้องอนุญาต ให้หยุดได้ อาจมีข้อยกเว้นไม่ต้องยื่นคําขอ
ก่อนกรณีมีเหตุ จําเป็นเร่งด่วนดังนี้  

๒.๑. ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างปีละไม่เกิน ๓๐ วัน
ทํางาน วันลา ป่วยนี้ไม่นับรวมกับวันท่ีลูกจ้างไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยจากการทํางานให้นายจ้าง 

๒.๒. ลากิจโดยได้รับค่าจ้างปีละไม่เกิน ๑๐ วัน เนื่องจากลูกจ้างมีกิจธุระส่วนตัวของ
ลูกจ้าง  

๒.๓. ลาพักผ่อนประจําปี โดยได้รับค่าจ้างอย่างน้อยปีละ ๖ วันทํางานเม่ือลูกจ้าง
ทํางานครบ หนึ่งปี ท้ังนี้นายจ้างอาจยอมให้ลูกจ้าง ซ่ึงทํางานไม่ครบหนึ่งปีลาพักผ่อนได้ตามดุลพินิจ
ของนายจ้าง สําหรับปีต่อไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างลาพักผ่อนได้มากกว่า ๖ วันทํางานก็ได้  

๒.๔. ลาคลอด ลูกจ้างหญิงท่ีมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ ๙๐ วัน โดยได้รับค่าจ้าง ๔๕ 
วัน ทํางาน  

๒.๕. ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกอบรมวิชาทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมีสิทธิได้รับค่าจ้าง ตลอดเวลาท่ีลาปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน  

๒.๖. ลูกจ้างเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี มีสิทธิลาเพ่ือเข้าประชุมสัมมนา รับการอบรม 
รับการ ฝึกหรือลาเพ่ือการอ่ืน เนื่องจากลูกจ้างเด็กยังมีประสบการณ์ในชีวิตน้อยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ ลูกจ้างเด็กดังกล่าว ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานต่อนายจ้างโดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ 
วัน  

๒.๗. ลูกจ้างมีสิทธิเพ่ือทําหมัน รวมท้ังหากเกิดอาการแทรกซ้อน จากการทําหมัน
ลูกจ้างมี สิทธิลาได้อีกตามระยะเวลาท่ีแพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้กําหนดและได้ออกใบรับรองให้ 

๒.๘. ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหรือเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
หรือการ เพ่ิมทักษะความชํานาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจ้าง การสอบวัดผล
ทางการศึกษาท่ี ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดข้ึน การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ดังกล่าวต้องมีโครงการ หรือหลักสูตรท่ีชัดเจน๓๒ 

สรุป แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนั้น ได้มีผู้ให้แนวคิดไว้หลาย
ลักษณะ มี ประเด็นสําคัญท่ีพอสรุปได้ว่า แรงงานมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นเม่ือนายจ้าง
ต้องการแรงงาน เพ่ิมข้ึน ก็จะแสวงหาแรงงานท่ีมีความรู้ ความชํานาญ หรือคุณภาพท่ีดีกว่าและ
เหมาะสมภายใต้ค่าจ้าง ระดับหนึ่ง ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว จะเป็นการบริหาร
แบบบูรณาการ ใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวหลักในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบผู้ว่าราชการจังหวัด 
CEO โดยเน้นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนท่ี ไม่ใช่แก้จากการสังเกตจาก ข้างบนลงล่าง การ
ดําเนินการท้ังด้านนโยบายในส่วนกลาง และการปฏิบัติในพ้ืนท่ี อําเภอ จังหวัด จะต้องประสาน
สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือการใช้แรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายต่อไป 

                                                           
๓๒ กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑, ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พ.ศ. 

๒๕๔๑, ข้อ ๒.   



๓๗ 

 

๒.๓. แนวคิดเกี่ยวกับ หลกัสังคหวัตถ ุ
ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร ดังนั้นผู้วิจัยจึง
นําเสนอเก่ียวกับ หลักสังคหวัตถุ ๔ พอสรุปได้ดังนี้  

๒.๓.๑ ความหมายและองค์ประกอบของ สังคหวัตถุ ๔  
จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของ สังคห ว่าด้วยวิธีการสงเคราะห์ 

หมายถึง วิธีการปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวนําใจคนอ่ืน ท่ียังไม่ค้นเคยนับถือกันมาก่อน หรือท่ีนับถือกันอยู่
แล้วให้สนิทสนมกันยิ่งข้ึน พูดง่ายๆ ก็คือ สังคหวัตถุ เป็นวิธีการทําให้คนรัก หรือผูกใจคนนั่นเอง มี ๔ 
ประการ คือ  

๑. ทาน (โอบอ้อมอารี) คือการให้ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละ การแบ่งปัน ให้การ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยสิ่งของต่างๆ ตลอดถึงให้ความรู้ และแนะนําสั่งสอนท่ีดีด้วย 

๒. ปิยวาจา (วจีไพเราะ) คือ วาจาเป็นท่ีรัก หรือวาจาท่ีซาบซ้ึงใจ คือกล่าวคําสุภาพ
ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดมิตรไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุและผลเป็นหลักฐานจูงใจให้มีผู้นิยมยอมรับ  

๓. อัตถจริยา (สงเคราะห์) คือ การประพฤติท่ีเป็นประโยชน์คือ การขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการ การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงการช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม  

๔. สมานัตตตา (วางตนพอดี) คือ ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตนสมํ่าเสมอกัน
ในชนท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมในทุกกรณี๓๓ 

 ยังมีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของ สังคหวัตถุ แปลว่า กําลังแห่ง
การสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นธรรมท่ีมีความสําคัญมากสําหรับผู้บริหาร ผู้ทํางานให้สําเร็จ
โดยอาศัยคนอ่ืน ถ้านักบริหารท่ีมีความบกพร่องในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมาช่วยทํางาน เม่ือ
ไม่มีใครช่วยทํางานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้
เรียกว่า สังคหวัตถุ หมายถึงวิธีการผูกใจคน พระองค์ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึง
ส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน ของรถม้าฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือทําหน้าท่ีเป็นกาวใจท่ีจะเชื่อม
ประสานคนท้ังหลายเข้าด้วยกัน ลิ่มสลักดังกล่าวนั้นคือ สังคหวัตถุ นักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ถ้ามีสังคหวัตถุ ๔ ประการ ได้แก่  

๑. ทาน (โอบอ้อมอารี) หมายถึง การให้นักบริหารท่ีดีต้องมีน้ําใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้
ทานแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาการให้จะช่วยให้ผูกคนอ่ืนไว้ได้ ดังพุทธพจน์ท่ีว่า“ทโท คนฺถ
ติมิตฺตานิ ผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้” นักบริหารอาจให้ทานได้ ๓ วิธี คือ  

                                                           

๓๓
 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม”, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๑๒.  
 



๓๘ 

 

๑.๑. อามิสทาน หมายถึงการให้สิ่งของแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะการให้เพ่ือผูกใจในยามท่ีเขาตกตํ่าหรือมีความเดือดร้อน ดังสุภาษิตท่ีว่า “เพ่ือนแท้คือเพ่ือน
ท่ีช่วยเหลือในยามตกยาก” การให้รางวัลหรือข้ึนเงินเดือนตอบแทนจัดเข้าในอามิสทาน 

๑.๒. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้คําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานท่ี
ถูกต้องรวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในการทํางานหรือส่งไปศึกษาและดูงานต่างๆด้วย  

๑.๓. อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเม่ือมีการเกิดข้อผิดพลาดในการทํางาน หรือ
ล่วงเกินซ่ึงกันและกัน การให้อภัยไม่ทําให้ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนตํ่าแต่ได้ผลตอบแทนสูง 
นั่นคือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา ดังภาษิตจีนท่ีว่า“มีมิตร ๕๐๐ คน นับว่ายังน้อยเกินไป มีศัตรู ๑ คน 
นับว่ามากเกินไป” อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวว่า “วิธีทําลายศัตรูท่ีดีท่ีสุด คือ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร” 
เราจะทําอย่างนั้นได้ก็ต่อเม่ือเรารู้จักให้อภัย  

๒. ปิยวาจา (วจีไพเราะ) หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคําท่ีไพเราะอ่อนหวานนักบริหารท่ี
ดีจะรู้จักผูกใจคนด้วยคําพูดท่ีอ่อนหวาน คําพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัด
สิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น เชือก หรือลวดมัด ในทํานองเดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยคํา
อ่อนหวาน  

๓. อัตถจริยา (สงเคราะห์)  หมายถึง การทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ตรงกับคํา
พังเพยท่ีว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ป้ันวัวป้ันควายให้ลูกท่านเล่น” นักบริหารทําอัตถจริยาได้
หลายวิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามเขาป่วยไข้ หรือเป็นประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชาดังโคลง
โลกนิติท่ีว่า “อาศัยเรือนท่านให้ วิจารณ์เห็นท่านทําการงาน ช่วยพร้องแม้มีกิจโดยสาร นาเวศพาย
ค่อยช่วยค้าจ้วง จรดให้จนถึง”  

๔. สมานัตตา (วางตนพอดี)  หมายถึง การวางตัวสมํ่าเสมอ เม่ือนักบริหารไม่ทอดท้ิง
ผู้ร่วมงานท้ังหลาย เขาจึงจะสามารถสร้างทีมงานข้ึนมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วม
เสพ” นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตนเอง ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของตน นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัวรอดตามลําพัง ตัวอย่างคนท่ีมีสมานัตตาก็
คือคนท่ีเป็น “เพ่ือนตาย” ในโคลงบทนี้ “เพ่ือนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว แหนงหนี หาง่าย หลายหม่ืนปี มาก
ได้ เพ่ือนตาย ถ่ายแทนชี- วาวาตม์ หายาก ฝากผีไข้ ยากแท้จักหา”๓๔  

สรุปได้ว่า สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมแห่งการสงเคราะห์กัน หลักธรรมท่ีเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืนไว้ให้ได้ เป็นหลักธรรมของการสงเคราะห์กัน มี ๔ อย่าง คือ ๑. ทาน
(โอบอ้อมอารี)  หมายถึง การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ๒. ปิยวาจา (วจีไพเราะ)  หมายถึง พูดจา
น่ารักน่านิยมนับถือ ๓. อัตถจริยา (สงเคราะห์)   หมายถึง การบําเพ็ญประโยชน์ ๔. สมานัตตตา (วาง
ตนพอดี)   หมายถึง ความมีตนเสมอ คือทําตัวให้เข้ากันได้ 
 
 

                                                           

๓๔
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐-๗๕.  



๓๙ 

 

๒.๔ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

สรุปข้อมูลเบ้ืองต้นการสํารวจข้อมูลของสถานประกอบการ ท่ีต้ังอยู่ใน อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ ๒๕๖๐ ท่ีเป็นทางการได้ดังนี้ 

๒.๔.๑. จํานวนของสถานประกอบการโดยจะจําแนกออกเป็นหมวดแต่ละธุรกิจ 
ผลการสํารวจ พบว่า ในปี ๒๕๖๐ มีสถานประกอบการธุรกิจฯ ท่ีต้ังอยู่ใน อําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนท้ังสิ้น  ๑,๙๕๐ แห่ง รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคพาณิชย์กรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป การขนส่งสินค้า
และบริการ (Logistics) การขายการบํารุงรักษา และการ ซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
รวมท้ังการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  

สําหรับสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า 
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในอําเภอบางพลี โดยมีเงินทุนจด
ทะเบียน ๘๓,๓๔๓,๑๘๙,๙๗๘ ล้านบาท หากวิเคราะห์จํานวนคนงานพบว่า มีจํานวนคนงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมรวม ๑๓๑,๒๕๑ คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จํานวน ๗๒,๑๘๘  คน 
และผู้หญิง ๕๙,๐๖๓ คน ซ่ึงคนงานส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
อําเภอ บางพลี๓๕ 

๒.๔.๒. ขนาดของสถานประกอบการกําหนดได้จากจํานวนของพนักงาน 
เม่ือพิจารณาจํานวนลูกจ้าง ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแล้วพบว่าผู้ประกอบการ

ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี อําเภอ บางพลี ลูกจ้างส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
จํานวนคนงาน เกินกว่า ๑,๐๐๐ คน ซ่ึงในปี ๒๕๕๘ มีจํานวนคนงานลดลง ร้อยละ ๒.๔๓ ในขณะท่ี
สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดอ่ืน ท่ีเหลือเม่ือพิจารณาของสถานประกอบการขนาดเล็ก พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภาพรวม มีจํานวนคนงานเพ่ิมสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ 
มีจํานวนคนงานเพ่ิมสูงข้ึนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๘ ขนาดเล็กท่ีมีคนทํางาน ๑– ๑๕ คน  

๒.๔.๓ รูปแบบในการจัดตั้งของสถานประกอบการตามกฎหมาย 
สถานประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐.๕ มีรูปแบบการจัดต้ังตามกฎหมายเป็น

ส่วนบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนท่ีไม่เป็นนิติบุคคล รองลงมาม ีรูปแบบเป็นบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด
(มหาชน) และห้างห ุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ร้อยละ ๖.๕ และร้อยละ ๒.๙ 
ตามลําดับสําหรับสถานประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดต้ังเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ 
สมาคมและอ่ืนๆ มีเพียงร้อยละ ๐.๑ 

เ ม่ือพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ(จํานวนคนงาน) พบว่าสถาน
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน ๑-๑๕ คนส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ ๙๑.๘ ดําเนินกิจการในรูปแบบส่วนบุคคล 
ในขณะท่ีสถานท่ีประกอบการท่ีมีคนทํางานต้ังแต่ ๑๖ คนข้ึนไป มีสัดส่วนของสถานประกอบการท่ี

                                                           

๓๕ แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ๔ ปี, (พ.ศ. ๒๕๖๑-๑๕๖๔), หน้า ๒๑-๒๒. 



๔๐ 

 

ดําเนินการในรูปแบบบริษัทจํากัด และแปรตามขนาดของสถานประกอบการ คือสถานประกอบการท่ี
มีคน ๑-๑๕ คน ร้อยละ ๖๑.๘ คน ทํางาน ๒๖-๓๐ คน มีร้อยละ ๗๖.๙ คน ทํางาน ๓๑-๕๐ คน มี
ร้อยละ ๘๗.๔ และคนทํางาน ๕๑-๒๐๐ คน มีร้อยละ ๙๓.๐ สําหรับสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน 
๒๐๐ คนข้ึนไปทุกแห่ง(ร้อยละ ๑๐๐.๐) ดําเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด 
(มหาชน) 

๒.๔.๔ รูปในการจัดตั้งของสถานประกอบการตามเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
สถานประกอบการธุรกิจ ในเขต อําเภอบางพลี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๙๘.๑ มีรูปแบบ

เป็นสํานักงานแห่งเดียว ไม่มีสํานักงานใหญ่หรือสาขาอยู่ท่ีใด ส่วนท่ีมีรูปแบบเป็นสํานักงานสาขา และ
สํานักงานใหญ่มีร้อยละ ๑.๖ และร้อยละ ๐.๓ ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการ(จํานวนคนทํางาน) พบว่าสถาน
ประกอบการท่ีมีคนทํางาน ๑-๑๕ คน ถึงร้อยละ ๙๘.๕ เป็นสํานักงานแห่งเดียว สําหรับสถาน
ประกอบการขนาดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดต้ังเป็นสํานักงานแห่งเดียว ร้อยละ ๗๐.๐-๘๐.๐ 
ยกเว้นสถานประกอบการท่ีมีคนทํางาน ๓๑-๕๐ คน มีร้อยละ ๖๖.๙ 

๒.๔.๕ แรงงานและลูกจ้างของสถานประกอบการตามธุรกิจ 
ในปี ๒๕๕๖ มีจํานวนคนทํางานในสถานประกอบการธุรกิจใน อําเภอบางพลีท้ังสิ้นมี 

จํานวน ๑๓๑,๒๕๑ คน เป็นคนทํางานโดยไม่ได้รับ ค่าจ้าง/เงินเดือน จํานวน ๕๗,๖๑๙ คน หรือร้อย
ละ ๔๓.๙ และมีการจ้างงานหรือลูกจ้างจํานวน ๗๓,๖๓๒ คน หรือร้อยละ ๕๖.๑ในจํานวนนี้เป็น
ลูกจ้างระดับ ปฏิบัติการจํานวน ๑๑๕,๕๐๑ คน หรือร้อยละ ๘๘.๐และลูกจ้างระดับบริหารจัดการ 
จํานวน ๑๕,๗๕๐ คน หรือร้อยละ ๑๒.๐ 

เม่ือพิจารณาการจ้างงาน ตามหมวดย่อยธุรกิจ พบว่า มีลูกจ้างในธุรกิจการขายปลีก 
(ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์) มากท่ีสุดจํานวน ๓๒,๕๕๐ คน หรือ ร้อยละ ๒๔.๘ รองลงมาเป็น 
ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจการขายส่ง (ยกเว้น ยานยนต์และ จักรยานยนต์) มีจํานวน ๒๓,๒๓๑ คน 
หรือร้อยละ ๑๗.๗ สําหรับลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจการขายส่ง และการขายปลีกการซ่อมยานยนต์ 
และ จักรยานยนต์มีจํานวน ๒๐,๖๐๖ คน หรือ ร้อยละ ๑๕.๗ ท่ีเหลือปฏิบัติงานในธุรกิจนอกเหนือ 
จากท่ีกล่าวข้างต้น๓๖  

ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือป้องกันความขัดแย้ง เก่ียวกับแรงงานต่างด้าว และเสริมสร้างความ
ร่วมมือท่ีดีต่อกัน ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายหลัก เพ่ือเสริมสร้าง
สันติสุขในวงการแรงงานต่างด้าว ให้นายจ้าง และลูกจ้างมีทัศนคติท่ี ดีต่อกันในการทํางาน เพราะหาก
นายจ้าง ลูกจ้างมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีย่อมไม่เกิดปัญหาขัดแย้งข้ึน เม่ือไม่มี ปัญหาขัดแย้ง พลัง
ในการขับเคลื่อนงานหรือทีมงานก็จะดีนําไปสู่การเพ่ิมผลผลิต หรือเพ่ิมผลิตภาพ ในการ ปฏิบัติงาน
คุณภาพชีวิตย่อมดีข้ึน ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีความสุข เนื่องจากมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็นผลกําไรตามมา
จึงได้นําหลักในการบริหารจัดการใน ๕ ด้านดังต่อไปนี้ ๑) ด้านด้านการวางแผน ๒) ด้านการจัด

                                                           

๓๖ การสํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ, สํานักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, (กรุงเทมหานคร, ๒๕๔๙).   



๔๑ 

 

องค์กร ๓) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ๔) ด้านการประสานงาน๕) ด้านการควบคุมงาน เข้ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนา๓๗ 
 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
จากการตรวจสอบและทบทวนเอกสารปรากฏว่า มีงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการ

ใน การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอ  บางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ” ดังนี้ 

ชนิกานต์ ถาวรยุติการต์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรตามแนวคิด 
Malcolm Baldrige: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพในการปฏิบัติงาน
ของ เทศบาลนครนนทบุรีตามแนวคิด Maclom Baldrige ท้ัง ๗ ด้าน ซ่ึงได้แก่  

๑. ด้านภาวะผู้นํา  
๒. ด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์  
๓. ด้านการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์  
๔. ด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
๕. ด้านการจัดการกระบวนการคุณภาพ  
๖. ด้านการสนใจลูกค้าและความพึงพอใจลูกค้า  
๗. ด้านผลการดําเนินงาน  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค พบว่า ปัญหาภายนอกเทศบาล 

คือ ประชาชนไม่เคารพสิทธิ์ซ่ึงกันและกันโดย ดึงรัฐเข้ามาเป็นตัวกลางเพ่ือใช้ไกล่เกลี่ยและปัญหา
ภายในเทศบาล คือไม่สามารถให้บริการประชาชนตามท่ีประชาชนคาดหวังไว้ ติดขัดท่ีกฎระเบียบ 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ  

๑. มีการจัดทําคู่มือ Manual และติดตามผลเป็นระยะ  
๒. สร้างให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กรมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี  
๓. มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการให้บริการ  
๔. การรณรงค์ให้ประชาชนมีความผูกพันกับชุมชน ๓๘ 
วันวิสา มหารมย์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  
๑. การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารของผู้บริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชันกรุงเทพ-

มหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ 

                                                           

๓๗
 สภาพเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ, สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, ไตรมาส ๑, 

(มกราคม – มีนาคม, ปี ๒๕๖๐). 
๓๘ ชนิกานต์ ถาวรยุติการต์, “การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรตามแนวคิด Malcolm Baldrige: 

กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐).  



๔๒ 

 

บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทุกด้านอยู่ใน 
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลําดับได้ดังนี้ ด้านมุทิตาอยู่ในระดับมากสุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๑) ด้านอุเบกขาอยู่ในระดับมากระดับสอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗) ด้านเมตตาอยู่ในระดับ
มากระดับสาม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖) ด้านกรุณาอยู่ในระดับมากระดับสี่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓)  

๒. การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้
ตําแหน่ง และอายุราชการ พบว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาท่ีมี วุฒิการศึกษา และตําแหน่งท่ีแตกต่างกัน 
มีการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใน ระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงเป็นไป
ตาม สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนในการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีเพศ
สถานภาพ อายุ รายได้ และอายุรับราชการท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงไม่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผู้บริหาร
สถานศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยส่วนมากเสนอว่า ผู้บริหารควรมีเมตตาดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความสุขในการทํางาน มีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน จัดสรรงานให้
เท่าๆ กัน และเม่ือผู้ใต้บังคับบัญชามีความทุกข์ ก็ต้องช่วยเหลือและหาวิธีช่วยหรือผ่อนจากหนักให้
เป็นเบา มีมุทิตาจริงใจต่อ ความสําเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชา อุเบกขาความเป็นกลาง ให้กําลังใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่รักชอบเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคน
หนึ่ง และให้โอกาสและสนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความเจริญก้าวหน้า 
สําหรับแนวทางท่ีใช้ในการพัฒนา การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาเขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ส่วนมากเสนอว่า ควรใช้หลักการทางศาสนา โดยให้ผู้บริหารควรเข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ สร้างคุณลักษณะให้เกิด
จิตสํานึกของผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาผลงาน มีความจริงใจในการบริหารงานมีความรักในองค์กร๓๙ 

อาจพล วงศ์บุษราคัม ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของกรมชลประทาน
ตาม หลักธรรมาภิบาล” ผลจากการวิจัยพบว่า การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิ
บาลโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพปานกลาง เม่ือได้พิจารณาเป็นราย พบว่า กรมชลประทานให้
ความสําคัญ กับหลักความโปร่งใสมากท่ีสุด รองลงมาคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า 
หลักความ รับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่วม 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีพบคือ ตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ หลัก ในหลักการมีส่วนร่วมการ 
ปรับปรุงข้อกฎหมาย บางครั้งไม่ครอบคลุมในปัญหา อุปสรรค ข้อเท็จจริง ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไม่ได้เชิญ
ผู้ ปฏิบัติงานเข้าร่วม ทําให้เม่ือกฎหมายท่ีปรับปรุง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลักความคุ้มค่าการ 
บริหารเงินงบประมาณของกรมชลประทาน บางส่วนไม่ได้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด หลักความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานไม่คล่องตัวเนื่องจากปริมาณมีมาก บุคลากรมีไม่เพียงพอ 

                                                           

๓๙ วันวิสา มหารมย์, “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).   



๔๓ 

 

เก่ียงความ รับผิดชอบกัน ขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน ส่วนหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลัก
ความโปร่งใส มี ปัญหา อุปสรรค น้อย 

เม่ือการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการกรมชลประทานต่อการ
บริหารงาน ด้านกฎหมายและท่ีดินตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี เพศท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านกฎหมายและท่ีดิน
ตามหลักธรรมาภิบาล ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ เป็นไปตามสมมติฐานสําหรับปัจจัยส่วน
บุคคลในด้าน อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, ตําแหน่งปัจจุบัน, ระยะเวลาในการทํางาน และ
สังกัด ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น ต่อการบริหารงานในด้านกฎหมายและท่ีดินของกรม
ชลประทานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การเสนอแนะรูปแบบการบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิบาลผู้วิจัยได้ สังเคราะห์ข้อ
ค้นพบและได้พิจารณาเสนอแนะรูปแบบของการบริหารงานของกรมชลประทานด้านกฎหมาย และ
ท่ีดินตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ รูปแบบ ได้แก่รูปแบบของหลักนิติธรรม รูปแบบหลัก
คุณธรรม รูปแบบหลักความโปร่งใส รูปแบบหลักความรับผิดชอบ รูปแบบหลักการมีส่วนร่วม และ
รูปแบบหลักความคุ้มค่า ในแต่ละรูปแบบประกอบด้วย ๒ ด้าน คือ ในด้านผู้บริหาร และในด้านการ
บริหารจัดการ โดยได้สร้างรูปแบบเป็นวงกลมซ่ึงแสดงถึงกิจกรรมและกําหนดตัวชี้วัด การบริหารงาน
ของกรมชลประทาน ด้านกฎหมายและท่ีดินตามหลักธรรมาภิบาล๔๐ 

นิ่ม หลอดกระโทก ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการตามแนวทางพุทธ 
เศรษฐศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า  

๑.หลักธรรมสําหรับการบริหารจัดการตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์ ในการบริหาร
จัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า หลักธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ใน
ระดับพ้ืนฐาน คือในหลักสนองและระดับสูง หลักธรรมระดับพ้ืนฐาน คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก 
ธรรม ๔ คือธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่ ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน 

๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ๓. กัลยาณมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรดี และ 
๔.สมชีวิตา จากความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม หลักอปริหานิยธรรม ๗ คือธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความ
เสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญในฝ่ายเดียว ได้แก่ ๑. หม่ันประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ ๒. พร้อมเพรียงกัน
ประชุม ๓. ไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติ ๔. ให้ความเคารพผู้อาวุโส ๕. ให้เกียรติและคุ้มครองสตรี ๖. 
เคารพสักการะเจดีย์ปูชนียะสถาน ๗. ให้ความ อารักขาคุ้มครองแก่บรรพชิต หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ 
ธรรม ของผู้ครองเรือน ได้แก่ ๑. สัจจะ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์จริงใจ ๒. ทมะ การฝึกการข่มใจ ฝึก
นิสัย ปรับตัว ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ๓. ขันติ ความอดทน ต้ังใจทําหน้าท่ีการงาน 
ด้วยความขยันหม่ันเพียร ๔. จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละ ความสุขสบาย และผลประโยชน์
ส่วนตน หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือหลักธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมท่ีทําให้ เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี
, ได้แก่ ๑. ธัมมัญญุตา รู้หลักเหตุผล รู้หลักการรู้หลักความจริง ๒. อัตถัญญุตา รู้จักอรรถ, รู้ความมุ่ง

                                                           

๔๐ อาจพล วงศ์บุษราคัม, “การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิบาล”, 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓).   



๔๔ 

 

หมาย ๓. อัตตัญญุตารู้จักตน คือรู้เรานั้นอยู่ในภาวะอะไร ๔.มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณคือความ
พอดี ๕.กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือรู้จักกาลอันเหมาะสม ๖.ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือรู้จัก
ชุมชน ๗. ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล รู้จักในความแตกต่าง รู้จักอัธยาศัย ส่วน หลักธรรมระดับสูง 
คือหลักบําบัดหรือหลักควบคุมตนเอง ได้แก่ หลักธรรมอริยทรัพย์ ๗ คือ ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์หรือ
คุณธรรมประจําใจอย่างประเสริฐ หลักสัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ คือ หลักธรรม ท่ีเป็นเพ่ือ
ประโยชน์เบ้ืองหน้า, ธรรมท่ีเป็นเหตุสมหมาย, ธรรมท่ีอํานวยประโยชน์สุขข้ันสูง และ อัปปมาทธรรม
ความไม่ประมาท คือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือความเพียรท่ีมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้า 

 ๒. การบริหารจัดการตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์ ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
จังหวัด ชัยภูมิ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาท้ัง ๕ ด้าน คือ ด้านวิถีชีวิตเป็นไป
ตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์ ด้านความคิดความเห็นต่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการ
ในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ด้านประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และด้านการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พบว่า มีการบริหารจัดการตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์
อยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน 

๓. ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบในการพัฒนาชุมชนรวมและแนวทางแก้ไข ของกลุ่ม
สัจจะ สะสมทรัพย์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีต้ังข้ึนโดย
ประชาชน ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถให้สมาชิกอยู่ในกฎระเบียบได้ดี ความคิดไม่เข้าใจในการ
บริหารจัดการกลุ่ม ขาดความสามัคคีและขาดความซ่ือสัตย์ต่อกัน ผลกระทบ ตามมาต่อการพัฒนา
ชุมชน คือ กลุ่มเติบโตช้า มีสมาชิกเข้าร่วมในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ลดลง ขาดความ เชื่อม่ัน และกลุ่ม
ท่ีได้ทํากิจกรรมร่วมกัน แนวทางแก้ไข ทํากิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้เก่ียวกับหลักธรรมะและระเบียบ
ต่างๆจากวิทยากรให้บ่อย ๆ เพ่ือท่ีจะเป็นผลดี เก่ียวเนื่องกับตนเอง กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์๔๑ 

ชุติกาญจน์ อังคารประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารจัดการ สหกรณ์
การเกษตร บ้านลาด จํากัด” ผลการวิจัยพบว่า ในการบริการจัดการของสหกรณ์บ้านลาด จํากัด มี
การจัด ระเบียบ การบริหารงานอย่างเป็นระบบมีสินทรัพย์หมุนเวียนมาก และสมาชิกส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี และปัจจัยท่ีส่งผลให้สหกรณ์สามารถประสบผลสําเร็จได้คือคน เงินทุน วัสดุ
อุปกรณ์ การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์๔๒ 

พระบัณฑิต ญาณธีโร (สุธีระตฤษณา) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของพระ
ธรรม โกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นําตาม ทฤษฎีตะวันตกในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ ทฤษฎีผู้นําเชิงปฏิรูป และภาวะผู้นําตามหลักธรรม
ทาง พระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักปาปณิกธรรม ๓ หลักอคติ ๔ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ หลักสังคห
วัตถุธรรม ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ หลักราชสังคหวัตถุ ๔ หลักสาราณียธรรม 
๖ หลัก สิงคาลกสูตรและ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ภาวะผู้นําของพระธรรมโกศาจารย์ ในการบริหาร

                                                           

๔๑ น่ิม หลอดกระโทก, “การบริหารจัดการตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสครมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒).   

๔๒ ชุติกาญจน์ อังคารประเสริฐ, “การศึกษาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด”, 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕).   



๔๕ 

 

กิจการคณะ สงฆ์ภาค ๒ ท้ัง ๖ ด้านท่ีโดดเด่น ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์สร้างแรงบันดาลใจสอดคล้องกับ
ภาวะ ผู้นําตามทฤษฎีตะวันตก ได้แก่ ทฤษฎีผู้นําเชิงปฏิรูปและภาวะผู้นําตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักปาปณิกธรรม ๓ และยังมีหลักธรรมของผู้นําท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ หลักพรหม วิหารธรรม ๔ และหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ผู้นําองค์กรคณะสงฆ์ไทยสามารถนํา
ภาวะผู้นําของพระธรรม โกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์และการสร้างแรง
บันดาลใจ ซ่ึงเป็นภาวะผู้นําท่ี สอดคล้องกับหลักธรรมท่ีเก่ียวกับผู้นําในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
หลักปาปณิกธรรม ๓ หลักสัปปุริส ธรรม ๗ หลักพรหมวิหารธรรม ๔ และหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการ คณะ สงฆ์ท้ัง ๖ ด้าน ผู้นําคณะสงฆ์ไทย ควรมีภาวะผู้นําดังกล่าว 
เพ่ือท่ีจะสร้างวิสัยทัศน์และ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณะสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของ 
คณะสงฆ์ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป๔๓ 

พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคล
ตาม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาท้ัง ๔ หมวดธรรม คือ 
อธิปไตย ๓พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และอคติ ๔ ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ได้มีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารงานบุคคลท้ัง ๔ หมวดธรรม 
ดังกล่าวของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านการเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยจําแนกตามปัจจัยในส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์ทํางาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีทําให้ การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของโรงเรียน
ในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกัน ได้แก่ตําแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์
ทํางานส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อการ บริหารงานส่วนบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของโรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ โดยนําไปใช้กับหลักหน้าท่ี และประยุกต์กับประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา เพราะธรรมของ
พระพุทธศาสนา สามารถจําแนกไปใช้ตามความเหมาะสม๔๔ 

นายโกวิท ธนการพาณิช ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการ 
ไฟฟ้านครหลวง”ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุระหว่าง ๔๑-
๕๐ ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์การทํางานระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี และมีตําแหน่ง
หน้าท่ี เป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง 
ท้ัง ๖ หลักคือ หลักนิติ ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกหลักผลการโดยเปรียบเทียบ

                                                           

๔๓ พระบัณฑิต ญาณธีโร (สุธีระตฤษณา), “ภาวะผู้นําของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
ใน การบริหารกิจการคณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).   

๔๔ พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร), “การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ 
โรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).   



๔๖ 

 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ของการไฟฟ้านครหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และตําแหน่งหน้าท่ีท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานการไฟฟ้านคร หลวง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
ความคิดเห็นในปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้า
นครหลวงนั้น ในปัญหาและอุปสรรค พบว่า มีเล็กน้อย และมีข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารบริหารงานโดย
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลให้ครบท้ัง ๖ ด้าน เพราะหลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารการปกครองส่วน
ท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม เหมาะท่ีจะ นํามาใช้ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๔๕ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้มีนักวิชาการท่ีทาการวิจัยเก่ียวกับการ

บริหาร จัดการแรงงานต่างด้าวได้ทําการศึกษาและสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ไว้ดังนี้ 
กฤตยา อาชวนิจกุล ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปรากฏการณ์ของการย้ายถ่ินข้ามชาติผิด 

กฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบในประเทศปลายทาง ผลกระทบบางด้านอาจสะท้อนกลับไป ยัง
ประเทศต้นทางด้วยผลกระทบข้ึนอยู่กับปริมาณและลักษณะของผู้ย้ายถ่ิน กล่าวง่ายๆ คือยิ่งมีมาก
ผลกระทบก็สูงตามด้วย สามารถแบ่งผลกระทบออกเป็น ๖ ด้านดังนี้  

๑. ผลกระทบด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประทศท่ีเห็นชัดคือ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง และประเทศท่ีเป็นทางผ่านในด้านเศรษฐกิจ การ
ติดต่อ การค้าและช่วยเหลือต่อกัน ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดความตรึงเครียดของความสัมพันธ์ข้ึนได้ และ 
ส่งผลต่อความม่ันคง  

๒. ผลกระทบด้านประชากร คือผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงสร้างประชากรในแง่
อายุ และเพศอัตราพ่ึงพิงทางประชากร อัตราการเกิด และอัตราการตาย อัตราความแออัดของ
ประชากร ในเมืองหรืออุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้อาจมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับจํานวน
และ คุณลักษณะของผู้ย้ายถ่ิน เช่น เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส ดังนั้นการศึกษา
คุณลักษณะของผู้ย้ายถ่ินจึงมีความสําคัญในฐานะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ประชากรท้ังในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง  

๓. ผลกระทบด้านแรงงานในด้านบวก แรงงานต่างชาติ อาจเข้าช่วย ทดแทน แรงงานท่ี
ขาดแคลนในภาคการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเป็นงานสกปรกอันตรายและสี่ยง ซ่ึงคนท้องถ่ินหลีกเลี่ยง
ท่ีจะทํา ในด้านลบ การมีแรงงานต่างชาติทําให้เกิดสภาวะการกดค่าแรงของ แรงงานท้องถ่ินและ
อํานาจในการต่อรองของคนงานท้องถ่ินน้อยลงเพราะนายจ้างมี ตัวเลือกมาก ซ่ึงอาจส่งผลถึงเง่ือนไข
การทํางานและการจ้างงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางลบด้วย  

๔. ผลกระทบด้านสังคม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมท่ีประเทศปลายทางต้อง
แบก รับภาระจากผลการเปลี่ยนแปลงในด้านการเกิด การเข้าเรียนของเด็กตามมา หรือเด็กเกิดใหม่ 
การใช้บริการรักษาพยาบาลซ่ึงใช้จ่ายจากฐานระบบภาษีของประชาชนในประเทศปลายทาง 
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของเด็กตามมา ถ้าไม่มีการศึกษาแล้วปัญหาสังคมจะเพ่ิมข้ึน  

                                                           

๔๕
 โกวิท ธนการพาณิช, “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง”, วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).   



๔๗ 

 

๕. ผลกระทบด้านสาธารณสุข ซ่ึงอาจมีการนําเชื้อโรคเข้ามา โดยเฉพาะโรคติดต่อ 
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนชัดเจนคือการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ และถ้าเดินทางกลับก็อาจไปแพร่โรคใน
ประเทศของตนต่อไป  

๖. ผลกระทบต่อความม่ันคง ภายในประเทศซ่ึงเป็นความกังวลหลักของ  ประเทศปลาย 
ทางท่ี ในความกังวลของรัฐปลายทางและประชาชนท้องถ่ิน ก็คือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนคนท่ีรัฐ
ตรวจสอบไม่ได้ เพราะไม่มีระบบควบคุม ท่ีอยู่อาศัยอาจก่อให้เกิดกิจกรรมนอกระบบ ซ่ึงรัฐไม่อาจ
ควบคุม การจ้างงานเถ่ือน การรักษาโรค รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของอาชญากรรมโดยคนเถ่ือน ท้ังหมดนี้ดู
ประการหนึ่งว่า ผู้ย้ายถ่ินผิดกฎหมายจะสร้างให้เกิดความไม่สงบข้ึนในสังคมปลายทาง ในอีกด้านผู้
ย้ายถ่ินกลุ่มนี้ ขาดอํานาจการต่อรอง จึงถูกรังแก ถูกเอาเปรียบ และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ง่าย 
ทุกรูปแบบ ความเปราะบางของคนกลุ่มนี้ จึงอาจนําไปสู่การถูกทําร้ายโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ สนใจจะ
ปกป้องดูแล เข้าร่วมซํ้าเติมด้วย ประเด็นผลกระทบต่อความ ม่ันคงยังมีความซับซ้อนเป็นผลกระทบ
เช่น เศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยในสังคม วัฒนธรรม การเมือง ผลท่ีได้เป็นบวกหรือเป็นลบต่อสังคม
ปลายทาง เรื่องผลกระทบต่อความม่ันคง๔๖ 

ณัฐชญา อุตตมชัย ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
แก้ไข ปัญหาแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัด ลําพูน” ผล
วิจัยพบว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ
ไทยมายาวนาน ซ่ึงประเทศท่ีถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งในเป้าหมายของแรงงานต่างด้าว ท่ีนิยมเดิน
ทางเข้ามาทํามาหากินอย่างเป็นล่ําเป็นสัน เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนท่ีเป็นผืนดินซ่ึงง่าย ต่อการ
เดินทางเข้าประเทศ นอกจากนั้นยังขาดแคลนแรงงานในยุคเศรษฐกิจฟ้ืนฟูยังมีส่วนมีแรงงานต่างด้าว
ท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนไว้ การใช้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายจนเคยชินมีส่วนทําให้การบริหารและการจัดการด้าน แรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความ
ยากลําบากเพราะไม่มีหน่วยงานใดท่ีสามารถเปิดเผยสถิติ จํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย ท่ีแท้จริงได้จากสภาพความเป็นจริงในขณะนี้จะเห็นได้ว่า แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางาน
ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นภาพท่ีคุ้นตาและไม่รู้สึกแปลกอะไรโดย จะเห็นได้จากคนงานตามร้านค้า เด็ก
รับใช้ในบ้าน หรือคนงานตามโรงงานต่างๆ ไม่สามารถพูดภาษาไทย ได้ หรือพูดได้ก็ไม่ชัดเจน คน
เหล่านั้นเป็นแรงงานต่างด้าว ซ่ึงบางคนได้รับการผ่อนผันด้วยการจดทะเบียน แต่มีอีกมากท่ีหลีกเลี่ยง
กฎหมายโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการ ลักลอบนําเข้าแรงงานผิดกฎหมายอย่างเป็น
ระบบ และมีเครือข่ายโยงใยกับข้าราชการบางกลุ่ม ทําให้ยากต่อการปราบปราม ประกอบกับ
งบประมาณไม่เพียงพอกับจํานวนแรงงานต่างด้าวท่ีมีอยู่มาก ทําให้การจับกุม ลําบากข้ึน๔๗ 

กนกพรรณ รูปขจร ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อนโยบายการ
ผ่อน ผันแรงงานต่างด้าวชาวพม่าท่ีผิดกฎหมายทํางานในประเทศไทย กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง 

                                                           

๔๖ กฤตยา อาชวนิจกุล, สถานะความรู้เร่ืองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖), หน้า ๖๕.    

๔๗ ณัฐชญา อุตตมชัย, “การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงาน ต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําพูน”‚ วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙).   



๔๘ 

 

จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้รัฐบาลกําหนดมาตรการ
ท่ี เหมาะสมต่อการจัดการแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายเก่ียวกับความ
ม่ันคง การกําหนดบทลงโทษกับแรงงานท่ีกระทําความผิดกระบวนการผลิตเพ่ือให้ สามารถรองรับ
แรงงานคนไทย และการขอความช่วยเหลือจากประเทศเพ่ือนบ้านและสหประชาชาติใน การผลักดัน
ให้สร้างศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ ๗๐.๘๓ ไม่
ต้องการให้รัฐบาลกําหนดนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิด กฎหมายให้ทํางานใน
ประเทศไทย เว้นแต่กลุ่มนายจ้างและเจ้าของธุรกิจเห็นด้วยเพียงร้อยละ ๔๒.๙๐ แต่ ปัจจุบันนโยบาย
ถูกกําหนดข้ึนแล้วจึงต้องการให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยคํานึงถึงผลกระทบ และประโยชน์
ของประเทศเป็นสําคัญ  

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้สร้าง 
ผลกระทบให้แก่ประเทศไทยท้ังด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ส่วนสร้างผลกระทบด้านความม่ันคง
ของประเทศ จึงเห็นสมควรให้มีการผลักดันแรงงานเหล่านี้ ออกนอกราชอาณาจักร๔๘ 

โลมฤทัย วงษ์น้อย ได้วิจัยเรื่อง “สถานภาพการจ้างแรงงานต่างด้าวภาคการผลิต
เกษตร ของอําเภอพบพระ จังหวัดตาก” ผลวิจัยพบว่า ในการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานโดยส่วน
ใหญ่เป็น ปัญหาค่าใช้จ่ายในการยื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวท่ีมีอัตราสูงเกินไปปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนี หลังจากท่ียื่นจดทะเบียนแล้ว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบการและการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจซ่ึงผู้ประกอบการ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
รัฐบาลควรพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการยื่นจดทะเบียน ควรออกข้อบังคับกับแรงงานต่างด้าวเพ่ือลด
ปัญหา การหลบหนีหลังจากท่ียื่นจดทะเบียนแล้ว และควรมีการเพ่ิมบทลงโทษแก่แรงงานต่างด้าว๔๙ 

ธนวรรณ พงษ์อร่าม ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
จาก กุ้งทะเลท่ีมีต่อการใช้แรงงานต่างชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ
ท้ังหมดเคย ใช้แรงงานต่างด้าว มีการจ้างแรงงานต่างชาติสัญชาติพม่าและเป็นแรงงานหญิงมาก ท่ีสุด 
รองลงมาคือ มอญและกะเหรี่ยง โดยส่วนใหญ่แรงงานมาสมัครงานกับผู้ประกอบการเอง ซ่ึงงานท่ีจ้าง
แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว และจ่ายค่าจ้าง น้อยกว่า โดย
จัดให้แรงงานต่างชาติทํางานร่วมกับแรงงานไทย และให้แรงงานไทยเป็นผู้ควบคุมแรงงานต่างชาติ มี
การจูงใจ โดยการให้เงินหรือของขวัญในโอกาสพิเศษ และมีการพัฒนาฝีมือ แรงงานไทยและแรงงาน
ต่างชาติในลักษณะเดียวกันคือจัดให้ทํางานร่วมกับผู้มีความรู้ความสามารถ ในส่วนของปัญหาและ
อุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างชาติ มีปัญหาเก่ียวกับการขออนุญาตทําบัตรใหม่ให้กับแรงงานต่างชาติ

                                                           

๔๘ กนกพรรณ รูปขจร, “ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างชาติ
ชาว พม่าท่ีผิดกฎหมายทางานในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔).   

๔๙ โลมฤทัย วงษ์น้อย, “สถานภาพการจ้างแรงงานต่างด้าวภาคการผลิตเกษตรของ อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ 
๒๕๕๐).   



๔๙ 

 

ปัญหาการสื่อสารกันระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานต่างชาติ ปัญหาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ปัญหาการย้ายท่ีทํางานของแรงงานต่างชาติ๕๐ 

อธิพงศ์ ทองแดง ได้วิจัยเรื่อง “ปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมาตรฐานการ
จ้าง แรงงานไทย ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า ในเรื่องของสวัสดิการท่ี
ผู้ประกอบการ มีหน้าท่ีจัดทําให้กับแรงงาน โดยมากแล้วผู้ประกอบการเห็นด้วยกับการต้องจัด
สวัสดิการให้กับแรงงานต่างด้าว เพราะมองเห็นคุณค่าของแรงงานต่างด้าวเทียบเท่ากับแรงงานไทย 
เนื่องจาก แรงงานไทยจะเลือกงาน และไม่ให้ความสําคัญกับงานประเภทการก่อสร้าง หรืองานท่ี ต้อง
ใช้แรงงานฝีมือ และทักษะในการทํางาน จึงทําให้ขาดแคลนแรงงานไทยเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้อง 
จ้างแรงงานจากต่างด้าวแทนแรงงานไทย ซ่ึงไม่มีปัญหาในเชิงปฏิบัติ๕๑ 

วุทธยา จันทมาศ ได้วิจัยเรื่อง “การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมาย : ศึกษากรณี อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน คือ สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ กลุ่มขบวนการนําพาแรงงานต่างด้าว และการจูงใจ ท่ีทําให้แรงงานต่างด้าว หลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เข้าสู่ประเทศไทยโดยผ่านทางพ้ืนท่ีอําเภอสังขละบุรี ได้แก่ สภาพ เศรษฐกิจ 
สภาพภูมิศาสตร์ กลุ่มขบวนการนําพา และการจูงใจ ปัญหาแรงงานต่างด้าวเกิดผลกระทบด้านลบใน
ด้านเศรษฐกิจ และเกิดผลกระทบด้านบวกในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความ ม่ันคง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สําหรับวิธีการหลบหนีเข้าเมือง จะดําเนินการโดยขบวนการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐท่ีผ่านมาในอดีตมีข้อบกพร่องคือ ขาดวิสัยทัศน์ด้านนโยบาย ขาด แผนการ
ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ ขาดการสนับสนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทุจริต ในปัจจุบันมีแผนการปฏิบัติ เชิงบูรณาการมากข้ึน สําหรับข้อเสนอแนะในการ แก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย จะต้องทําในลักษณะองค์รวม และทุกฝ่ายท่ี เก่ียวข้อง
ต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีประชาชนให้ความร่วมมือ๕๒ 

ทักษิณ เห็นชอบดี ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางกรจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง : 
ศึกษากรณี สัญชาติลาว พม่า และกัมพูชา ในจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทย
ประสบปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาทํางาน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านความม่ันคงและปัญหาทาง
สาธารณสุข รัฐบาลไทยเคยมี นโยบายในการผลักดันส่งกลับ แต่กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ขอให้
รัฐบาลอนุญาตให้จ้าง แรงงานต่างด้าวทํางานได้ เนื่องจากคนไทยไม่ทํางานประเภทงานหนัก หรือ

                                                           

๕๐
 ธนวรรณ พงษ์อร่าม, “ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจต่อเน่ืองจากกุ้งทะเลท่ีมีต่อการใช้

แรงงาน ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖).   

๕๑ พ.ต.ท.อธิพงศ์ ทองแดง, “ปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมาตรฐานการจ้างแรงงานไทย 
ของ ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่”‚ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ ๒๕๕๒).  

๕๒ วุทธยา จันทมาศ, “การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย: ศึกษากรณี 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗).   



๕๐ 

 

เสี่ยงต่ออันตราย รัฐบาลจึงจําเป็นต้องผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้โดย
ต้องลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว กําหนดประเภทของการทํางาน กําหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือ
ควบคุมแรงงานต่างด้าวให้ สามารถทํางานได้โดยสงบสุข ความเห็นของกลุ่มข้าราชการท่ีเก่ียวข้อง ใน
การนํานโยบายผ่อนปรน เห็นว่าแรงงานต่างด้าวท้ัง ๓ สัญชาติเป็นภัยต่อความม่ันคงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล ไม่สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าว ท่ีมีความต้องการท่ีจะทํางานหาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวจริง ต้องการ ความเอ้ืออาทรความเข้าใจและความซ่ือสัตย์ ความขยันขันแข็ง 
ประชากรท้ัง ๓ กลุ่มเห็นด้วยกับนโยบายผ่อนปรนแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลโดยมี ข้อเสนอแนะว่า
ควรให้แรงงานต่างด้าวทํางานเฉพาะแรงงานท่ีขาดเท่านั้น เช่น ประมง ท่ีเหลือควรผลักดันออกไปโดย
ใช้มาตรการท่ีเด็ดขาดเพ่ือให้การนํานโยบายไปปฏิบัติของรัฐบาล บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
ประสบความสําเร็จสามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม๕๓ 

อดิเรก ฟ่ันเขียว ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์การกําหนดนโยบายจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างชาติ ผิดกฎหมายในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ผลการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้  

๑. การกําหนดนโยบาย การจัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไร้ฝีมือ แนวคิด
และหลักการด้านความม่ันคงแห่งชาติและแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจทุนเสรีนิยมโดย ละเลยแนวคิด
ทางด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ในส่วนกระบวนการในกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ คือ 
นักการเมือง ข้าราชการ และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีนํามาใช้ในการกําหนด นโยบายท่ี
สําคัญคือ ความม่ันคงของชาติและผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  

๒. ผลการดําเนินงานตาม นโยบาย จัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไม่ประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจากพบ ข้อบกพร่องคือ การนําแรงงานผิดกฎหมายมาทําให้ถูกกฎหมาย มาตรการลด
ผลกระทบ มาตรการป้องกันควบคุมและสกัดก้ันการหลบหนีเข้าเมืองขาดประสิทธิภาพ นโยบาย
เปลี่ยนแปลง บ่อยเกินไปและขาดความต่อเนื่องรวมท้ังการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน๕๔ 

นฤบาล จิตทยานันท์  ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีทําให้ผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่
กระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับแรงงานต่าง
ด้าวเข้า ทํางานในสถานประกอบการ คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับอัตราค่าจ้างแรงงาน ต่าง
ด้าว รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านกฎหมายการใช้แรงงานต่างด้าวท่ีเก่ียวข้องกับการผ่อนผันให้ แรงงาน
ต่างด้าวและปัจจัยด้านสวัสดิการสังคมในด้านสวัสดิการในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว ปัจจัยท่ีทําให้
ผู้ประกอบการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว ปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจ คือ แรงงานต่าง
ด้าวอดทนในการทํางานมากกว่าแรงงานไทย แรงงานไทยท่ีมีความรู้ ความสามารถต้องการ
ค่าตอบแทนสูง และแรงงานต่างด้าวไม่เก่ียงในหน้าท่ีการงาน ถึงแม้ว่างานนั้น ความเสี่ยงสูง  

                                                           

๕๓ ทักษิณ เห็นชอบดี, “แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง: ศึกษากรณี สัญชาติ
ลาว พม่า และกัมพูชา ในจังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖).   

๕๔ อดิเรก ฟ่ันเขียว, “วิเคราะห์การกําหนดนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗).   



๕๑ 

 

ปัจจัย ท่ีทําให้ผู้ประกอบการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว คือ 
ผู้ประกอบการสามารถลดภาระในการให้สวัสดิการในด้านการจ่ายเงินค่าชดเชยหลัง การเลิกจ้างงาน
แก่แรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหามลพิษปัญหา โรคติดต่อ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อม ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทําให้รัฐสิ้นเปลือง กําลังคนและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในการจัดการด้านความม่ันคง และด้านสาธารณสุข โดยผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องรับภาระในเรื่อง
ดังกล่าวเก่ียวข้องกับ แรงงานต่างด้าวและปัจจัยด้านสวัสดิการสังคมในการลดค่าใช้จ่ายในด้าน
สวัสดิการในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นปัจจัยท่ีทําให้ผู้ประกอบการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับ
แรงงานต่างด้าวในด้านปัจจัย ทางด้านเศรษฐกิจ คือ แรงงานต่างด้าว อดทนในการทํางาน มากกว่า
แรงงานไทย แรงงานไทยท่ีมีความรู้ ความสามารถต้องการค่าตอบแทนสูง และแรงงานต่างด้าวไม่เก่ียง
ในหน้าท่ีการงาน ถึงแม้ว่างานนั้นจะมี ความเสี่ยงสูง  

ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุงกฎหมาย ควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าว คือ รัฐ
ควรมีบทลงโทษเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพ่ิมปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด รัฐควรจัดต้ัง
องค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในทุกด้านเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 
เม่ือรัฐบาลมีนโยบายในการผ่อนผันให้ ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ให้ทํางานชั่วคราวในประเทศ
ไทยได้ควรมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันปัญหา๕๕ 

นิวัฒน์ ศรีโภค  ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย้ายถ่ินของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
พม่า ในอําเภอเมืองเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการย้ายถ่ินของแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติ พม่า และแนวทางแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ท่ีทํางานในอําเภอเมือง
เชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านสังคมทําให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามีความ
ต้องการย้ายถ่ิน คือความหวังท่ี จะมีชีวิตท่ีดีข้ึน และความเมตตาของคนไทยและปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีมีผล ทําให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 
ดีกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ยังพบว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ี
มีผลต่อการย้ายถ่ินของแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติพม่า และเนื่องจากการถูกกดข่ีข่มเหงจากรัฐบาล
ทหารของพม่า ปัญหาจากยาเสพติด การเข้าออก กฎหมายตรวจคุมคน ต่างด้าวของไทย และการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว อัตราค่าจ้างแรงงานของอําเภอเมืองเชียงใหม่ สวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของแรงงานต่างด้าว ค่าแรงข้ันตํ่าท่ีรัฐบาลไทยกําหนด และค่าล่วงเวลาท่ีได้รับ ทําให้ปัจจัยเหล่านี้เป็น
สาเหตุให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า มีความต้องการเข้ามาอยู่ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ และ
ตามท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทยปัญหาความไม่สงบสุขภายในประเทศพม่า ความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อย
กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ๕๖ 

                                                           

๕๕ ร.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์, “ปัจจัยท่ีทําให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่กระทําผิดกฎหมาย 
เก่ียวกับแรงงานต่างด้าว”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕).   

๕๖ นิวัตน์ ศรีโภค, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย้ายถ่ินของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนอร์ท
เชียงใหม่, ๒๕๔๙).   



๕๒ 

 

ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้
ประกอบ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่”ผลการศึกษาพบว่า  

๑.  ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีความคิดเห็นในภาพรวมต่อ แรงงานต่างด้าวว่า
แรงงานต่างด้าวมีคุณสมบัติเป็นลูกจ้างท่ีดี ๙ ด้านในระดับมาก โดยคุณสมบัติท่ีแรงงานต่างด้าวมีมาก
ท่ีสุด คือคุณสมบัติด้านการทํางานเต็มเวลา, ด้านความอุตสาหะขยันขันแข็ง, ด้านการทํางานเต็ม
ประสิทธิภาพ, ด้านความเคารพนายจ้าง, ด้านการทํางานตามคําสั่ง, ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต, ด้าน
ความจงรักภักดี, ด้านการรักษาประโยชน์นายจ้าง, ด้านความคิดสร้างสรรค์ ตามลําดับ 

๒.  ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้แรงงานต่างด้าวทํางานในสถานประกอบการ แยก 
พิจารณาเป็น ๕ ด้านได้ ดังนี้  

๒.๑. ด้านความชํานาญในการทํางานปัญหา ส่วนใหญ่พบ/มีน้อย  
๒.๒. ด้านความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่วนใหญ่พบ/มีน้อย  
๒.๓. ด้านการอยู่ร่วมกันกับชุมชนใกล้เคียง ส่วนใหญ่ไม่พบ/ไม่มี  
๒.๔. ด้านการสื่อสาร ส่วนใหญ่พบ/มีน้อย  
๒.๕. ด้านการก่ออาชญากรรม ส่วนใหญ่ไม่พบ/ไม่มี๕๗ 

อุเทน ชนะกุล ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ฆราวาส) 
มหาวิทยาลัยสงฆ์: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉพาะส่วนกลาง” พบว่า 
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๙๒ มีความต้องเรื่องการสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ท่ีพัก อาศัย การรักษาพยาบาล เงินบําเหน็จบํานาญ เงินกู้ กองทุนเงินสะสม เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเลี้ยงดูบุตร ร้อยละ ๗๖.๖ มีความต้องการสวัสดิการเพ่ือการสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน ได้แก่ เงิน โบนัส เบ้ียขยัน การประกันชีวิต การลาพักผ่อน การลากิจ ร้อยละ 
๗๖.๓ มีความต้องการ สวัสดิการด้านสังคม ได้แก่ การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมดูงาน การสัมมนา
ร่วมกับสถาบัน อ่ืนๆ และ บริการนันทนาการต่างๆได้๕๘ 

สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย ได้ทําการศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาความ
ต้องการ แรงงานท่ีแท้จริงและการบริหารจัดแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่อง
จากประมง และ ก่อสร้าง” พบว่า แนวโน้มตลาดแรงงานไทย ยังคงมีความต้องการ จ้างแรงงานเพ่ิม
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องประเทศไทยจะมีความต้องการแรงงาน ส่วนเพ่ิมในกลุ่มแรงงานซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
กับ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมต้นและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานพบว่า จํานวนแรงงานข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีน่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ จะมีเพียงร้อยละ ๓๓ ของความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมท้ังหมด
เท่านั้นนอกเหนือจากการขาดแรงงานใหม่ ซ่ึงจะเข้ามาเป็นแรงงานข้ันพ้ืนฐานแล้วยังพบว่ามีปัญหา
การเลือกทํางานของแรงงานไทย โดย เฉพาะงานประเภท ๓ D (งานท่ีเสี่ยงอันตรายยากลําบาก และ

                                                           

๕๗ ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร, “การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด 
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๒).   

๕๘ อุเทน ชนะกุล, “แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ฆราวาส) มหาวิทยาลัยสงฆ์: ศึกษา
กรณี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉพาะส่วนกลาง”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒).   



๕๓ 

 

สัมผัสกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ) เนื่องจาก แรงงานไทยส่วนใหญ่มองว่ามีความยากลําบากในการทํางานอีก
ท้ังผลตอบแทนยังไม่จูงใจให้แรงงานไทย เข้าทํางานเม่ือเปรียบเทียบกับงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หรืองานรับจ้างอ่ืนในภาคบริการ ซ่ึง จากเหตุผลด้านความขาดแคลนของแรงงานไทยประกอบกับ
แรงงานต่างด้าวสามารถท่ีจะหาได้ง่ายและส่วนใหญ่มี อัตราค่าแรงท่ีตํ่ากว่าการจ้างแรงงานไทย 
นายจ้างเลือกท่ีจะจ้างแรงงานต่างด้าวแทนแรงงาน ไทย โดยเฉพาะในกิจการท่ีมีความจําเป็นต้องใช้
แรงงาน เช่น กิจการเกษตร ประมง กิจการ ต่อเนื่องประมง และก่อสร้าง เป็นต้น๕๙ 

ประทิน ไกรษรโกวิทย์  ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างใน 
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ประเภทและขนาดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ” จุดมุ่งหมายเพ่ือ 
เปรียบเทียบชนิดของสวัสดิการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกจ้างท่ีมีต่อสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อ ความพึงพอใจเหล่านั้น ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องสวัสดิการ
แรงงาน ๗ ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีท่ีได้รับค่าตอบแทน ด้านสุขภาพ
อนามัย คือ การตรวจสุขภาพประจําปี ด้านความปลอดภัยในการทํางานเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ในการทํางานส่วนบุคคล ด้านความม่ันคงในการทํางาน เรื่องสวัสดิการกองทุนเงินสะสม ด้าน
นันทนาการเรื่องการมีตู้เก็บของส่วนตัว และเครื่องกีฬา ด้านการศึกษา เรื่องการจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริม
ความรู้และทักษะ ด้านการยอมรับยกย่อง เรื่องการประกาศกิติคุณและยกย่องชมเชย เม่ือได้เลื่อน
ตําแหน่งสูงข้ึนโดยความพึงพอใจของลูกจ้างจะมีแตกต่างกัน ไปตามตัวแปร ๗ ชนิด คือ ประเภท
อุตสาหกรรม ขนาดของโรงงาน เพศ การศึกษา การอยู่อาศัย ประเภท ลูกจ้าง และตําแหน่ง โดยได้ให้
ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง กับสวัสดิการแรงงานได้ขอความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการต่างๆ ให้จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้แก่ลูกจ้าง๖๐ 

จอมขวัญ ขวัญยืน ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว
กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร” ผลวิจัยพบว่า 

๑. ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมแรงงานต่างด้าวและ 
๒. ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของแรงงานต่างด้าวเป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที 
๓. จังหวัดสมุทรสาครซ่ึงมีแรงงานต่างด้าวมาก โดยศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม

แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซ่ึงเป็นการให้ในระดับท่ีทําให้บุคคลผู้นั้นดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและ
ยังคงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีท้ังสิ้น ๔ ด้าน ได้แก่ 

     ๓.๑ บริการสังคม ซ่ึงประกอบไปด้วย ๔ บริการท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิตคือ การ
รักษาพยาบาล ท่ีพักอาศัย การศึกษาของเด็กต่างด้าวและความม่ันคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

     ๓.๒ สวัสดิการท่ีจัดโดยองค์กร พัฒนาเอกชน (NGOs)  

                                                           

๕๙ สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, โครงการศึกษาความต้องการแรงงานท่ีแท้จริงและการ
บริหาร จัดแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง, (เสนอต่อสํานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐).   

๖๐ ประทิน ไกรษรโกวิทย์, “ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
การ ผลิต ประเภทและขนาดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๔๑).   



๕๔ 

 

     ๓.๓ การประกันสังคม และ  
     ๓.๔ การสังคมสงเคราะห์  
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่แรงงานต่างด้าวในจังหวัด

สมุทรสาคร มี ๒ ระดับ คือมีการจัดบริการ สังคมพ้ืนฐาน และมีการให้ความช่วยเหลือโดยองค์กร
พัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงในด้านการจัดบริการสังคม ท้ัง ๔ ด้านนั้น พบว่าเง่ือนไขท่ีเป็นปัญหาและ
อุปสรรคท่ีสําคัญมาจากความไม่พร้อมของภาครัฐ ท้ังในด้าน เรื่องของนโยบายท่ีมีความผันผวนส่งใน
แต่ละสมัย ส่งผลต่อการนําแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการจดทะเบียน และความไม่พร้อมของ
ทรัพยากรและบุคลากร ประกอบกับปัญหาในเรื่องทัศนคติในเชิงลบ ท่ีมีต่อแรงงานต่างด้าวทําให้การ
บริการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเนื่องจากความไม่พร้อม ของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้างจึงเป็น
ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุด ในการให้สวัสดิการพ้ืนฐานแก่แรงงานต่างด้าวซ่ึงในระยะหลัง นายจ้างได้มีการ
ปรับตัวลดการขูดรีดแรงงาน มาเป็นการแข่งขันกันให้ค่าจ้างและสวัสดิการ เนื่องจาก ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ทําให้มีการแย่งตัวแรงงานต่างด้าว๖๑ 

อนุทิน ปล้ืมมาลี ได้วิจัยเรื่อง “ข้อเท็จจริงในการจัดสวัสดิการแรงงานช่วงภาวะ
เศรษฐกิจ ชะลอตัว และแนวโน้มในอนาคต” ผลวิจัยพบว่า  

๑.  แนวคิดการจัดสวัสดิการแรงงาน ซ่ึงประกอบไปด้วยแนวคิดเรื่องค่าตอบแทน 
แนวคิด ประโยชน์เก้ือกูล แนวคิดสวัสดิการแบบญ่ีปุ่น และแนวคิดสวัสดิการแบบสหรัฐอเมริกาก่อน
ภาวะ เศรษฐกิจมีการชะลอตัว พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ สถานประกอบการส่วนใหญ่ จะใช้แนวคิดเรื่อง 
ค่าตอบแทน รองลงมาจะใช้แนวคิดเรื่องประโยชน์เก้ือกูล แนวคิดสวัสดิการแบบสหรัฐอเมริกา และตํ่า
ท่ีสุดจะเป็นแนวคิด สวัสดิการแบบญ่ีปุ่น ในขณะท่ีช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๑ 
สถานประกอบส่วนใหญ่ มีสัตส่วนเพ่ิมมากข้ึนกว่าช่วงปีก่อนรองลงมาเป็นแนวคิดเรื่องประโยชน์ 
เก้ือกูลเช่นกัน แต่มีสัตส่วนลดลงจากช่วงปีก่อน แนวคิดสวัสดิการแบบสหรัฐอเมริกา มีสถาน
ประกอบการ นําไปใช้เป็นอันดับท่ีสาม แต่มีสัตส่วนลดลง และแนวคิดสวัสดิการแบบญ่ีปุ่นเป็นแนวคิด
ท่ีสถาน ประกอบการนําไปใช้น้อยท่ีสุด แต่มีสัตส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนกว่าช่วงปีก่อน 

๒.  รูปแบบในการจัดสวัสดิการแรงงาน ซ่ึงประกอบไปด้วย สวัสดิการท่ีกฎหมาย
กําหนด สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกําหนด และสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ก่อนภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ สถานประกอบการมีความสามารถในการจัดสวัสดิการท่ีกฎหมายกําหนดไว้
ท้ังหมด ซ่ึงข้ึนอยู่กับ งบประมาณของนายจ้าง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาถึงร้อยละ 
๘๐.๓ โบนัสประจําปี (เงินอุดหนุน) ร้อยละ ๙๔.๘ และเบ้ียขยัน ร้อยละ ๗๓.๔ เป็นต้น สําหรับ
สวัสดิการแบบยืดหยุ่น สวัสดิการเข้ามามีส่วนร่วมของลูกจ้างในการจัดสวัสดิการอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่า
เช่นกัน ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ สถานประกอบการยังคงจัดสวัสดิการท่ี
กฎหมายกําหนด ได้ครบทุกประเภท สวัสดิการบางประเภทลดลง อาทิเช่นโบนัสประจําปี (เงิน
อุดหนุน) ลดลงเหลือ ร้อยละ ๗๘.๐ เบ้ียขยันลดลงเหลือ ร้อยละ ๖๕.๙ มีสถานประกอบการเพียง
บางส่วนเท่านั้นท่ีจัดให้มีสวัสดิการท่ีให้ลูกจ้างเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจมี
                                                           

๖๑ จอมขวัญ ขวัญยืน‚ “การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร”‚ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์‚ (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๙).   



๕๕ 

 

การชะลอตัว พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑ สถานประกอบการยังคงจัดสวัสดิการท่ีกฎหมายกําหนด ได้ครบทุก
ประเภทจะพบว่า สวัสดิการบางประเภทลดลงอาทิเช่น โบนัสประจําปี (เงินอุดหนุน) ลดลงเหลือ ร้อย
ละ ๗๘.๐ เบ้ียขยันลดลงเหลือ ร้อยละ ๖๕.๙ ในเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นสถานประกอบการ
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจัด ให้มีสวัสดิการในรูปแบบนี้ 

๓. หลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการแรงงาน  ซ่ึงประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ด้าน
งบประมาณ หลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างตําแหน่งงาน หลักเกณฑ์ด้านความพึงพอใจ และหลักเกณฑ์
ด้านจริยธรรม ผู้บริหาร ก่อนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙ สถานประกอบการส่วน
ใหญ่จะคํานึงถึง งบประมาณในการจัดสวัสดิการมากทีสุด รองลง จะเป็นหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
ผู้บริหาร ในขณะท่ี หลักเกณฑ์ด้านความพึงพอใจของลูกจ้าง สถานประกอบการจะคํานึงถึงมาเป็น
อันดับท่ีสาม และน้อยท่ีสุด สถานประกอบการจะคํานึงถึงโครงสร้างตําแหน่งงาน ในขณะท่ีภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว พ.ศ.๒๕๔๐- ๒๕๔๑ สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคํานึงถึงงบประมาณในการจัด
สวัสดิการ และมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมมากข้ึน รองลงมายังคงเป็นหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมผู้บริหาร แต่มี
สัดส่วนลดลงกว่าช่วงปีแรก ในขณะท่ีหลักเกณฑ์ด้านความพึงพอใจของลูกจ้าง สถานปรกอบการยัง
คํานึงถึงเป็นอันดับท่ีสาม และยังมี สัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน และน้อยท่ีสุดยังคงเป็นโครงสร้างตําแหน่งงาน๖๒ 

กฤษดา จันทร์เจริญ ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพในการนํานโยบายถ่ายโอนงานด้าน
สวัสดิการ สังคมไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบลชั้น ๑ ในจังหวัดเชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า ท้ังนี้
ในการจัดทํา หรือการนํานโยบายควรท่ีจะมีการจัดทําโครงการนําร่องข้ึนก่อนท่ีจะมีการนํานโยบาย
หรือ โครงการไปปฏิบัติจริง เนื่องจากในการกําหนดนโยบายโดยเฉพาะ นโยบายท่ีกําหนดจากเบ้ือง
บน ซ่ึงผู้ท่ีเก่ียวข้องในระดับปฏิบัติมักไม่ค่อยมีโอกาสในการเสนอข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติแก่ผู้ท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายมากนัก จึงต้องมีการจัดทําโครงการ นํา
ร่องข้ึนมาและนําผลจากการปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและนําผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน หากผลการปฏิบัติงานของโครงการนําร่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลก็จะได้มีการจัดทําโครงการ
นําร่อง ขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป เป็นผลดีต่อการปรับปรุงนโยบาย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
มาก ยิ่งข้ึน๖๓ 

ชัยวัธน์ ศรมณี ได้วิจัยเรื่อง “ทิศทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือ 
กฎหมายกําหนดในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐ” ผลวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจด้านสวัสดิการแรงงาน 
ทัศนะต่อรูปแบบการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน ซ่ึงถือเป็นปัจจัยท่ีนําไปสู่ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีต่อ
รูปแบบ ของการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานซ่ึงปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันของกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง
แรงงาน ตลอดจนทัศนะท่ีมีต่อประเภทของสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกําหนดเพ่ือให้

                                                           

๖๒ อนุทิน ปลื้มมาลี‚ “ข้อเท็จจริงในการจัดสวัสดิการแรงงานช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ
แนวโน้ม ในอนาคต”‚ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์‚ ๒๕๔๒).  

๖๓ กฤษดา จันทร์เจริญ, “ศักยภาพในการนานโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลช้ัน ๑ ในจังหวัดเชียงใหม่”‚ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ ๒๕๔๕).   



๕๖ 

 

เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินบทบาทของตนเอง เหมาะสม
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการต่างๆสามารถผลักดันให้นโยบายใน
การปฏิบัติท่ีเหมาะสม ตามกฎหมายกําหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน๖๔ 

นวพร ยรรยง ได้วิจัยเรื่อง “การจัดสวัสดิการแรงงานในบริษัทรับเหมาช่วง ศึกษากรณี 
พนักงานทําความสะอาดหญิง” ผลวิจัยพบว่า ในการจัดสวัสดิการท่ีกฎหมายกําหนดและนอกเหนือ 
กฎหมายท่ีกําหนด แบ่งกันจัดออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ สวัสดิการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความ 
ม่ันคง เศรษฐกิจ โบนัสและเงินสวัสดิการ การศึกษา กิจกรรมและนันทนาการและความสะดวกสบาย
และการคมนาคม ความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Need Hierarchy) ของมาสโลว์ท่ี สุรพล 
ปธานวนิช, ๒๕๒๔ ได้นําเสนอไว้ โดยการเปรียบเทียบความต้องการ พ้ืนฐานตามแนวคิดของมาสโลว์
กับประเภทการจัดสวัสดิการ ซ่ึงได้กําหนดไว้ ๕ ข้ันได้แก่  

ข้ันท่ี ๑ ความต้องการในทางร่างกาย เปรียบเทียบได้กับการจัดหา อาหาร ท่ีพัก น้ําด่ืม  
ข้ันท่ี ๒ ความต้องการความม่ังคงปลอดภัย เปรียบเทียบได้กับการจัด อุปกรณ์ป้องกัน 

อุบัติเหตุในการทํางาน เงินทดแทน เงินชดเชย การรักษาพยาบาล  
ข้ันท่ี ๓ ความต้องการทางสังคม เปรียบเทียบได้กับการจัดการด้านนันทนาการ งานรื่น

เริง ประจําปี  
ข้ันท่ี ๔ ความต้องการท่ีจะมีฐานะเด่นในสังคม เปรียบเทียบได้กับการจัดกิจกรรม เพ่ือ

ประกาศกิตติคุณใน วาระต่างๆ หรือรางวัลพนักงานดีเด่น  
ข้ัน ๕ ความต้องการท่ีจะได้รับความสําเร็จในสิ่งท่ีตนปรารถนา เปรียบเทียบได้กับการ

จัดการศึกษา และการฝึกอบรม  
สิ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้นายจ้างหรือบริษัทรับเหมาช่วงได้จัดไว้อย่างครอบคลุม ในการจัด 

สวัสดิการท้ังท่ีกฎหมายกําหนดและนอกเหนือท่ีกฎหมายกําหนด๖๕ 
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยสรุปผู้บริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่มี 

ความเห็นว่าแรงงานต่างด้าวมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อสถานประกอบการหลายด้าน เช่น ความอดทน 
ขยัน ซ่ือสัตย์ ฯลฯ จึงหันมาใช้แรงงานต่างด้าวเพ่ิมมากข้ึน แต่ในข้อดีก็มีข้อจากัดอยู่หลายอย่าง เช่น
ด้าน การสื่อสาร ความชํานาญในงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาด้านอาชญากรรม เป็นต้น 
ปัจจุบัน แรงงานต่างด้าวสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้เร็วเพราะสื่อสารเทคโนโลยีเข้าถึงกันหมด แรงงานต่าง
ด้าวจึงเป็นท่ี นิยมมากข้ึนของผู้ประกอบการในประเทศไทย ประเทศไทยซ่ึงนับว่าเป็นประเทศหนึ่งสา
หรับเป้าหมาย ของแรงงานต่างด้าวท่ีนิยมเดินทางเข้ามาขายแรงงาน และบางคนได้รับการผ่อนผัน
ด้วยการจดทะเบียน อนุญาตทํางานอย่างถูกต้อง แต่มีอีกจํานวนมากท่ีเข้ามอย่างผิดกฎหมายหรือ
หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยยาก ต่อการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวบางรายอาจนําเชื้อโรคติดต่อมาสู่

                                                           

๖๔ ชัยวัธน์ ศรมณี‚ “ทิศทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกําหนด ใน
บทบาท ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ”‚ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิยาลัย: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์‚ ๒๕๔๒).   

๖๕ นวพร ยรรยง, “การจัดสวัสดิการแรงงานในบริษัทรับเหมาช่วง ศึกษากรณีพนักงานทําความ
สะอาด หญิง”‚ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง‚ 
๒๕๔๔).   



๕๗ 

 

ประชากรไทยอีกด้วย และเพ่ิมภาระค่า ใช้จ่ายให้หน่วยงานสาธารณสุข และบางครั้งแรงงานต่างด้าว
เองอาจไม่ได้รับบริการท่ีเป็นธรรมในการ จัดการส่งเสริมสวัสดิการพ้ืนฐานตามนโยบายด้านสวัสดิการ
ของรัฐเพราะแรงงานต่างด้าวเหล่านี้โดย ส่วนมากทํางานท่ีมีลักษณะเสี่ยง เช่นงานก่อสร้าง งาน
ประมงซ่ึงมักจะเป็นงานท่ีสกปรกปนเป้ือนด้วย มลพิษ และงานประเภทนี้ไม่ต้องใช้ทักษะในการ
ทํางานมากนักอนึ่งแรงงานต่างด้าวเองไม่สามารถเลือก ประเภทงานทําตามความสมัครใจเหมือน
แรงงานไทยท่ัวไปและอีกท้ังต้องเจอปัญหาค่าใช้จ่ายในการยื่นจด ทะเบียนแรงงานต่างด้าวท่ีมีอัตราสูง
เกินไปและมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดจนเกินไป เช่นต้องทําหนังสือขอ อนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี ต้องตรวจ
เลือด ต้องข้ึนทะเบียนตามระยะเวลาท่ีรัฐกําหนดเท่านั้น หน่วยงานของ รัฐจึงควรพิจารณาลด
ค่าใช้จ่ายในการยื่นจดทะเบียนและควรมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมกับแรงงานต่างด้าว เพ่ือลดปัญหา
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมีการเพ่ิมบทลงโทษแก่แรงงานต่างด้าวและ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีกระทําผิดกฎหมาย 

๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดกิจการของสถานประกอบการ 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้มีผู้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสถานประกอบการ

ดังนี้ 
นิศารัตน์ มงคลรัตน์  ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติของนายจ้างท่ีมี

ต่อการ ปฏิบัติด้านการประกันสังคม ศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ ๑-๙ คนในเขตจังหวัด
สระบุรี” ผล การศึกษาพบว่านายจ้างท่ีข้ึนทะเบียนกับสานักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สาขา
หนองแค จังหวัด สระบุรี ท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ ๑-๙ คนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาระดับความรู้ 
ทัศนคติ การพัฒนาให้ความรู้ในเนื้อหาสาระสําคัญเก่ียวกับการประกันสังคม ทราบทัศนคติท่ีมีต่อการ
ประกันสังคม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และ สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการประกันสังคม เป็น
ประโยชน์ในการนําไปส่งเสริมให้มีการปฏิบัติการมากยิ่งข้ึน และผลการศึกษาได้แนะนําให้ผู้บริหาร 
สร้างความเข้าใจให้กับผู้ ท่ีจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง๖๖ 

มาลีวรรณ เลาะวิถี ได้วิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิด 
กฎหมายทํางานต่อการจ้างแรงงานไทยในจังหวัดลําพูน” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นายจ้าง หรือผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ประกอบ
กิจการ ด้านอุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มี
อายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี ทํางานในกิจการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบัน
แรงงานไทยมีอัตราการว่างงานสูง แต่ปฏิเสธการทํางานในอาชีพใช้แรงงาน หนัก สกปรก และเสี่ยง
อันตรายอยู่ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจ้างแรงงานต่างชาติ สําหรับความ คิดเห็นในส่วนของสาเหตุ
และความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติ เจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้างและประชาชนท่ัวไป
เห็นว่าการจ้างแรงงานต่างชาติมีความจําเป็นต่อ ภาคผลิตเพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ 
เพราะแรงงานไทยมีค่าจ้างท่ีสูง ในขณะท่ีแรงงาน ต่างชาติมีค่าจ้างท่ีถูกกว่าและมีความขยันอดทน ไม่
                                                           

๖๖ นิศารัตน์ มงคลรัตน์, “ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติของนายจ้างท่ีมีต่อการปฏิบัติด้านการ 
ประกันสังคม ศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑-๙ คน ในเขตจังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖).   



๕๘ 

 

เก่ียงงาน ยังข้ึนอยู่กับขนาดและประเภทของกิจการอีกด้วย และยอมรับว่าแรงงานต่างชาติอาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องความม่ันคงแห่งชาติ การสาธารณสุขและปัญหาสังคม๖๗ 

สุเทพ อาภรณ์รัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “ความจําเป็นของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าว 
หลบหนีเข้าเมืองของจังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุของปัจจัยท่ีมีผลต่อความจําเป็น
ใน การใช้แรงงานต่างด้าว ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อนายจ้างถ้ารัฐบาลมีนโยบายผลักดัน แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองออกนอกประเทศ ผลการศึกษาพบว่า นายจ้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี ประเภทกิจการท่ีจ้างแรงงานต่างด้าว มากกว่าครึ่งทํากิจการด้านการเพาะปลูกพืช 
เช่น สวนผลไม้ พืชไร่ และระยะเวลาท่ีใช้ใน การประกอบกิจการ ส่วนใหญ่นายจ้างประกอบกิจการ
เป็นระยะเวลา ๖ ถึง ๑๐ ปี โดยนายจ้างมีความ จําเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวอยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก และปัจจุบันด้านนโยบายและการ จัดการในกิจการของนายจ้างและปัจจัยสภาพพ้ืนท่ีของสถานท่ี
ทํางานมีความสัมพันธ์กับความจําเป็นของ นายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าว และนายจ้างไม่เห็นด้วย 
ถ้ารัฐบาลมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองออกนอกประเทศ เพราะได้รับความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนแรงงาน ทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของจังหวัด๖๘ 

ทัศนีย์ ผ่านจังหาร ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนายจ้างธุรกิจโรงสีต่อการบริหารจัดการ
ด้าน แรงงานไทยภายหลังการใช้มาตรการแก้ไขแรงงานต่างด้าว” ผลการวิจัยพบว่า โรงสีส่วนใหญ่มี
การจ้าง แรงงานเท่าเดิม โดยมีแนวโน้มการจ้างแรงงานไทยเพ่ิมมากข้ึนและการจ้างแรงงานต่างด้าว
ลดลง โดยการลงทุนปรับปรุงและ ต่อเติมเครื่องจักรของสีข้าว แต่มีการจูงใจให้แรงงานไทยเข้ามา
ทํางาน โดยการเพ่ิมค่าจ้างหรือสวัสดิการด้านอ่ืน นอกจากนั้นโรงสีส่วนมากยังได้รับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐบาลในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ แรงงานไทยเข้ามาทํางานในโรงสีแทน
แรงงานต่างด้าว นายจ้างมีความเห็นด้วยกับด้านการจัดสวัสดิการในระดับสูง ด้านการปรับปรุง
มาตรการ การจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มเพ่ือเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการ
การจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างก็มีความต้องการจ้างานแรงงานไทยมากกว่า ด้านสภาพการจ้างงาน 
กระบวนการผลิต นายจ้างมีความเห็นว่าควรนําเทคโนโลยีใช้แทน และด้านความปลอดภัย ในการ
ทํางาน นายจ้างให้ความสําคัญ การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษาท่ีมีต่อภาค
ธุรกิจโรงสี นายจ้างธุรกิจโรงสีควร สร้างความเชื่อม่ันให้กับแรงงานไทยด้วยการให้รับทราบสัญญาการ 
ทํางานก่อนท่ีแรงงานจะเข้าทํางาน สําหรับภาครัฐบาลควรมีการศึกษาและ วางแผนระยะยาวในการ
พัฒนาการลงทุน การให้ความช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรในโรงสีเพ่ือ ปรับตัวทางด้าน
การค้าในอนาคต และการจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือจูงใจให้แรงงานไทยเข้ามาทํางาน ในธุรกิจ

                                                           

๖๗ มาลีวรรณ เลาะวิถี, “ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายทางานต่อการ
จ้าง แรงงานไทยในจังหวัดลําพูน”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑).   

๖๘ สุเทพ อาภรณ์รัตน์, “ความจําเป็นของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของ
จังหวัด จันทบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์, (บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี‚ ๒๕๔๗).   



๕๙ 

 

โรงสีควรกระทําในแหล่งแรงงานท่ัวไปมิใช่กระทําในแหล่งธุรกิจโรงสีเท่านั้น ท้ังนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
แรงงานไทยได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัยมากข้ึน๖๙ 

จิรพล ภูมิภักดี ได้วิจัยเรื่อง “ความต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ ใน
จังหวัด กาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว 
ของ ผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว
ของ ผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยทางด้านค่าจ้าง และสวัสดิการใน
การทํางานมาเป็นตัวกําหนดความต้องการ การจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ สําหรับปัจจัย
ด้านค่าจ้าง พบว่าแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงถูกกว่าเม่ือเทียบกับค่าแรงงานคนไทย ทําให้ผู้ประกอบการ
มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมาก ส่วนปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงาน พบว่าแรงงานต่างด้าว
หาง่าย จากการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวมีความขยันและอดทนในการทํางาน ท่ีหนัก สกปรก 
ทํางานบางประเภทท่ีคนไทยไม่นิยมทํา ส่วนปัจจัยด้านสวัสดิการในการทํางาน พบว่า แรงงานต่างด้าว
ไม่เรียกร้องขอสวัสดิการมากเหมือนแรงงานไทย ด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวของ ผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ด้านวิธีการต่อทะเบียน ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง
ของนายจ้าง และการรบกวนของเจ้าหน้าท่ี โดยควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องข้ันตอนการต่อ
ทะเบียน โดยรัฐบาล การลดค่าใช้จ่าย และการยืดอายุหรือผ่อนผัน แรงงานต่างด้าวออกไป๗๐ 

เฟ่ืองฟ้า ปัญญา ได้วิจัยเรื่อง “การจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และ
กิจการ ต่อเนื่องในจังหวัดสมุทรสาคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว ผลการศึกษาพบว่า นายจ้างส่วนใหญ่กําหนดให้ทํางานและ มีวันหยุด
ตามประเพณี แต่ไม่ได้อิงกับราชการ ท้ังหมด ข้ึนอยู่กับประเภทกิจการ และตามท่ีนายจ้างเห็นสมควร 
จ่ายค่าจ้างเป็น รายเดือน นายจ้างมีความจําเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเนื่องจากประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ประกอบแรงงานต่างด้าว เหมาะกับการทํางาน มีความขยันอดทน ไม่เก่ียงงาน 
พร้อมท่ีจะทํางานหนัก แต่หากไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ทางออกของนายจ้างคือ จ้างแรงงาน
ไทย เนื่องจากลักษณะงานท่ีจําเป็นต้องใช้แรงงานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นายจ้างยินดีรับแรงงานไทย 
เข้าทํางาน ถ้าแรงงานไทยต้องการทํางานท่ีมีลักษณะดังกล่าว๗๑ 

พัชรินทร์ ขันคา ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์การจ้างแรงงานต่างด้าวของ
นายจ้าง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของ
นายจ้างมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านแรงงาน ด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านภาครัฐ แรงงานต่างด้าวแก้ไข
การขาดแคลนแรงงานในบางกิจการ เช่น งานท่ีสกปรก งานเสี่ยง ด้านใช้แรงงาน หรือในงานบาง

                                                           

๖๙ ทัศนีย์ ผ่านจังหาร, “ทัศนคติของนายจ้างธุรกิจโรงสีต่อการบริหารจัดการด้านแรงงานไทย
ภายหลัง การใช้มาตรการแก้ไขแรงงานต่างด้าว”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 
(บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒).   

๗๐
 จิรพล ภูมิภักดี, “ความต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี”, 

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต‚ ๒๕๔๘).   
๗๑ เฟ่ืองฟ้า ปัญญา, “การจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการต่อเน่ืองในจังหวัด

สมุทรสาคร”,  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์, ๒๕๔๗).  



๖๐ 

 

ประเภทท่ีแรงงานไทยไม่ทํา และด้านภาครัฐคือ รัฐบาลส่งเสริมให้มีการจ้างงานอย่างถูก กฎหมาย 
โดยให้มีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ผลการศึกษาลักษณะของผู้ประกอบกิจการ และกิจการพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุ ระหว่าง ๔๑-๔๕ ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการก่อสร้าง มี
สถานท่ี ต้ังอยู่ในอําเภอเมือง ประเภทกิจการท่ีมีสัดส่วนของกิจการท่ีต้ังในอําเภอเมืองมากท่ีสุด ได้แก่ 
งานรับใช้ในบ้าน กิจการเกษตร ปศุสัตว์ รวมถึงกิจการต่อเนื่องเกษตรและปศุสัตว์ และมีระยะเวลาท่ี
ดําเนินกิจการ ๑ -๕ ปีข้ึนไป ด้านลักษณะการจ้างแรงงาน พบว่า ส่วนใหญ่ จ้างท้ังแรงงานไทย และ
แรงงานต่างด้าว กิจการท่ีจ้างแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ใช้แรงงานในกิจการจํานวน ๑-๕ คน  

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างด้าว ใน ๒ ด้านได้แก่ ปัญหา
ด้าน แรงงาน และปัญหาทางกฎหมาย พบว่านายจ้างพบปัญหาทางกฎหมายมากกว่าปัญหาในการ
ทํางาน คือ แรงงานต่างด้าวมีปัญหายาเสพติด ลักขโมย และอาชญากรรม ส่วนปัญหาทางกฎหมายท่ี
พบมากท่ีสุด คือภาระค่าใช้จากค่าธรรม เนียงในการจัดทําใบอนุญาต๗๒ 

เกียรติศักดิ์ พลมณี ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจําเป็นในการจ้างแรงงาน 
ต่างชาติผิดกฎหมายของผู้ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี”ได้ศึกษาถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยกลยุทธ์ภายใน ปัจจัยกลยุทธ์ภายนอก ของผู้
ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการใน 
จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่ ประกอบกิจการค้าขายมีทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบ 
กิจการ ๕ ปีข้ึนไปและจากการศึกษายังพบว่าปัจจัยกลยุทธ์ภายในและปัจจัยกลยุทธ์ภายนอกในการ
จ้างแรงงงานต่างชาติผิดกฎหมายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ ๐.๐๕ จํานวน ๙ ด้าน คือ 
ลักษณะงาน นโยบายและการจัดการ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ความต่อเนื่องในการดําเนิน 
กิจการ ความรับผิดชอบในการทํางาน การอพยพย้ายถ่ินของแรงงานต่างชาติ และค่าจ้างแรงงาน ส่วน 
สภาพพ้ืนท่ีของสถานท่ีทํางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิด
กฎหมายของผู้ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี๗๓ 

ธนวรรณ พงษ์อร่าม ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
จาก กุ้งทะเลท่ีมีต่อการใช้แรงงานต่างชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ
ท้ังหมดเคย ใช้แรงงานต่างด้าว โดยส่วนใหญ่แรงงานต่างชาติจะมาสมัครงานกับผู้ประกอบการเอง 
ส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว และจ่ายค่าจ้างให้ น้อยกว่าแรงงานไทย โดย
จัดให้แรงงานต่างชาติทํางานร่วมกับแรงงานไทย และให้แรงงานไทยเป็นผู้ ควบคุมแรงงานต่างชาติ มี
การจูงใจ โดยการให้เงินหรือของขวัญในโอกาสพิเศษ แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ คือจัดให้
ทํางานร่วมกับผู้มีความรู้ความสามารถ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการจ้างแรงงานต่างชาติ 
พบว่ามีปัญหาเก่ียวกับการขออนุญาตทําบัตรใหม่ให้กับแรงงานต่างชาติปัญหาการสื่อสารกันระหว่าง
                                                           

๗๒
 พัชรินทร์ ขันคา, “ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์การจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง ในเขตจังหวัด 

เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓).   
๗๓ เกียรติศักดิ์ พลมณี, “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 

ของผู้ ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง‚ ๒๕๔๘).  



๖๑ 

 

ผู้ประกอบการกับแรงงานต่างชาติ ปัญหาการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีปัญหาการย้ายท่ีทํางานของ
แรงงานต่างชาติ และปัญหาความสะอาด สุขลักษณะ และโรคระบาด๗๔ 

ถาวร ผิวเณร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การเติบโตทางธุรกิจของสถานประกอบการต่อการ
ใช้ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง และ
อําเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย สถานประกอบการจะมีผลผลิต หรือบริการเพ่ิมข้ึน สําหรับ อัตราค่าจ้างระหว่างแรงงานต่าง
ด้าวกับแรงงานไทย พบว่ามีสัดส่วนการใช้เกณฑ์ ค่าจ้าง/เงินเดือนเท่ากัน คือ อยู่ในอัตราระหว่าง 
๒,๕๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท/เดือน แนวโน้มท่ีผู้ประกอบการจะจ้างแรงงานต่างด้าวใน อัตราตํ่ากว่า 
๒,๕๐๐ บาท/เดือน จึงมีโอกาส เป็นไปได้ท่ีแรงงานต่างด้าว จะเข้ามาทํางานในจังหวัดเชียงราย
เพ่ิมข้ึน ประเภทงานท่ีแรงงานไทยทําน้อย หรือไม่ทํา ได้แก่งานกรรมกรท่ัวไปงานรับใช้ในบ้าน งาน
ด้านเกษตรกร งานปศุสัตว์ ตามลําดับ แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทย จากการศึกษาพบว่า ไม่
แตกต่างกันมาก นัก ในเรื่องเก่ียวกับท่ีพักอาศัย อาหาร และด้านสุขภาพ ส่วนในเรื่องเก่ียวกับความ
อดทนต่องาน ชั่วโมง การทํางานต่อเนื่องยาวนาน แรงงานต่างด้าวจะมีความอดทนมากกว่า๗๕ 

สุณีย์ จ้อยจํารัศ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว
ของ ผู้ประกอบกิจการอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร” พบว่า ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ
การ ตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าว ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมแช่เยือกแข็ง ไทยจํานวน ๖๕ ราย ซ่ึงผู้
ประกอบกิจการท้ังหมดนั้นเคยใช้แรงงานต่างด้าวเพราะแรงงานต่างด้าวมีความ อดทน และไม่เก่ียง
งาน อีกท้ังยังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพกว่าแรงงานไทย จึงมีแนวท่ีจะใช้แรงานต่างด้าวมากข้ึน ส่วน
ปัญหาในการจ้างแรงงานต่างด้าวพบว่ามีอุปสรรคด้านนโยบายการข้ึนทะเบียนและการ ขออนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวทํางาน อีกท้ังข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและต่อใบอนุญาตมีน้อยทําให้แจกจ่ายไม่
ท่ัวถึง๗๖  

การศึกษางานวิจัย ท้ังของผู้ประกอบการ และลูกจ้าง เห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวส่วน 
ใหญ่คือผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานเหล่านี้จึงมี การเปลี่ยนงานอยู่บ่อย ๆ เพราะต้องการทํางานท่ีใหม่
และสวัสดิการดีกว่าเดิม และส่วนหนึ่งถูกนายจ้างโยกย้ายไปตามลักษณะงานหรือไปตามงาน ด้าน
ค่าแรงก็ถูกนายจ้างเอาเปรียบเพราะ แรงงานไม่ถูกกฎหมาย ส่วนนายจ้าง ก็นิยมจ้างแรงงานต่างด้าว 
เพราะค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวก็ไมค่อยเรียกร้อง ขอข้ึนค่าแรง แรงงานท่ีถูก
จ้างมากท่ีสุดคือแรงงานพม่า กัมพูชา และลาว ส่วนมากทางผู้ประกอบการให้ทํางานร่วมกับแรงงาน

                                                           

๗๔ ธนวรรณ พงษ์อร่าม, “ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจต่อเน่ืองจากกุ้งทะเลท่ีมีต่อการใช้
แรงงาน ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖).   

๗๕ ถาวร ผิวเณร, “การเติบโตทางธุรกิจของสถานประกอบการต่อการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง ๓ สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง และอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๔๗).   

๗๖ สุณีย์ จ้อยจํารัศ, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบกิจการอาหาร
ทะเล แช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗).   



๖๒ 

 

ไทย โดยมีแรงงานไทยเป็นพ่ีเลี้ยงคอยสอนงาน แต่ค่าแรงจะน้อยกว่าแรงงานไทยปัญหาในเรื่องของ
แรงงานต่างด้าวความจริงแล้วทุกคนต้องยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไป
แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ อาหาร คมนาคม การประมง และในเรื่อง
ของงานบริการในด้านต่างๆ รวมถึงงานการพัฒนาในท้องถ่ิน(ขยะและสิ่งปฎิกูล)เพราะในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาจําเป็นต้องใช้แรงงานซ่ึงปัจจุบันแรงงานไทยไม่ทํา ผู้จัดทําจึงมองถึงปัญหา
ทําการศึกษาจะเน้นไปในเรื่องของแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นในเรื่องของการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าวเพราะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งท่ีทําให้แรงงานเหล่านี้
ทํางานไม่ทน เปลี่ยนนายจ้างบ่อย ทําให้มีผลกระทบต่อกระบวนการในการผลิตและการทํางาน
แบบต่อเนื่องทําให้จัดทํามีความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการในการใช้แรงงานต่างด้าว 
 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในเขต อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระเวลาการดําเนินกิจการและหลักเก่ียวกับสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ ๑) ทาน (โอบอ้อมอารี) ๒.ปิยวาจา (วจีไพเราะ) ๓. อัตถจริยา (สงเคราะห์) ๔. สมานัตตตา 
(วางตนพอดี) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประกอบการในเขต อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” โดยได้นําแนวคิดงานวิจัยเรื่อง 
“การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร”มาเป็น
แบบเครื่องมือการวิจัย๗๗ 

ใน ๕ ด้าน คือ  
๑. ด้านการวางแผน  
๒. ด้านการจัดองค์กร  
๓. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
๔. ด้านการประสานงาน 
๕. ด้านการควบคุมงาน 

                                                           

๗๗ พระมหาแพง เตชสีโล (ชํานิงาน), “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  
 
 
 



๖๓ 

 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ 

   - เพศ 
   - อายุ 
   - ระดับการศึกษา 
   - ตําแหน่งงาน 
   - ระยะเวลาดําเนินกิจการ 
 
ปัจจัยเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ 

   - ทาน 

   - ปิยวาจา 

   - อัตถจริยา 

   - สมานัตตตา 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว 

ของผู้ประกอบการ ในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ๕ ด้าน คือ 

๑. ด้านการวางแผน 

๒. ด้านการจัดการองค์กร 

๓. ด้านกานบังคับบัญชาสั่งการ 

๔. ด้านการประสานงาน 

๕. ด้านการควบคุมงาน 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 



 

 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methoed 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอ

บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ”ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซ่ึง
กําหนดรูปแบบในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเก็บข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key Informants) จํานวน ๑๔ รูป/คน 

 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าว ในพ้ืนท่ีอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ซ่ึงมีจํานวนลูกจ้างท่ีเป็นคนไทยและต่างด้าวต้ังแต่ ๑๐ – ๑๐๐ คน) 
จํานวน ๑,๙๕๐ คน๑ 

 
 

 

                                                           

๑ แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ๔ ปี, (พ.ศ. ๒๕๖๑-๑๕๖๔), หน้า ๒๑-๒๒. 

 



๖๕ 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าว ในพ้ืนท่ี

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน ๑,๙๕๐ คน (มีจํานวนลูกจ้างต้ังแต่ ๑๐ คนข้ึนไป) ซ่ึงใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๓๒ คนดังนี้ 
                                          n =          N   

                           1 + Ne2 
 

             เม่ือ  n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                    N แทนขนาดของประชากร 
                     E แทนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มท่ียอมรับได้กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน
๐.๐๕ การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ได้ดังนี้ 
 

           N  =             1,950 
                                              =              1,950 
                                                        1+1,950 (0.05)2 

                                              =         331.914 
 

ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน     332  คน 
 

ลําดับ ช่ือสถานประกอบการ จํานวน 
ผู้ประกอบการ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

๑ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด ๑๒๐ ๔๘ 
๒ บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรี่ส์ จํากัด ๘๕ ๓๕ 
๓ บริษัท สยามสกรู แอนด์ พารท์ อินดัสตรี จํากัด ๘๐ ๓๓ 
๔ บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด ๗๘ ๓๒ 
๕ บริษัท พรสถิตย์ พรีซิชั่น จํากัด ๗๕ ๓๑ 
๖ บริษัท เอส.พี.จี. เอ็นจิเนียริ่งแอนซัพพลาย จํากัด  ๗๓ ๓๐ 
๗ บริษัท ไทโย-สยามเทคโนโลยี่ จํากัด ๗๐ ๒๙ 
๘ บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวริค์ จํากัด ๖๕ ๒๖ 
๙ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยนํารุ่ง วิศวกรรม 1998 ๖๐ ๒๔ 

๑๐ ห้างหุ้นส่วนส่วนจํากัด บุษดี การช่าง 1996 ๔๘ ๒๓ 
๑๑ ห้างหุ้นส่วนจํากัด นนท์การชุบ จํากัด ๔๔ ๒๑ 

 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 



๖๖ 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน ๑๔ รูป/คน โดยการคัดเลือกจาก

ผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าว ในพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
๑ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด ทองสุข โยธาธรรม ผู้จัดการ 
๒ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด อิทธิพัทธ์ แก้วใส ผู้จัดการฝ่าย 
๓ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด หนึ่งนุช สุวรรณชัยรบ เจ้าหน้าท่ี 
๔ บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด สุรีวัลย์ ภู่แจ้ง ผู้จัดการ 
๕ บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด ภิญญาภพัชญ์ ทับสี Marketing 
๖ บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด รัตติกาล อาบพลอย เจ้าหน้าท่ี 
๗ บริษัท ส.พัฒนา เมทอลเวริค์ จํากัด สําเนียง ม่วงมี ผู้จัดการ 
๘ บริษัท ส.พัฒนา เมทอลเวริค์ จํากัด นนธิชัย จตุมาตร ผู้จัดการฝ่าย 
๙ บริษัท ส.พัฒนา เมทอลเวริค์ จํากัด วิโรจน์ เพชรชนะ หัวหน้างาน 

๑๐ นักวิชาการด้านแรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค มนตรี ศรีทอง ผู้เชี่ยวชาญ 
๑๑ นักวิชาการด้านแรงงานผลิตชิ้นส่วน อมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
๑๒ นักวิชาการด้านแรงงานผลิตยานยนต์ สนธยา วงศ์ศรีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญ 
๑๓ ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระครูปลัด

ธนกฤต ขนฺติมโน 
๑๔ พระอาจารย์สอนศิลธรรมในโรงเรียนวัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

พระสัญญา สญฺญาคโม 
 
ตารางท่ี ๓.๒ แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ประกอบการ

ท่ีใช้แรงงานต่างด้าว ๑๔ รูป/คน ในพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaire) และเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) 
กําหนดคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้กําหนดไว้โดยมีข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบ
เครื่องมือดังนี้ 

๓.๓.๑ ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑. ศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากเอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 



๖๗ 

 

๔. สร้างเครื่องมือ 
๕. นําเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

หาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไข 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้ศึกษาพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงผู้ ศึกษาได้ดําเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามตามท่ีกําหนดโดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบปลายปิดจําแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาตําแหน่งระยะเวลาดําเนินกิจการ
จํานวน ๕ ข้อ 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เก่ียวกับสังคหวัตถุ ๔ ประการ  

๑. ทาน (โอบอ้อมอารี)  
๒. ปิยวาจา (วจีไพเราะ) 
๓. อัตถจริยา (สงเคราะห์)  
๔. สมานัตตตา (วางตนพอดี) 
เก่ียวกับหลักการบริหารจัดการ ๕ ด้าน คือ 
๑. ด้านการวางแผนในการทํางาน 
๒. ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน 
๓. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
๔. ด้านการประสานงานในการทํางาน 
๕. ด้านการควบคุมงาน 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้
น้ําหนักของคะแนนดังนี้ 

      ๕ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 



๖๘ 

 

ตอนท่ี๓ แบบสอบถามท่ีเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือให้
ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืนๆได้อย่างอิสระเก่ียวกับ
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 

แบบสัมภาษณ์แบ่ง ๒ ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการใน  อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีของ 
Henri Fayol (Industrial and General Administration) ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการบริหาร 
๕ ด้าน ได้แก่ (๑)ด้านการวางแผนในการทํางาน ( ๒)ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน(๓) ด้านการ
บังคับบัญชาสั่งการ  (๔) ด้านการประสานงานในการทํางาน  (๕) ด้านควบคุมงาน  

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ดาเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีสร้างไว้ 
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity).โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจํานวน ๕ ท่านได้แก่ 

๑. ผศ.ดร เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ตําแหน่งอาจารย์ประจํา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร รัฐพล เย็นใจมา  ตําแหน่งอาจารย์ประจํา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. อาจารย์ดร. ประเสริฐ ธิลาว  ตําแหน่งอาจารย์ประจํา  หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. อาจารย์ดร. สุริยา รักษาเมือง ตําแหน่งอาจารย์ประจํา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. อาจารย์พระมหาสุนันท์ สุนนโท, ดร. ตําแหน่งอาจารย์ประจํา หลักสูตรพุทธศาสตร
มหามหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคําถามตลอดจนภาษาท่ีใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่าความเท่ียงตรงเท่ากับ ๑.๐๐ ข้ึนไปทุกข้อ 

๓. นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Tryout) แก่บุคลากรท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะคล้ายคลึงกันจํานวน ๓๐ ชุดเพ่ือหาค่าความ
เชื่อม่ันด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α.Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
ซ่ึงได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๐ 

๔. นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงท่ีใช้ในการวิจัยต่อไป 



๖๙ 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถึงผู้ประกอบการผู้จัดการฝ่ายหัวหน้า
แผนกต่างๆ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรท่ีเป็น
ผู้บริหารโดยผู้วิจัยดําเนินการนําไปส่งท่ีฝ่ายบุคคลช่วยแจกตามแผนก ต่างๆเพ่ือช่วยดําเนินการอํานวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลโดยนําแบบสอบถาม
จํานวน๓๓๒ชุดโดยแจกกับบุคลากรเป็นผู้ประกอบการผู้จัดการฝ่ายหัวหน้าฝ่ายต่างๆและเจ้าหน้าท่ี
บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในอําเภอบางพลีและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองแล้วนํามาตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดจํานวน ๓๓๒ ชุดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวน
แบบสอบถามท้ังหมด 

๓) นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๔) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) 
จํานวน ๑๔ รูป/คน 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม หลังจากท่ีได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ดังนี้ 

๑. ปัจจัยส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
๒. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีต่อเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง

ด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี” วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๓. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีมีต่อเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง

ด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-
test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: 
LSD.) 

๔. เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยดังนี้ 
เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อคําถามท่ีได้จากการประเมินผลมีดังนี้ 
ช่วงค่ําเฉล่ียการแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์มาก 
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ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อยท่ีสุด 
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นคําถามปลายเปิดวิเคราะห์โดยการเขียนเป็นความ

เรียงและจัดกลุ่มโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)  
๓.๕.๒ การวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ends Questions) โดยการใช้

เทคนิคการวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
๓.๕.๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) (r) โดยมีเกณฑ์ในการแปลผล 
ดังนี้ 

r = ๐.๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r = -๐.๕๐ ถึง – ๑.๐๐ ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง 

r = ๐.๓๐ ถึง ๐.๔๙   หรือ r = -๐.๓๐ ถึง -๐.๔๙ ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

r = ๐.๑๐ ถึง ๐.๒๙   หรือ r = -๐.๑๐ ถึง -๐.๒๙ ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับตํ่า 

r = ๐.๐๐ ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน 
๓.๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) ทําการวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content 
Analysis Techniques) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
๓๓๒ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนําเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
                        ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
                        ๔.๒.๑ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

๔.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
                        ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับการบริหารจัดการการ
ใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๔.๕ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
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๔.๑ สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน

๓๓๒ คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาดําเนินการ แสดงด้วยความถ่ี
และร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=๓๓๒) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

เพศ     
 ชาย  ๑๖๐ ๔๘.๒๐ 
 หญิง  ๑๗๒ ๕๑.๘๐ 
 รวม  ๓๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
อายุ     
 ตํ่ากว่า ๓๐ ปี   ๙๕ ๒๘.๖๐ 
 ๓๐ – ๔๐  ปี  ๑๒๒ ๓๖.๗๐ 
 ๔๑ – ๕๐ ปี  ๘๐ ๒๔.๑๐ 
 ๕๑ ปีข้ึนไป  ๓๕ ๑๐.๕๐ 
 รวม  ๓๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 มัธยมต้น ๖๘ ๒๐.๕๐ 
 มัธยมปลาย /ปวช. ๔๓ ๑๓.๐๐ 
 ปวส./อนุปริญญา ๗๖ ๒๒.๙๐ 
 ปริญญาตรี ๑๑๕ ๓๔.๖๐ 
 ปริญญาโทข้ึนไป ๓๐ ๙.๐๐ 
 รวม  ๓๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
ตําแหน่ง     
 ระดับปฏิบัติงาน ๑๕๖ ๔๗.๐๐ 
 ระดับหัวหน้างาน ๘๗ ๒๖.๒๐ 
 ระดับผู้จัดการ ๖๓ ๑๙.๐๐ 
 ระดับผู้บริหาร ๒๖ ๗.๘๐ 
 รวม  ๓๓๒ ๑๐๐.๐๐ 
ระยะเวลาดําเนินการ    
 ตํ่ากว่า ๕ ปี ๘๓ ๒๕.๐๐ 
 ๕-๑๐ ปี ๑๒๖ ๓๘.๐๐ 



 
 

๗๓ 
 
   (n=๓๓๒) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
 ๑๑-๒๐ ปี ๗๖ ๒๒.๙๐ 
 มากกว่า ๒๐ปี ๔๗ ๑๔.๒๐ 
 รวม  ๓๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” จําแนกได้
ดังนี้ 

เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน ๑๗๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘ และเพศชาย มีจํานวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๐ 

อายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๐–๔๐ ปี มี
จํานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๐ มีอายุตํ่ากว่า ๓๐ ปี มีจํานวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๖๐ มีอายุระหว่าง ๔๑–๕๐ ปี มีจํานวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๐ มีอายุ ๕๑ ปีข้ึนไปมี
จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีจํานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐ มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญามีจํานวน 
๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ มีการศึกษาระดับ มัธยมต้น มีจํานวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐ มี
การศึกษาระดับ มัธยมปลาย /ปวช.มีจํานวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ ปริญญาโทข้ึนไปมี
จํานวน๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ ตามลําดับ 

ตําแหน่ง จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีตําแหน่งระดับ
ปฏิบัติงาน มีจํานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ ระดับหัวหน้างาน มีจํานวน ๘๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๒๐ ระดับผู้จัดการ มีจํานวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ระดับผู้บริหาร มีจํานวน 
๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๐ ตามลําดับ 

ระยะเวลาดําเนินการ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ดําเนินการระหว่าง ๕-๑๐ ปี มีจํานวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ดําเนินการตํ่ากว่า ๕ ปีมี
จํานวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ดําเนินการระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ 
ดําเนินการมากกว่า ๒๐ปี มีจํานวน ๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐ ตามลําดับ 

๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ การบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลักสังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ๑) ทาน (โอบอ้อมอารี) ๒) ปิยวาจา (วจี
ไพเราะ) ๓) อัตถจริย (สงเคราะห์) ๔) สมานัตตตา (วางตนพอดี) และแนวคิดทฤษฎีของ Henri Fayol 
(Industrial and General Administration) ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่   ๑) ด้านการวางแผนใน
การทํางาน ๒) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน  ๓) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ  ๔) ด้านการ
ประสานงานในการทํางาน  ๕) ด้านการควบคุมงาน  



 
 

๗๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้         

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวม 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

ปัจจัยเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ 
๑. ทาน(โอบอ้อมอารี) ๓.๘๒ ๐.๗๘๘ มาก 
๒. ปิยวาจา(วจีไพเราะ) ๓.๙๓ ๐.๖๗๐ มาก 
๓. อัตถจริยา(สงเคราะห์) ๓.๗๓ ๐.๗๗๐ มาก 
๔. สมานัตตตา(วางตนพอดี) ๓.๗๘ ๐.๖๙๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๒ ๐.๖๐๙ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
(x� = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๖๐๙)  

เ ม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบว่าการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลักสังคหวัตถุ ๔ ปิยวาจา(วจีไพเราะ) (x� = 
๓.๙๓, S.D. = ๐.๖๗๐) ทาน (โอบอ้อมอารี) (x� = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๘๘) สมานัตตตา (วางตนพอดี) 
(x� = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๙๖) อัตถจริยา (สงเคราะห์) (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๗๗๐) ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านทาน 
(โอบอ้อมอารี) 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีการให้ปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม
อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค แก่แรงงานต่าง
ด้าว 

 
 

๓.๘๑ 

 
 

๐.๙๖๔ 

 
 

มาก 
๒. ท่านให้คําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานให้
แรงงานต่างด้าวท่ีขาดความรู้และประสบการณ์
ในการทํางาน 

 
 

๓.๘๓ 

 
 

๐.๙๓๙ 

 
 

มาก 
๓. ท่านให้โอกาสแรงงานต่างด้าวแก้ไขในกรณีท่ี
ทํางานผิดพลาด 

 
๓.๘๑ 

 
๐.๘๙๖ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๒ ๐.๗๘๘ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านทาน (โอบอ้อมอารี) โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก (x�  = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๘๘) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านทาน (โอบอ้อมอารี) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านปิย
วาจา (วจีไพเราะ) 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ท่านใช้คําพูดท่ีสุภาพเหมาะสมต่อแรงงาน
ต่างด้าว ๓.๙๕ ๐.๗๙๕ มาก 
๒.ท่านใช้คําพูดท่ีแสดงความจริงใจและ
ปรารถนาดีกับแรงงานต่างด้าวเสมอ ๓.๙๗ ๐.๗๔๓ มาก 
๓.ท่านได้ชมเชยเม่ือแรงงานต่างด้าวทํา
คุณประโยชน์ในหน่วยงาน ๓.๘๗ ๐.๘๔๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๓ ๐.๖๗๐ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านปิยวาจา (วจีไพเราะ) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x� = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๖๗๐) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านปิยวาจา (วจีไพเราะ) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๗๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และด้าน
อัตถจริยา (สงเคราะห์) 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ท่านได้ดูแลเอาใจใส่ให้สวัสดิการในการ
ทํางานของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี ๓.๘๘ ๐.๘๙๒ มาก 
๒.ท่านได้ให้การดูเอาใจใสช่วยเหลือแรงงานต่าง
ด้าวในหน่วยงานของท่านอย่างสมํ่าเสมอ ๓.๘๒ ๐.๘๖๖ มาก 
๓.ท่านได้ให้การดูแลบุคคลในครอบครัวของ
แรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสม ๓.๕๐ ๐.๙๖๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๗๗๐ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านอัตถจริยา (สงเคราะห์) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๗๗๐) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านอัตถจริยา (สงเคราะห์) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 
สมานัตตตา (วางตนพอดี) 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ท่านให้การปฏิบัติแรงงานต่างด้าวอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกการปฏิบัติ ๓.๙๕ ๐.๘๓๒ มาก 
๒.ท่านไว้วางใจให้แรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติงาน
ท่ีสําคัญตามโอกาสอันสมควร ๓.๗๐ ๐.๘๖๑ มาก 
๓.ท่านโอกาสแรงงานต่างด้าวได้แสดงออกด้าน
ความคิดอย่างสมํ่าเสมอ ๓.๖๘ ๐.๘๔๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๖๙๖ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สมานัตตตา (วางตนพอดี) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x� = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๙๖) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสมานัตตตา (วางตนพอดี) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวม 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน  อํา เภอบางพลี  จั งห วัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
๑. ด้านการวางแผนในการทํางาน ๓.๘๕ ๐.๘๐๒ มาก 
๒. ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน ๓.๘๖ ๐.๗๒๘ มาก 
๓. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ๓.๘๘ ๐.๗๓๔ มาก 
๔. ด้านการประสานงานในการทํางาน ๓.๘๕ ๐.๗๔๒ มาก 
๕. ด้านการควบคุมงาน ๓.๘๓ ๐.๗๓๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๕ ๐.๖๗๗ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
(x� = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๖๗๗)  

ปัจจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน ด้านการบังคับบัญชาสั่ง
การ (x� = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๓๔) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน (x� = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๒๘) 
ด้านการวางแผนในการทํางาน (x� = ๓.๘๕, S.D. =๐.๘๐๒) ด้านการประสานงานในการทํางาน (x� =
๓.๘๕, S.D. =๐.๗๔๒) ด้านการควบคุมงาน (x� = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๓๖) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๘  ค่าเฉลี่ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรง    

งานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ ด้านการ
วางแผนในการทํางาน 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ท่านมีการวางแผนในการจัดหาแรงงานต่าง
ด้าวตามแผนงานท่ีกําหนด ๓.๘๕ ๐.๙๕๐ มาก 
๒.ท่านมีการวางแผนการจัดทําเอกสารของ
แรงงานต่างด้าวตามท่ีกฎหมายกําหนด ๓.๙๒ ๐.๙๓๗ มาก 
๓.ท่านมีการหมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในการทํางานของแรงงานต่างด้าวตามแผนงาน
ท่ีกําหนด ๓.๗๗ ๐.๙๐๗ มาก 
๔.ท่านมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
แรงงานต่างด้าวตามแผนงานท่ีกําหนด ๓.๗๘ ๐.๘๗๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๕ ๐.๘๐๒ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการวางแผนในการทํางานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (x� = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๘๐๒) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการวางแผนในการทํางาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และด้าน
การจัดการองค์กรในการทํางาน  

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ท่านมีการแบ่งงานให้แรงงานต่างด้าวทํางาน
อย่างชัดเจน ๓.๙๓ ๐.๙๐๔ มาก 
๒.ท่านมีการแบ่งงานให้แรงงานต่างด้าวทํางาน
ท่ีเหมาะสมตรงตามความสามารถ ๓.๘๕ ๐.๘๘๔ มาก 
๓.ท่านให้การพัฒนาแรงงานต่างด้าวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าตามลักษณะงาน ๓.๘๒ ๐.๘๙๔ มาก 
๔.ท่านจัดหาจํานวนแรงงานต่างด้าวให้ทํางาน
ในปริมาณท่ีเหมาะสม ๓.๘๒ ๐.๙๐๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๖ ๐.๗๒๘ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว

ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๒๘) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดการองค์กรในการทํางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 
ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้แรงงานต่าง
ด้าวปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ ๓.๘๖ ๐.๙๑๕ มาก 
๒.ผู้บังคับบัญชามีการปกครองแรงงานต่างด้าว
ด้วยเหตุผลและมีความยุติธรรม ๓.๙๗ ๐.๘๘๔ มาก 
๓.ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดการแรงงานต่างด้าว
กรณีท่ีกระทําความผิด ๓.๘๕ ๐.๘๘๕ มาก 
๔.ผู้บังคับบัญชามีวิธีการสั่งการแรงงานต่างด้าว
ท่ีเหมาะสม ๓.๘๔ ๐.๘๙๑ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๗๓๔ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการในการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๓๔) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 
ด้านการประสานงานในการทํางาน 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ท่านมีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าว
ทํางานตรงตามความรู้ความสามารถ ๓.๘๔ ๐.๘๔๙ มาก 
๒.ท่านมีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าว
ทํางานตรงตามหน้าท่ีอย่างชัดเจน ๓.๘๙ ๐.๘๘๑ มาก 
๓.ท่านมีการประสานงานแรงงานต่างด้าวให้มี
การรับผิดชอบงานตรงตามสายการปฏิบัติงาน ๓.๘๓ ๐.๙๓๓ มาก 
๔.ท่านมีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าว
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ๓.๘๕ ๐.๘๖๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๕ ๐.๗๔๒ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง

ด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประสานงานในการทํางานใน
การทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๔๒) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประสานงานในการทํางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ
ด้านการควบคุมงาน  

(n= ๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 
x� S.D. แปลผล 

๑.ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าว
ตามท่ีได้รับมอบหมายมีอิสระในการตัดสินใจ ๓.๗๘ ๐.๙๒๑ มาก 
๒.ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าว
ปฏิบัติงานได้สําเร็จตามท่ีตั้งเป้าไว้ ๓.๘๖ ๐.๘๖๔ มาก 
๓.ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าว
ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย ๓.๘๘ ๐.๘๗๐ มาก 
๔.ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าว
ปฏิบัติงานตรงตามความชํานาญ ๓.๗๙ ๐.๘๖๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๓ ๐.๗๓๖ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่าระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง

ด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการควบคุมงานในการทํางานใน
การทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x�= ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๓๖) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการควบคุมงาน ในการทํางานอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๕ 
 
๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอ 
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๔.๒.๑ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี ๑ ผู้บริหารท่ีมี เพศ ต่างกันมีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓  การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ 

(n=๓๓๒) 
การบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประ 
กอบการในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เพศ   
ชาย (๑๖๐) หญิง (๑๗๒)   

      
x� S.D x� S.D t Sig. 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
๑.ด้านการวางแผนในการทํา 
งาน ๓.๙๔ ๐.๖๖๘ ๓.๗๖ ๐.๙๐๑ ๒.๑๔๖* ๐.๐๓๓ 
๒.ด้านการจัดการองค์กรใน
การทํางาน ๓.๙๗ ๐.๖๑๒ ๓.๗๕ ๐.๘๐๘ ๒.๙๐๗** ๐.๐๐๔ 
๓.ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ๓.๙๖ ๐.๖๒๐ ๓.๘๐ ๐.๘๒๒ ๑.๙๑๗ ๐.๐๕๖ 
๔.ด้านการประสานงานในการ
ทํางาน ๓.๙๔ ๐.๖๕๒ ๓.๗๗ ๐.๘๑๐ ๒.๑๑๖* ๐.๐๓๕ 
๕.ด้านการควบคุมงาน ๓.๙๒ ๐.๖๒๗ ๓.๗๔ ๐.๘๑๗ ๒.๓๐๗* ๐.๐๒๒ 

รวม ๓.๙๕ ๐.๕๕๖ ๓.๗๖ ๐.๗๖๓ ๒.๕๒๔* ๐.๐๑๒ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมจําแนกตามเพศพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ (t = ๒.๕๒๔, sig. = ๐.๐๑๒) ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจักการการใช้แรงงานต่างด้าว 
ด้านการวางแผนในการทํางาน ด้านการประสานงานในการทํางาน ด้านการควบคุมงาน ส่วนด้านการ
จัดการองค์กรในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ส่วนด้านอ่ืนๆไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



 
 

๘๖ 
 
สมมติฐานท่ี ๒ ผู้ประกอบการท่ีมี อายุ ต่างกันมีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประ 
กอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามอายุ 
(n=๓๓๒) 

การบริหารจัด 
การการใช้แรง 
งานต่างด้าว 
ของผู้ประกอบ 
การในอําเภอ 
บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
๑.ด้านการ
วางแผนในการ
ทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๐๔๔ 
๒๐๗.๖๖๙ 
๒๑๒.๗๑๒ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๖๘๑ 
๐.๖๓๓ 

๒.๖๕๕ ๑.๐๔๘ 

๒.ด้านการจัดการ
องค์กรในการ
ทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๙๐๒ 
๑๗๑.๖๕๘ 
๑๗๕.๕๖๐ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๓๐๑ 
๐.๕๒๓ 

๒.๔๘๕ ๐.๐๖๑ 

๓.ด้านการบังคับ
บัญชาสั่งการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๗๕๓ 
๑๘๐.๕๑๖ 
๑๘๒.๒๖๘ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๐.๒๖๓ 
๐.๕๔๒ 

๐.๔๘๕ ๐.๖๙๓ 

๔.ด้านกาประสาน 
งานในการทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๔๘๘ 
๑๗๖.๘๕๐ 
๑๗๙.๓๓๙ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๐.๕๘๔ 
๐.๕๕๐ 

๑.๐๖๑ ๐.๓๖๖ 

๕.ด้านการควบคุม
งาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๓๙๗ 
๑๔๙.๑๓๐ 
๑๕๑.๕๒๗    

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๐.๘๒๙ 
๐.๕๓๙ 

๑.๕๓๘ ๐.๒๐๔ 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๑๑๗ 
๑๗๗.๑๖๕ 
๑๘๐.๑๕๑ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๐.๗๙๙ 
๐.๔๕๕ 

๑.๗๕๗ ๐.๑๕๕ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด โดยภาพรวมจําแนกตามอายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
(F = ๑.๗๕๗, Sig. = ๐.๑๕๕) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 



 
 

๘๗ 
 
ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวไม่แตกต่าง
กันทุกด้าน 

 
สมมติฐานท่ี ๓ พนักงานท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามการศึกษา 
(n=๓๓๒) 

การบริหารจัดการ
การใช้แรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประ 
กอบการในอําเภอ
บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
๑.ด้านการวางแผน
ในการทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๐๔๓ 
๒๐๕.๖๖๙ 
๒๑๒.๗๑๒ 

๔ 
๓๒๗ 
๓๓๑ 

๑.๗๖๑ 
๐.๖๒๙ 

๒.๘๐๐* ๐.๐๒๖ 

๒.ด้านการจัดการ
องค์กรในการ
ทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๘๓๖ 
๑๗๑.๗๒๔ 
๑๗๕.๕๖๐ 

๔ 
๓๒๗ 
๓๓๑ 

๐.๙๕๙ 
๐.๕๒๕ 

๑.๘๒๖ ๐.๑๒๓ 

๓.ด้านการบังคับ
บัญชาสั่งการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๑๒๐ 
๑๗๕.๓๑๖ 
๑๗๘.๔๓๖ 

๔ 
๓๒๗ 
๓๓๑ 

๐.๗๘๐ 
๐.๕๓๖ 

๑.๔๕๕ ๐.๒๑๖ 

๔.ด้านการ
ประสานงาน 
ในการทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๖๗๗ 
๑๗๘.๕๙๑ 
๑๘๒.๒๖๘ 

๔ 
๓๒๗ 
๓๓๑ 

๐.๙๑๙ 
๐.๕๔๖ 

๑.๖๘๓ ๐.๑๕๔ 

๕.ด้านการ
ควบคุมงาน 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๗๒๑ 
๑๗๓.๖๑๘ 
๑๗๙.๓๓๙ 

๔ 
๓๒๗ 
๓๓๑ 

๑.๔๓๐ 
๐.๕๓๑ 

๒.๖๙๔* ๐.๐๓๑ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๐๕๙ 
๑๔๗.๔๖๙ 
๑๕๑.๕๒๗ 

๔ 
๓๒๗ 
๓๓๑ 

๑.๐๑๕ 
๐.๔๕๑ 

๒.๒๕๐ ๐.๐๖๔ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 



 
 

๘๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด โดยภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน (F = ๒.๒๕๐, Sig. = ๐.๐๖๔) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
แตกต่างกันในด้านการวางแผนในการทํางาน (F = ๒.๘๐๐, Sig. =๐.๐๒๖) และด้านการควบคุมงาน
(F =๒.๖๙๔, Sig. =๐.๐๓๑) ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD.) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๖-๔.๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการวางแผนในการทํางาน 

(n=๓๓๒) 
 
 

การศึกษา 

 
 
 
 

x� 

การศึกษา 
มัธยมต้น มัธยม

ปลาย / 
ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โทข้ึนไป 

๓.๗๙ ๔.๐๑ ๓.๙๒ ๓.๗๐ ๔.๑๔ 
 มัธยมต้น ๓.๗๙ - -๐.๒๒ -๐.๑๓ ๐.๐๙ -๐.๓๕* 
มัธยมปลาย / ปวช. ๔.๐๑ - - ๐.๐๙ ๐.๓๑* -๐.๑๓ 
ปวส. / อนุปริญญา ๓.๙๒ - - - ๐.๒๒ -๐.๒๒ 
ปริญญาตรี ๓.๗๐ - - - - -๐.๔๔* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๔.๑๔ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมต้น และปริญญาตรี 

มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการวางแผนในการทํางาน น้อยกว่า 
ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าว มากกว่า ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

 



 
 

๘๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการควบคุมงาน 

(n=๓๓๒) 
 
 

การศึกษา 

 
 
 
 

x� 

การศึกษา 
มัธยมต้น มัธยม

ปลาย / 
ปวช. 

ปวส. / 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โทข้ึนไป 

๓.๘๐ ๔.๐๒ ๓.๗๒ ๓.๗๗ ๔.๑๓ 
 มัธยมต้น ๓.๘๐ - -๐.๒๒ ๐.๐๘ ๐.๐๓ -๐.๓๓* 
มัธยมปลาย / ปวช. ๔.๐๒ - - ๐.๓๐* ๐.๒๕ -๐.๑๑ 
ปวส. / อนุปริญญา ๓.๗๒ - - - -๐.๐๕ -๐.๔๑* 
ปริญญาตรี ๓.๗๗ - - - - -๐.๓๖* 
ปริญญาโทข้ึนไป ๔.๑๓ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมต้น ระดับปวส/

อนุปริญญา และปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการ
ควบคุมงาน น้อยกว่า ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป 

ผู้ประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าว มากกว่า ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙๐ 
 
สมมติฐานท่ี ๔ พนักงานท่ีมี ตําแหน่งต่างกันมีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘  การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน  

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามตําแหน่ง 
(n=๓๓๒) 

การบริหารจัดการ
การใช้แรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประ 
กอบการในอําเภอ
บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 

๑.ด้านการวางแผน
ในการทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๗๐๖ 
๒๐๖.๐๖ 
๒๑๒.๗๒ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๒.๒๓๕ 
๐.๖๒๘ 

๓.๕๕๙* ๐.๐๑๕ 

๒.ด้านการจัดการ
องค์กรในการ
ทํางาน 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๘๑๓ 
๑๖๙.๗๔๗ 
๑๗๕.๕๖๐ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๙๓๘ 
๐.๕๑๘ 

๓.๗๔๔* ๐.๐๑๑ 

๓.ด้านการบังคับ
บัญชาสั่งการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๔๔๓ 
๑๗๓.๙๙๓ 
๑๗๘.๔๓๖ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๔๘๑ 
๐.๕๓๐ 

๒.๗๙๒* ๐.๐๔๑ 

๔.ด้านการ
ประสานงาน 
ในการทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๒๖๑ 
๑๗๖.๐๐๗ 
๑๘๒.๒๖๘ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๒.๐๘๗ 
๐.๕๓๗ 

๓.๘๘๙** ๐.๐๐๙ 

๕.ด้านการ
ควบคุมงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๓๕๙ 
๑๗๓.๙๘๐ 
๑๗๙.๓๓๙ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๗๘๖ 
๐.๕๓๐ 

๓.๓๖๘* ๐.๐๑๙ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๓๒๓ 
๑๔๖.๒๐๔ 
๑๕๑.๕๒๗ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๑๗๗๔ 
๐.๔๔๖ 

๓.๙๘๑** ๐.๐๐๘ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 



 
 

๙๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ (F = ๓.๙๘๑, Sig. = ๐.๐๐๘) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประสานงานในการทํางาน (F = ๓.๘๘๙, Sig. = 
๐.๐๐๙)  ด้านการวางแผนในการทํางาน (F = ๓.๕๕๙, Sig. = ๐.๐๑๕)  ด้านการจัดการองค์กรใน
การทํางาน (F = ๓.๗๔๔, Sig. = ๐.๐๑๑)  ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (F = ๒.๗๙๒, Sig. = 
๐.๐๔๑)  ด้านการควบคุมงาน (F = ๓.๓๖๘, Sig. = ๐.๐๑๙) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
๐.๐๕ ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด 
(Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๙ - ๔.๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๙  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการวางแผนในการทํางาน 

                                                                                                           (n=๓๓๒)  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการวางแผนในการทํางาน น้อยกว่า ผู้ประกอบการ
ท่ีมีตําแหน่ง ระดับผู้จัดการ และระดับผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ตําแหน่ง 

 x�  

 
 
 
 

ตําแหน่ง 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 
ระดับ

หัวหน้างาน 
ระดับ

ผู้จัดการ 
ระดับ

ผู้บริหาร 

๓.๗๒ ๓.๘๕ ๔.๐๔ ๔.๑๒ 
ระดับปฏิบัติงาน ๓.๗๒ - -๐.๑๓ ๐.๓๒* -๐.๔๐* 
ระดับหัวหน้างาน ๓.๘๕ - - -๐.๑๙ -๐.๒๗ 
ระดับผู้จัดการ  ๔.๐๔ - - - -๐.๐๘ 
ระดับผู้บริหาร ๔.๑๒ - - - - 



 
 

๙๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน 

                                                                                                      (n=๓๓๒)  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน น้อยกว่า 
ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งระดับหัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ และระดับผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ตําแหน่ง 

 x�  

 
 
 
 

ตําแหน่ง 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 
ระดับหัวหน้า

งาน 
ระดับ

ผู้จัดการ 
ระดับ

ผู้บริหาร 

๓.๗๒ ๓.๙๔ ๓.๙๖ ๔.๑๒ 
ระดับปฏิบัติงาน ๓.๗๒ - -๐.๒๒* -๐.๒๔* -๐.๔๐* 
ระดับหัวหน้างาน ๓.๙๔ - - -๐.๐๒ -๐.๑๘ 
ระดับผู้จัดการ  ๓.๙๖ - - - -๐.๑๖ 
ระดับผู้บริหาร ๔.๑๒ - - -   



 
 

๙๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ 

                                                                                                      (n=๓๓๒)  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ น้อยกว่า ผู้ประกอบการท่ีมี
ตําแหน่งระดับหัวหน้างาน และระดับผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ตําแหน่ง 

 x�  

 
 
 
 

ตําแหน่ง 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 
ระดับ

หัวหน้างาน 
ระดับ

ผู้จัดการ 
ระดับ

ผู้บริหาร 
 

๓.๗๗ ๓.๙๙ ๓.๘๘ ๔.๑๓ 
ระดับปฏิบัติงาน ๓.๗๗ - -๐.๒๒* -๐.๑๑ -๐.๓๖* 
ระดับหัวหน้างาน ๓.๙๙ - - ๐.๑๑ -๐.๑๔ 
ระดับผู้จัดการ  ๓.๘๘ - - - -๐.๒๕ 
ระดับผู้บริหาร ๔.๑๓ - - - - 



 
 

๙๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการประสานงานในการทํางาน 

                                                                                                      (n=๓๓๒)  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ น้อยกว่า ผู้ประกอบการท่ีมี
ตําแหน่งระดับหัวหน้างาน และระดับผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตําแหน่ง 

 x�  

 
 
 
 

ตําแหน่ง 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 
ระดับ

หัวหน้างาน 
ระดับ

ผู้จัดการ 
ระดับ

ผู้บริหาร 

๓.๗๒ ๓.๙๕ ๓.๙๒ ๔.๑๔ 
ระดับปฏิบัติงาน ๓.๗๒ - -๐.๒๓* -๐.๒๐ -๐.๔๒* 
ระดับหัวหน้างาน ๓.๙๕ - - ๐.๐๓ -๐.๑๙ 
ระดับผู้จัดการ  ๓.๙๒ - - - -๐.๒๒ 
ระดับผู้บริหาร ๔.๑๔ - - - - 



 
 

๙๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด การบริหาร

จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยจําแนกตามความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวใน ด้านการควบคุมงาน 

                                                                                                      (n=๓๓๒)  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการควบคุมงานน้อยกว่า ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่ง
ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้บริหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตําแหน่ง 

 x�  

 
 
 
 

ตําแหน่ง 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 
ระดับ

หัวหน้างาน 
ระดับ

ผู้จัดการ 
ระดับ

ผู้บริหาร 

๓.๗๑ ๓.๙๒ ๓.๘๙ ๔.๑๒ 
ระดับปฏิบัติงาน ๓.๗๑ - -๐.๒๑* -๐.๑๘ -๐.๔๑* 
ระดับหัวหน้างาน ๓.๙๒ - - ๐.๐๓ -๐.๒๐ 
ระดับผู้จัดการ  ๓.๘๙ - - - -๐.๒๓ 
ระดับผู้บริหาร ๔.๑๒ - - - - 



 
 

๙๖ 
 
สมมติฐานท่ี ๕ พนักงานท่ีมี ระยะเวลาในการดําเนินงานต่างกันมีการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๔  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินการ 
(n=๓๓๒) 

การบริหารจัด 
การการใช้แรง 
งานต่างด้าว 
ของผู้ประกอบ 
การในอําเภอ 
บางพลีจังหวัด
สมุทรปราการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df ms F Sig. 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
๑.ด้านการ
วางแผนในการ
ทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๐๖๔ 
๒๐๗.๖๔๘ 
๒๑๒.๗๑๒ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๖๘๘ 
๐.๖๓๓ 

๒.๖๖๗* ๐.๐๔๘ 

๒ . ด้ า น ก า ร
จัดการองค์กร
ในการทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๓๔๗ 
๑๗๒.๒๑๓ 
๑๗๕.๕๖๐ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๑๑๖ 
๐.๕๒๕ 

๒.๑๒๕ ๐.๐๙๗ 

๓.ด้านการ
บังคับบัญชาสั่ง
การ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๐๒๔ 
๑๗๗.๔๑๒ 
๑๗๘.๔๓๖ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๐.๓๔๑ 
๐.๕๔๑ 

๐.๖๓๑ ๐.๕๙๖ 

๔.ด้านการ
ประสานงานใน
การทํางาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๙๗๗ 
๑๗๙.๒๙๑ 
๑๗๙.๒๙๑ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๐.๙๙๒ 
๐.๕๔๗ 

๑.๘๑๖ ๐.๑๔๔ 

๕.ด้านการ
ควบคุมงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๙๙๘ 
๑๗๕.๓๔๑ 
๑๗๙.๓๓๙ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๓๓๓ 
๐.๕๓๕ 

๒.๔๙๓ ๐.๐๖๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๕๙๙ 
๑๒๓.๓๔๒ 
๑๒๖.๙๔๑ 

๓ 
๓๒๘ 
๓๓๑ 

๑.๒๐๐ 
๐.๓๗๖ 

๓.๑๙๐* ๐.๐๒๔ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม จําแนกตามระยะเวลาในการ



 
 

๙๗ 
 
ดําเนินการ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ (F = ๓.๑๙๐, Sig. = ๐.๐๒๔) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปิยวาจา (วจีไพเราะ) (F = ๓.๕๐๕, 
Sig. = ๐.๐๑๖) ด้านอัตถจริย(สงเคราะห์) (F = ๓.๘๐๖, Sig. = ๐.๐๑๐) ด้านการวางแผนในการ
ทํางาน (F = ๒.๖๖๗, Sig. = ๐.๐๔๘)  ส่วนด้านสมานัตตตา(วางตนพอดี) (F = ๔.๕๓๖, Sig. = 
๐.๐๐๔) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ๐.๐๑ ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant 
Difference: LSD.) ดังตารางท่ี ๔.๒๕  

 
ตารางท่ี ๔.๒๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยท่ีสุด (Least 

Significant Difference: LSD.) การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจําแนกตามความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวใน ด้านการวางแผนในการทํางาน 

  
(n=๓๓๒) 

 
 

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 

 
 

x� 
 
 

ระยะเวลาดําเนินกิจการ 
ตํ่ากว่า ๕ ปี ๕ – ๑๐ ปี ๑๑ – ๒๐ 

ปี 
มากกว่า 
๒๐ ปี 

๓.๖๔ ๓.๘๘ ๓.๙๖ ๓.๙๔ 
ตํ่ากว่า ๕ ปี ๓.๖๔ - -๐.๒๔* -๐.๓๒* -๐.๓๐* 
๕ – ๑๐ ปี ๓.๘๘ - - -๐.๐๘ -๐.๐๖ 
๑๑ – ๒๐ ปี ๓.๙๖ - - - ๐.๐๒ 
มากกว่า ๒๐ ปี ๓.๙๔ - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาดําเนินกิจการตํ่ากว่า ๕ ปี  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการวางแผนในการทํางาน น้อยกว่า 
ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาดําเนินกิจการ ๕- ๑๐ ปี ๑๑-๒๐ ปี และมากกว่า ๒๐ ปีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 



 
 

๙๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๖  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ              

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

(n=๓๓๒) 
สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ การบริหาร

จัดการ 
๒.๔๒๔ 

- 
๐.๐๑๒ 

√ - 

๒. อายุ การบริหาร
จัดการ 

- 
๑.๗๕๗ ๐.๑๕๕ 

- √ 

๓. ระดับการศึกษา การบริหาร
จัดการ 

- 
๒.๒๕๐ ๐.๐๖๕ 

- √ 

๔. ตําแหน่ง การบริหาร
จัดการ 

- 
๓.๙๘๑ ๐.๐๐๘ 

√ - 

๕. ระยะเวลาดําเนิน
กิจการ 

การบริหาร
จัดการ 

- 
๓.๑๙๐ ๐.๐๒๔ 

√ - 

 
ตารางท่ี ๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง

ด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตาม
สมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

 ผู้ประกอบการท่ีมีเพศต่างกัน มีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย 

ผู้ประกอบการท่ีมีอายุต่างกัน มีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

ผู้ประกอบการท่ีมีตําแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

ผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ มีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

 



 
 

๙๙ 
 
สมมติฐานท่ี ๖ พนักงานท่ีมี ความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔  กับการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๗  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 

 
 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson, s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

ด้านการ
วางแผนใน
การทํางาน 

ด้านการ
จัดการ

องค์กรใน
การทํางาน 

ด้านการ
บังคับ

บัญชาสั่ง
การ 

ด้านการ
ประสานงาน

ในการ
ทํางาน 

ด้านการ
ควบคุม

งาน 

รวม 

ทาน ๐.๖๐๗** ๐.๖๒๕** ๐.๖๑๔** ๐.๕๙๕** ๐.๕๙๕** ๐.๖๗๑** 
ปิยวาจา ๐.๕๒๙** ๐.๕๓๐** ๐.๕๓๑** ๐.๕๔๓** ๐.๕๒๘** ๐.๕๘๙** 
อัตถจริยา ๐.๖๖๑** ๐.๗๒๐** ๐.๖๖๖** ๐.๖๘๔** ๐.๖๘๙** ๐.๗๕๖** 

สมานัตตตา ๐.๖๕๔** ๐.๗๒๓** ๐.๖๗๐** ๐.๖๕๐** ๐.๖๖๓** ๐.๗๔๓** 
รวม ๐.๗๓๗** ๐.๗๘๑** ๐.๗๔๖** ๐.๗๔๓** ๐.๗๔๔** ๐.๘๓๐** 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๗ ความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ ด้านการวางแผนในการทํางาน อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๓๗**) 
สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ ด้านการจัดการองค์กรในการทํางานอยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๘๑**) 
สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการอยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๔๖**) 
สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ ด้านการประสานงานในการทํางาน อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๔๓**) 
สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ ด้านการควบคุมงาน อยู่ในระดับสูง (r=๐.๗๔๔**) 
สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (R=๐.๘๓๐**) 
 
 
 



 
 

๑๐๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๘  ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้

แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 
ท่ี สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ เชิง ระดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑ หลักสั งคหวัต ถุ  ๔ 

กับด้านการวางแผน
ในการทํางาน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๒ หลักสั งคหวัต ถุ  ๔ 
กับด้านการวางแผน
ในการทํางาน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๓ หลักสั งคหวัต ถุ  ๔ 
กับด้านการวางแผน
ในการทํางาน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๔ หลักสั งคหวัต ถุ  ๔ 
กับด้านการวางแผน
ในการทํางาน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๕ หลักสั งคหวัต ถุ  ๔ 
กับด้านการวางแผน
ในการทํางาน 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

 
√ 

 
- 

๖ หลักสั งคหวัต ถุ  ๔ 
โดยภาพรวม 

√ - บวก สูง √ - 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๘ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับการ

บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ ด้านการวางแผนในการทํางาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย 

 สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการ ด้านการจัดการองค์กรในการทํางานโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 



 
 

๑๐๑ 
 

สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการ ด้านการประสานงานในการทํางาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการ ด้านการควบคุมงาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการ โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๒ 
 
๔.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

๔.๔,๑ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๔-๔.๒๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๙  ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ  

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ 

ลําดับ ปัญหาและอุปสรรค จํานวน 

๑. แรงงานขาดการเอาใจใส่ในการทํางานและการสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจและมีการ
ขัดคําสั่งถึงข้ันต้องลงโทษในบางครั้งคนใหม่เข้ากับคนเก่าไม่ได้ เม่ือพิจารณา
บางคนก็จะเป็นอุปสรรคในการทํางาน เช่นความต้ังใจในการทํางานแรงงาน
ส่วนมากชอบทํางานเสียทางบริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและทางด้านห้องพัก
ให้กับแรงงานต่างด้าวจํานวนเยอะ การยอมรับจากการโดนติจากหัวหน้าด่าทํา
ให้การแรงงานไม่พอใจทําให้หัวหน้างานมีการเอาใจใส่คนต่างด้าวน้อย 

๒๑ 

๒. การสั่งงานให้ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บริหารและหัวหน้างานพูดจาด้วยคําพูดท่ีน่าฟัง 
เพราะใครก็อยากได้ยินคําพูดท่ีเพราะๆทุกคนอาจจะไม่เข้าใจภาษาท่ีแตกต่าง
กันระหว่างคนงานไทยกับคนต่างด้าวท่ีอาจสื่อสารกันได้ไม่ครบถ้วน ชัดเจนใน
การสั่งงานการสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจ เพราะแรงงานต่างด้าวไม่รู้ภาษาไทยการ
สื่อสารท่ีเข้าใจไม่ตรงกันความไม่เข้าใจในภาษาท่ีมีความหมายท่ีแตกต่างกัน 

๒๐ 

๓. แรงงานต่างด้าวจะรอแต่รับความช่วยเหลือเช่น อาหาร เสื้อผ้าเงินไม่พอใช้
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอแรงงานต่างด้าวจะชอบเปรียบเทียบว่าตัวเองสิทธิไม่
เท่ากับคนไทยเช่นสวัสดิการบางทีสั่งงานให้ทํางานไม่ค่อยเข้าใจตรงกันเท่าไหร่
ให้ความสงเคราะห์เป็นกรณีไปมีการเช่าท่ีพักอาศัยให้อยู่ เ พ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานทางบริษัทยังไม่มีสวัสดิการและอ่ืนๆให้กับแรงงานต่างด้าวมาก
พอการช่วยเหลือดูแลอาจจะยังไม่ถ่ัวถึง 

๑๗ 

๔. ผู้บริหารไม่ให้ความเท่าเทียมกันทุกคนมีการแบ่งแยกแรงงานไทยแรงงานต่าง
ด้าว ไม่มีความเสมอภาคกันทุกคนในบางครั้งพนักงานเก่าไม่ยอมรับท่ีจะทํางาน
ร่วมกับพนักงานต่างด้าวไม่ให้คําแนะนําทําให้แรงงานต่างด้าวไม่เกรงกลัว ทํา
ผิดกฎระเบียบเป็นประจําวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันทําให้เกิดปัญหาไม่เข้าใจกัน
แรงงานต่างด้าวไม่กล้าแสดงออกคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิเท่าเทียมเหมือนพนักงาน
คนไทย 

๑๕ 



 
 

๑๐๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๐   ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 

 
ลําดับ ปัญหาและอุปสรรค จํานวน 

๑. เกิดข้อผิดพลาดต่างๆตามมาท้ังการมอบหมายงานรวมท้ังการจัดหา
งานบางเวลาไม่สามารถหาแรงงานต่างด้าวได้ตามจํานวนท่ีต้องการจัด
ให้พนักงานต่างด้าวไปทํางานในจุดท่ีไม่ถนัดแบ่งงานตามความถนัด 
จัดสรรให้เหมาะสมกับตําแหน่งท่ีมอบหมายการสื่อสารจัดการวางแผน
ให้ทําในสิ่งท่ีถนัดการวางแผนงานไม่มีความชํานาญด้านใดพนักงาน
ขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทําให้สายการผลิตมีพนักงานไม่ครบตาม
ตําแหน่งงาน เกิดความล่าช้าแผนท่ีวางไว้งานไม่ตรงตามเป้าหมาย 

๑๗ 

๒. ความรับผิดชอบในองค์กรการสื่อสารไม่สามารถให้ตําแหน่งท่ีสูงได้การ
สื่อสารท่ีไม่เข้าใจทําให้การทํางานในกลุ่มมีปัญหาบ้างการสื่อสารท่ีไม่
ตรงกันความสามารถของแรงงานต่างด้าว 

๑๑ 

๓. การสื่อสารสั่งงานเป็นระดับจะทําให้ผิดเพ้ียนเข้าใจคนละแบบกับท่ีสั่ง
สื่อสารไม่เข้าใจด้านภาษาการสื่อสารภาษาไม่เข้าใจท่ีหัวหน้าสื่อสาร
สั่งงานแล้วอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ตรงตามท่ีต้องการเรื่องความเข้าใจใน
คําสั่งท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษฟังคําสั่งการของหัวหน้างานไม่
ค่อยเข้าอาจจะไม่ตรงตามงานท่ีสั่งการสื่อสารและไม่ปฏิบัติการหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามท่ีสั่ง 

๒๐ 

๔. เนื่องจากภาษาท่ีใช้ไม่เข้าใจทําให้การทํางานผิดพลาดมีการเรียก
ประชุมในทีมงาน ประกาศเป็นคําสั่งบริษัทเพ่ือรับทราบร่วมกันการ
สื่อสารสั่งต่อคําสั่งจะทําให้ผิดพลาดง่ายภาษาไทยไม่คล่องมีเรื่องการ
สื่อสารไม่ชัดเจนบ้างของใช้พนักงานสัญชาติเดียวกันภาษาเป็น
อุปสรรคในการประสานงานไม่รู้จักหน่วยงานท่ีต้องติดต่อการสื่อสาร
อาจจะไม่เข้าใจตรงกันคนไม่เข้ากับงานความสามารถของแต่ละคน 

๑๙ 

๕. การจัดทําออกมาเป็นกฎระเบียบของบริษัทเพ่ือใช้ในการควบคุมการ
ทํางานภายในองค์กรไม่เชื่อฟังหัวหน้าและฝ่าฝืนกฎระเบียบไม่ปฏิบัติ
ตามท่ีสั่งงานไว้หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งทํางานไม่ได้เป้าหมาย ท่ีเราต้ัง
ไว้แรงงานต่างด้าวไม่กล้าตัดสินใจกลัว กลัวหัวหน้าด่าปัญหาส่วนมาก
แรงงานไม่ต้องการทํางานอยู่ในระเบียบควบคุม 
 

๑๓ 



 
 

๑๐๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๑  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ ประการ 
 

ลําดับ ข้อเสนอแนะ จํานวน 

๑. อาจจะมีบางครั้งท่ีพบปัญหาบ่อยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญเพราะยังทํา
ความเข้าใจกันจึงทําให้เกิดปัญหาข้ึนต้องใช้ล่ามมีกฎระเบียบชัดเจนต้องมี
ความเข้มงวดจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในช่วงเข้างานใหม่ให้มีสิทธิรักษาพยาบาล
ประกันสังคม ให้คําแนะนําหรือสอนวิธีการทํางานให้มีโอกาสแรงงานต่าง
ด้าวแก้ไขกรณีทํางานผิดพลาดต้องและให้คําแนะนําและสอนงานอย่าง
ถูกต้องต้อง 

๑๓ 

๒. คําพูดเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้คนอ่ืนเชื่อฟังและทําตามให้แรงงานต่างด้าว
สื่อสารภาษาไทยให้ได้ก่อนปฏิบัติงานต้องใช้ล่ามผ่านล่ามท่ีเป็นพนักงาน
ชาติเดียวกันให้มีการทวนการสื่อสารเพ่ือให้มีความชัดเจนมากข้ึนมีสมาคม
เข้ามาดูแลโดยเฉพาะการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว หรือไม่ก็รับเฉพาะคน
ท่ีพูดภาษไทยได้พูดจาใช้คําพูดท่ีน่าฟังต้องมีล่ามเป็นสื่อค่อยๆพูด 

๒๐ 

๓. แรงงานต่างด้าวอาจจะไม่เหมือนแรงงานคนไทย เพราะการให้สวัสดิการ
เรื่องท่ีอยู่อาศัยเขาต้องการมากกว่าแรงงานคนไทยอยากให้ดูแลแรงงาน
ต่างด้าวดูแลเอาใจใส่เรื่องการทํางานต้องเป็นระบบแบบแผนท่ีแน่นอน
ส่งเสริมชี้แนะอยากให้ทางบริษัทมีสวัสดิการและดูแลแรงงานต่างด้าว
อย่างท่ัวถึงควรคํานึงถึงความเป็นอยู่ของแรงงานทุกคน ตามเอาใจใส่
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

๑๓ 

๔. อยากทํางานเหมือนญาติกันทุกคนให้ปรับทัศนคติทางความคิดให้ความ
สนิทสนมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ให้การ
ปฏิบัติแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกัน ไว้วางใจให้แรงงานปฏิบัติงานท่ี
สําคัญตามโอกาสต่อแรงงานให้ทางบริษัทได้มีการให้แรงงานต่างด้าวได้
เรียนรู้ภาษาในโรงงานเพ่ือท่ีจะได้รู้ว่าหัวหน้างานสั่งงาน และหัวหน้าต้อง
ไม่ใช้อํานาจให้หัวหน้างานสอนงานให้ด้วยความเข้าใจให้ความเท่าเทียม
กันทุกคนมีการแบ่งแยกแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวเม่ือทําผิดกฎระเบียบ
มีสิทธิเท่าเทียมเหมือนพนักงานตนไทย 
 

๑๑ 

 

 
 



 
 

๑๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๒  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าว ๕ ด้าน 

 
ลําดับ ข้อเสนอแนะ จํานวน 

๑. มีการสอนงานรวมท้ังติดตามผลงานให้เพ่ือนร่วมงานเป็นล่ามใช้วิธีสังเกต 
เพ่ือท่ีจะจัดให้แรงงานต่างด้าวทํางานตามแผนและควานถนัด ทําความ
เข้าใจในเรื่องการทํางานรับแรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมาย หน้าท่ีแต่ละคน
ให้ชัดเจนต้องวางแผนในระดับงานต่างๆให้เด่นชัดในการทํางานต้องเรียก
แรงงานเหล่านั้นมาทําความเข้าใจในส่วนของผลกระทบของงาน 

๑๓ 

๒. ถ้าให้งานตรงตามความสามารถผลงานท่ีออกมาพึงพอใจ และงานก็เป็นไป
ตามท่ีต้องการมีการจัดสอนภาษาเล็กๆน้อยๆให้แรงงานต่างด้าวให้หัวหน้า
งานดูแลควรมีการฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวในงานท่ีได้รับมอบหมายทํา
คู่มือท่ีเป็นภาษาของแรงงานต่างด้าวจัดให้แรงงานต่างด้าวมีการพัฒนา
แรงงานตามลักษณะงานและมีคุณภาพ 

๑๐ 

๓. ให้มีวิธีการสั่งการแรงงานต่างด้าวท่ีเหมาะสมปกครองแรงงานต่างด้าว
ด้วยเหตุผลและมีความยุติธรรมควรสื่อสารให้ชัดเจนต้ังกฎระเบียบให้ทุก
คนปฏิบัติตามกันต้องเป็นระบบ ต้องสั่งการคนเดียวทําความเข้าใจงานท่ี
ทําให้แรงงานต่างด้าวหรือปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง 

๑๔ 

๔. มีระบบให้มีการแนะนําหน่วยงาน และหัวหน้างานในหน่วยงานใน
หน่วยงานท่ีต้องไปติดต่อจัดทําคู่มือเป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว  และ
ทํางานโดยได้รับมอบหมายอย่างเต็มใจ เข้าใจหน้าท่ีการทํางานอย่างถูก
ต้องการปฏิบัติของแต่ละคน  
 

๑๒ 

๕. งานท่ีออกมาก็จะออกมาดี และตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ติดตามการ
ทํางานให้มีคนช่วยสอนและติดตามผลอธิบายให้เขาเข้าใจในงานแต่ละ
รูปแบบว่าควรจะทําอย่างไรให้ได้เป้าหมายให้หัวหน้างานสอนงานสอนวิธี
ปฏิบัติงาน และให้กล้าตัดสินใจต้องมีการดูแลควบคุมความผิดพลาดใน
แรงงานต่างด้าวได้หากสงสัยตรงไหนให้มาสอบถามก่อนได้ ค่อยลงมือ
ทํางานต่อไนข้ันตอนต่อไป 
 

๙ 

 
 



 
 

๑๐๖ 
 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
ใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

การสัมภาษณ์นี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สัมภาษณ์ถึงหลักธรรมท่ีนํามาใช้ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบไปด้วย ๑) ทาน (โอบอ้อมอารี)  ๒) 
ปิยวาจา (วจีไพเราะ) ๓) อัตถจริยา (สงเคราะห์) ๔) สมานัตตตา (วางตนพอดี) และถามตามกรอบ
ทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีของHenri Fayol (Industrial and General Administration) ๑) ด้านการ
วางแผนในการทํางาน  ๒) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน  ๓) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ  ๔) 
ด้านการประสานงานในการทํางาน  ๕) ด้านควบคุมงาน สัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าวซ่ึงสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จํานวน 
๑๔ ท่าน ดังต่อไปนี้ 

 
หลักธรรมท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว หลักสังคหวัตถุ ๔ ดังนี้ 

๑) ทาน (โอบอ้อมอารี)  
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านทาน มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมีรายละเอียดเก่ียวกับด้านทาน ว่า
ควร มีการแบ่งบันและให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามความสามาเท่าท่ีให้ได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงาน 
ไม่ตระหนี่ และการให้จะได้รับผลตอบแทนท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่นการจัดหาเรื่องท่ีพักอาศัย๑ 
การให้โอกาสในการปฏิบัติงานเปิดโอกาสให้ทํางานเพ่ือสร้างรายได้เพ่ือ เป็นการจุนเจือครอบครัวท้ัง
ทางพ่ีน้องและญาติมิตรรวมท้ังคนอ่ืนๆในครอบครัว๒ ให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่ตามความสามารถ
เท่าท่ีทําได้ โดยเฉพาะการพูดจากับพนักงานท่ีเป็นคนต่างด้าวโดยภาษาท่ีสุภาพและทําให้แรงงานต่าง
ด้าวเชื่อใจ และเข้าใจเพ่ือความไว้วางใจในการทํางาน๓ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้แรงงานต่าง
ด้าวได้รับเป็นของขวัญและเข้าของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ ท่ีทางบริษัท
จัดข้ึน๔ มีการจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆให้กับแรงงานต่างด้าวและคนในครอบครัวเพ่ือให้แรงงาน
ประหยัดค่าใช้จ่าย๕ ทางบริษัทมีกิจกรรมใดก็จะให้แรงงานต่างด้าวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเสมอภาคเท่า

                                                           
๑ สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๐๗ 
 
เทียมกันของแรงงานทุกคน โดยไม่เลือกและมีการชักชวนทําร่วมกัน๖ ทางบริษัททําการจดทะเบียน
ให้กับแรงงานต่างด้าวฟรีจัดท่ีอยู่อาศัยให้อยู่ฟรีมี เสื้อผ้าใส่ทํางานเป็นชุดยุนิฟรอม์ เพ่ือเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้แรงงานทุกคน ๗ แรงงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวจะเสนอผลงาน
แบบเดียวกัน โดยไม่เลือกชนชั้น ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน๘ทางบริษัทจัดให้มีการข้ึนทะเบียน
ประกันสังคมท้ังแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทย ให้คนไทยสอนงานโดยช่วยกันทําใช้หลักการทํางาน
ร่วมกันในการผลิต ๙ อยากให้มีการแบ่งปันกันมีการเสียสละการเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและให้สวัสดิการด้าน
ปัจจัย ๔ แก่พนักงานโดยให้ต่างด้าวเสมอเหมือนกับแรงงานไทยทุกประการโดยเฉพาะ เรื่องของ
สวัสดิการท่ัวไปท่ีคนไทยได้รับ๑๐ มองว่าแรงงานต่างด้าวก็เหมือนกับแรงงานไทยท่ัวๆไปทุกคนมี
เป้าหมาย เพ่ือทํามาหากินอาจจะมองได้ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ หนีร้อนมาพ่ึงเย็นเปรียบเหมือนคน
ไทยเราไปทํางานต่างประเทศเป็นการให้บริการให้ความช่วยเหลือโดยใช้ระเบียบการบริหารให้
เหมือนกับคนไทย๑๑ มองว่าแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นประเทศ
รอบๆ บ้านเรามีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ต่างๆ มีส่วนคล้ายคลึงกันท่ังทางด้านการนับถือศาสนาท่ีมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันอยู่แล้ว ตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์๑๒ มองจะต้องจ่ายค่าแรงด้าวความ
เป็นธรรม มีโอกาสสงเคราะห์ด้านปัจจัย ๔ เช่น อาหาร เสื้อผ้า ไม่ใช้งานจรชนเกิดกําลังให้ทํางานแบบ
พอดีตามความเหมาะสม๑๓ ควรเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ในไมตรีจิต สงเคราะห์ซ่ึงกันและกัน เอาใจเขามาใส่
ใจเรา ให้เท่าท่ีจะให้ได้ ไม่เอาเปรียบกัน๑๔ 
 

                                                           

 ๖สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๗ สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๘ สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๙ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๒. 

๑๐ สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-
อิเล็คทรอนิค, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๑ สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๒ สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๓ สัมภาษณ์ พระครูปลดัธนกฤต ขนฺติมโน, ครูสอนพระปริยตัิธรรมวัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๑๔ สัมภาษณ์ พระสัญญา สญญฺคโม, พระอาจารยส์อนศิลธรรม ในโรงเรียนวัดบางโฉลงใน อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 



 
 

๑๐๘ 
 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าทาน คือการให้สิ่งของแก่แรงงานต่างด้าวท่ีควรให้  รวมถึงการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แสดงไปถึงน้ําใจท่ีทางผู้บริหารมอบให้ท่ีให้ท้ังท่ีเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ และยังเป็นการ
บริหารให้พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการแบ่งปันกันท้ังวัตถุสิ่งของ รวมถึงอุปกรณ์
ของใช้ในการปฏิบัติงาน หรือในส่วนตัวท่ีต้องใช้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน เช่น หากมีใครท่ีทํางาน
ร่วมกันกับเพ่ือนขาดเหลืออุปกรณ์ต่างๆ สิ่งของเหล่านั้น ก็นํามาแบ่งปันกันใช้ การเริ่มต้นด้วยการ
แบ่งปันภายในแผนกของตัวเองขยายไปสู่ระดับโรงงาน จะช่วยให้การบริหารจัดการพนักงานใน
หน่วยงานมีความมีความสํานึกในเรื่องท่ีจะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีการให้และมีการรับ เพราะ
นอกเหนือจากสิ่งของแล้วการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันเรื่องของความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันเป็นสิ่งท่ีฝังติดอยู่ในตัวของแรงงานท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนต่างด้าว การแบ่งปันจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของแต่ละแผนกของโรงงานงานขับเคลื่อนไปในทางท่ีดีโดยการแบ่งปันนี้เอง 

๒) ปิยวาจา (วจีไพเราะ) 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านปิยวาจา มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมีรายละเอียดเก่ียวกับด้านปิย
วาจาว่า ไม่พูดจาดูถูกเหยียดหยามพนักงานท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวรวมถึงการพูดด้วยวาจาท่ีสุภาพเพ่ือ
เป็นการให้กําลังใจกับเพ่ือนร่วมงานทุกคนในเม่ือเจอเขาประสบปัญหาท้ังเรื่องส่วนตัวและเรื่องท่ี
เก่ียวกับการทํางาน๑๕ งดการใช้วาจาท่ีเป็นการพูดแบ่งชนชั้นกับแรงงานต่างด้าว ไม่พูดจาข่มแหงน้ําใจ
ของเพ่ือร่วมงานท่ีเป็นคนต่างด้าวแต่ถ้าทําได้การใช้คําพูดสมควรท่ีจะใช้คําพูดท่ีดีๆ กับเพ่ือนร่วมงาน
ทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว๑๖ มองถึงภาษาท่ีใช้ในการทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าว
จะต้องเป็นภาษาท่ีง่ายพูดชัดเจนไม่คลุมเครือและต้องถามเสมอว่าเข้าใจท่ีพูดไม่ เพราะจะเกิดผลเสีย
ในการปฏิบัติงานได้ถ้าการสื่อสารกันไม่เข้าใจฉะนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้คําพูด 
ในการสั่งงานกับพนักงานท่ีเป็นคนต่างด้าว๑๗ ต้องให้คําชี้แจงโดยละเอียดในการสั่งงาน กับพนักงานท่ี
เป็นคนต่างด้าวหากทราบว่ามีการเข้าใจผิดให้รีบเคลียและแก้ไขพร้อมอธิบายใหม่โดยใช้ความใจเย็น
เป็นท่ีต้ัง๑๘ ผู้บริหารสมควรทําตัวให้เป็นแบบอย่างให้กับลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ
โดยเฉพาะการใช้คําพูดท่ีไพเราะจะได้เป็นตัวอย่างท่ีดีให้ทุกคนท่ีทํางานร่วมกัน เพ่ือจะให้ระดับ
ผู้จัดการลงมาถึงระดับหัวหน้างานระดับต่าง๑๙ จัดฝึกอบรม เพ่ือปลูกจิตรสํานึกให้กับพนักงานทุกคน
ท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนต่างด้าวให้อยู่ร่วมกันด้วยการพูดท่ีเป็นแบสรรสร้างโดยเฉพาะให้ทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกันโดยเฉพาะด้านคุณค่าของคุณค่าของคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหน ก็มีคุณค่าความเป็นคน
                                                           

๑๕ สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม
พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑๖ สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 
จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 
จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖มกราคม 
๒๕๖๒. 

๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด,  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๐๙ 
 
เท่าเทียมกัน๒๐ ลดในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการทํางาน เพราะอารมณ์นั้นนําไปสู่การใช้ดําพูดท่ีทุก
คนไม่ปรารถนาจะได้ยินอารมณ์ท่ีรุนแรงนําไปสู่การอคติในระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน ไม่มีความสุข
ในการทํางานผู้บริหารควรท่ีจะลดอารมณ์รุนแรงในการบริหารงาน๒๑ ในการสั่งงานลูกน้องให้ใช้คําพูด
ให้น้อยท่ีสุด และพูดเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวข้องในการทํางาน เพ่ือป้องกันทุกคนท่ีทํางานร่วมกันเกิดการ
เข้าใจผิดกันได้เพราะคําพูดของคนจะพูดให้ดูดีหรือไม่ดีก็ได้๒๒ จะพูดดีหรือพูดเพราะขนาดไหนก็สู้ทํา
ให้เห็นดีกว่าตัวอย่างท่ีดีจะทําให้ทุกคนท่ีทํางานร่วมกันได้เห็นแล้วนําไปปฏิบัติตามก็จะช่วยพัฒนา
องค์กรได้ เพราะถึงจะพูดดีแต่ก็ประพฤติไม่ดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากผู้บริหารสมควรท่ีจะท่ีระวังคําพูด
โดยคิดให้มากก่อนท่ีจะพูดออกมา๒๓ คําพูดท่ีดีทุกถ้อยคําแสดงถึงความปรารถนาดีมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง
แม้กระท่ังคําแนะนํา หรือคําตักเตือนสมควรกล่าวด้วยจิตรท่ีมีเมตตาโดยจะใช้คําพูดกับแรงงานทุก
ชาติ ให้ความเสมอภาคกันต้องพูดด้วยความเป็นจริงมีเหตุผล และก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีสําคัญจะต้อง
ถูกกาลเทศะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทุกๆด้าน๒๔ ในการพูดจาสื่อสารต่อกันต้องเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมของแรงงานในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แต่เป็นสิ่งท่ีส่งผลในการทํางานมาก
จําเป็นต้องหาวิธี เพ่ือทําให้ทุกคนเข้าใจเพ่ือจะได้ทํางานร่วมกันได้ทางผู้บริหารสมควรท่ีจะกําหนดวิธี
ในการท่ีจะสื่อสารโดยการใช้คําพูด หรือวิธีการท่ีจะทําให้แรงงานท่ีทํางานร่วมกันเข้าใจไปในทาง
เดียวกัน๒๕ การคุยกันดีๆ คนไทยเราเองก็ไม่แพ้ชาติอ่ืนๆ ในโลก คําพูดนั้นสามารถท่ีจะแสดงออกมา
ให้เห็นเป็นภาพฉะนั้นเราเองสมควรท่ีจะพูดออกมาในทางท่ีดี ผู้บริหารสมควรท่ีจะพูดให้มองเห็นว่า
เป็นการเอ้ืออาทรกับเพ่ือนร่วมงาน ท่ีเป็นแรงงานต่างด้าว๒๖ใช้คําพูดท่ีแสดงออกถึงความเมตตา
เหมือนกับ พ่อ แม่ ท่ีมีต่อลูกในกรณีท่ีแรงงานทําผิดให้คําว่ากล่าวตักเตือน และหาทางแก้ไขโดย

                                                           
๒๐ สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็คทรอนิค, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๐ 
 
ผู้บริหารต้องทําตัวเป็นกลาง๒๗ การพูดเป็นบันไดข้ันแรก ท่ีจะอยู่ร่วมกันเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
อันดีให้เกิดข้ึนเน้นการพูดจริง ทําจริงและมีสัจจะ๒๘ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าปิยวาจา คือการพูดจาด้วยการใช้ถ่อยคําไพเราะอ่อนหวาน ใช้เป็นการ
เจรจาต่อกันด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ จะเป็นการใช้ถ้อยคําท่ีนํามาใช้เป็นประโยชน์ ต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพราะ ถ้อยคําท่ีพูดออกมาแล้วไม่ไปกระทบกระท่ังผู้อ่ืน ไม่ไปเสียดสี พูดแต่สิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์นั้นจะ ทําให้เกิดการเลื่อมใสศรัทธาในตัวระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างานจึงจําเป็นต้อง
ใช้ถ่อยคําเพ่ือสื่อสารกันในการทํางานร่วมกันทําให้เกิดความพึงพอใจในตัวผู้พูด เพ่ือให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการทํางาน ทําให้ผลงานประสบความสําเร็จและมีคุณภาพตามท่ีเรา
ต้องการ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและใช้ในการดํารงชีพรวมถึงการปฏิบัติงานได้ดีอย่างข้ึน 

๓) อัตถจริยา (สงเคราะห์) 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านอัตถจริยา มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมีรายละเอียดเก่ียวกับด้านอัตถ
จริยา มองถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวนั้นจะต้องให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
ตามเหตุผลท่ีสมควร โดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะเป็นการให้ด้วยความสมัครใจเต็มใจ ไม่หวังผลใน
วันข้างหน้าเป็นการให้ท่ีสร้างความพึงพอใจท้ังผู้ให้และผู้รับ๒๙ แนะนําวิธีสอนงานให้แรงงานต่างด้าว
รักในอาชีพเพ่ือท่ีทํา เพ่ือจะใช้เป็นอาชีพในอนาคตเพราะว่าแรงงานท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ีต้องการ
ของผู้ประกอบการจะช่วยให้แรงงานมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และท่ีสําคัญต้องให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
แรงงานต่างด้าวเพ่ือจะอยู่เมืองไทยได้โดยไม่ผิดกฎหมาย๓๐ การได้รับค่าตอบแทนรวมถึงค่าล่วงเวลาท่ี
เท่าเทียมกับแรงงานไทย อีกอย่างสําคัญไม่น้อยกว่ากัน คือการรับฟังปัญหาต่างๆ ท่ีแรงงานต่างด้าว
เสนอเพ่ือนํามาหาวิธีการแก้ไข และหาแนวทางการช่วยเหลือเพ่ือท่ีจะหยุดปัญหาเหล่านั้น๓๑ ในกรณีท่ี
แรงงานต่างด้าวแสดงกิริยาท่าทางไม่พอใจหรือไม่พอใจในตัวหัวหน้างานหรือผู้บริหารจะต้องจัดการ
เจรจาพูดคุยกันหาทางออกโดยจะหาวิธีการท่ีไม่ทําให้ท้ังสองฝ่ายเกิดความเสียหายและนําไปสู่การ
ทํางานอยู่ร่วมกันต่อไปอย่างปกติ การให้โอกาสนั้นสําคัญมากสําคัญมากสําหรับแรงงานต่างด้าว๓๒ ให้

                                                           
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูปลดัธนกฤต ขนติมโน,  ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระสัญญา สญฺญาคโม, พระอาจารย์สอนศิลธรรมในโรงเรียนวัดบางโฉลงใน อําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๐ สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๑ สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒

 สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖มกราคม 

๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๑ 
 
การแบ่งปันสิ่งของกับแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง จะเป็นวันเกิด ปีใหม่ 
ตรุษจีน หรือโอกาสสําคัญของบริษัท เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้แรงงานต่างด้าวมีกําลังใจท่ีจะ
ทํางานอยู่ร่วมกันนานๆ และมีความเต็มใจมีความสุขในการทํางานนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข๓๓ ทําการความสําคัญแก่คนงานต่างด้าวโดยการประกาศยกย่องแรงงานต่างด้าวท่ีทํางาน
ดีเด่นและมีการมอบรางวัลเพ่ือตอบแทนเพ่ือเป็นกานสร้างขวัญและกําลังใจให้แรงงานต่างด้าวต่ังใจ
ปฏิบัติงาน๓๔ ทางบริษัทให้การดูแลแรงงานต่างด้าวทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวโดยการลด
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพให้กับแรงงานทุกคน ให้มีการทํางานล่วงเวลา ให้ใช้ค่าน้ํา ไฟฟ้าฟรี จัดเลี้ยง
ตามเทศการต่างๆ ปรับเงินเดือนอย่างเสมอภาค ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว 
๓๕ การทํางานร่วมกันไม่แยกแยะว่าแรงงานจะเป็นใครมาจากไหนทุกคนมีความเสมอภาคกันในการ 
การสั่งงานก็เช่นกันให้ทุกคนทํางานได้อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกหรือกลั่นแกล้งแรงงาน และเสนอ
ผลงานให้กับทุกคนท่ีเราจะทําการปรับค่าแรงและการจ่ายโบนัสโดยไม่แยกแรงงานต่างชาติและ
แรงงานไทย๓๖ การทํางานร่วมกันจะแบ่งงานกันทําโดยไม่ให้แรงงานคนใดคนหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบ
ให้ทุกคนทํางานตามความถนัด และความช่วยเหลือในยามท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการทํางานหรือไม่เข้าใจ
เรื่องการทํางานจะสอนให้ทํางานท่ีติดขัดหรือไม่เข้าใจแบบโดยจะสอบถามก่อนลงมือทํางานและ
อธิบายให้เข้าใจติดตามดูแลจนกว่าแรงงานทุกคนทํางานไปได้โดยไม่ติดขัด๓๗ การให้ผลประโยชน์แก่
แรงงานต่างด้าวและแรงงานคนไทยร่วมกันทําผลงานท่ีเป็นประโยชน์ เสมอภาคกันเพราะเป็นสิ่งท่ีทุก
คนต้องการ๓๘ ให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนนายจ้างมีสิทธิท่ีจะดูแลแรงงานทุกคนให้ได้รับ
สวัสดิการเหมือนกันและเท่าเทียมกัน เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเพราะเขาเป็นคนสร้างงานให้กับ
เรา๓๙ เปรียบเหมือนการให้เปล่าไม่เฉพาะแรงงานต่างด้าวแต่สมควรท่ีจะให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกันใน

                                                           

๓๓
 สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๓๕ สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๖

 สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๗

 สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒ 
๓๘ สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๒ 
 
รูปแบบสวัสดิการท่ีเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ๔๐ ให้การดูแลเม่ือยามเจ็บไข้ได้ป่วยม่ีค่า
รักษาพยาบาลให้ มีการให้โบนัสตามสมควร สอนให้ลูกจ้างเป็นคนท่ีมีศีลธรรม๔๑ ให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือเก้ือกูลด้วนบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยกันถึงแรงงานจะเป็นคนต่างด้าวไม่ควรกีด
กัน๔๒ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าอัตถจริยา คือการสงเคราะห์ แก่แรงงานท่ีมีการประการประพฤติตนให้
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบการ รู้จักการให้มีการเสียสละ ไม่เป็นคมท่ีเห็นแก่ตัว มีการ
ทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจช่วยเหลือส่วนรวม แก้ไขเรื่องปัญหาต่าง ในส่วนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
โดยมองว่าถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงาน ทําให้งานท่ียากก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอ และ
การสงเคราะห์นี้ยังช่วยให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และมี
ความสุขกับการทํางาน และอยู่ทํางานด้วยความเต็มใจทําให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทําให้เกิด
การพัฒนาให้ทุกคนในองค์กรเกิดความรักมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

๔) สมานัตตตา (วางตนพอดี) 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสมานัตตตา มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมีรายละเอียดเก่ียวกับด้าน 
สมานัตตตา การทําตนเสมอต้นเสมอปลาย มองถึงการให้ความเท่าเทียมกันในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทํางานและผลตอบแทนท่ีเป็นสวัสดิการและรายได้แต่จะต้องทําด้วยความเสมอภาคกันโดย
การให้ความสําคัญกับทุกคนเท่าๆ กันโดยท่ีมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์๔๓ ให้ความช่วยเหลือและเป็น
ธรรมกับแรงงานทุกคนโดยการไม่เอารัดเอาเปรียบ ในเรื่องของผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและ
สวัสดิการของบริษัท ตามกฎหมายกําหนดให้ได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนเพ่ือใช้ในการดํารงค์
ชีวิต ของตนเองและครอบครัว๔๔ มองถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบเพ่ือนร่วมงานท่ีทํางานอยู่ด้วยกันให้
ระดับผู้บริหารและระดับผู้จัดการหัวหน้างานตามลําดับข้ันการบริหาร ด้วยความเหมาะสมเท่าเทียม
กันให้มีความเหมาะสมทําให้แรงงานมีความเคารพนับถือกลุ่มผู้บริหาร และมีความเชื่อม่ันท่ีจะอยู่
ทํางานต่อไปด้วยความเต็มใจ๔๕ ในบางครั้งการทํางานร่วมกันกับแรงงานต่างด้าวอาจจะมีปัญหา ท่ี
                                                           

๔๐ สัมภาษณ์ นาย สนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดธนกฤต ขนติมโน, ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๒

 สัมภาษณ์ พระสัญญา สญฺญาคโม, พระอาจารย์สอนศิลธรรมในโรงเรียนวัดบางโฉลงในอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๔๓ สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔

 สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๔๕ สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  



 
 

๑๑๓ 
 
อาจจะเกิดข้ึนและไม่เข้าใจในเรื่องการสื่อสารอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้ ผู้บริหารพึงระวังโดยการ
ไม่แสดงกิริยาท่าทางออกมาท่ีรุนแรงเพราะการกระทําในสิ่งท่ีไม่เหมาะสมอาจจะทําเรื่องเล็กให้เป็น
เรื่องใหญ่เกิดความไม่พึงพอใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง๔๖ อีกเรื่องมีความสําคัญไม่ต่างกันคือการทํา
ตัวของผู้บริหารและระดับควบคุมงานเป็นการทําพฤติกรรม ท่ีดีเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้
บุคคลท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเห็นและนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้ดีและ
ต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลาย๔๗ ในการปกครองของผู้บริหารจะต้องไม่แบ่งแยกในแต่ละระดับทุก
ตําแหน่งในการทํางานมีความสําคัญทุกตําแหน่งจึงจําเป็นต้องรักษาและพัฒนาความสําคัญ ของทุกๆ 
ตําแหน่งเพ่ือทีจะให้พนักงานมีความเชื่อฟังและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันตลอดไป๔๘ การวางตัว
ทีสมํ่าเสมอในการทํางานนั้นเป็นสิ่งท่ีควรกระทําเป็นอย่างยิ่งเพราะการท่ีจะทํางานร่วมกันนั้นจะทํา
พฤติกรรมปกติให้เหมือนกันในทุกๆ วันเพราะคนท่ีทํางานอยู่ร่วมกันก็ไม่สามารถท่ีจะทราบอารมณ์
ของท่าในแต่ละวันจึงจําเป็นต้องทําตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย๔๙ ผู้บริหารระดับกลางนั้นจะต้องเป็นคน
ท่ีรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงลงมาสั่งการเพ่ือปฏิบัติมีความจําเป็นต้องวางตัวให้สมํ่าเสมอเพ่ือ
ส่วนหนึ่งให้เจ้านายเบ้ืองบนให้ความเชื่อใจให้บริหารจัดการ อีกท้ังต้องสั่งการระดับหัวหน้างานอีก
ทอดการท่ีต้องทําตัวให้เสมอต้นเสมอปลายจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งและจะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยเพราะ
มีผลกับการบริหารอยู่ร่วมกัน๕๐ การร่วมปฏิบัติงานของหัวหน้างานเป็นจุดท่ีต้องสัมผัสกับแรงงาน
โดยตรงฉะนั้นการท่ีเราต้องวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีความจําเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารจดการ
เพราะเป็นหน่วยงานท่ีสัมผัสโดยตรงกับแรงงานต่างด้าวถ้าเราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการ
วางตัวท่ีพอดี ได้จะช่วยให้เราสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น๕๑ ความเป็นผู้สมํ่าเสมอ หรือ
ความเสมอต้นเสมอปลาย มีการรักษาระเบียบวินัยอันใดไว้ท่ีคุณพึงปฏิบัติ ท้ังผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเน้นการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ถึงเป้าหมายสําคัญขององค์กร

                                                           

๔๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖มกราคม 

๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด,  

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๘

 สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๐

 สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๔ 
 
โดยอาจจะเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติออกมาเหมือนกัน๕๒ โดยมองแรงงานต่างด้าว
ไม่แบ่งแยกกันให้มอมเหมือนกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันสามารถท่ีจะมีสิทธิใน
การรับสวัสดิการทุกอย่างท่ีมี ความเสมอภาคนั้นจะช่วยให้เราไม่คิดอะไรท่ีแตกต่างกันออกไปและจะ
นําไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันทํางานออกมามีประสิทธิภาพสูง๕๓ การท่ีจะอยู่ร่วมกันสมควรท่ีเราจะต้อ
สร้างกฎระเบียบและอธิบายให้แรงงานต่างด้าวท่ีทํางานอยู่ร่วมกันเข้าใจก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ทุกคนท่ีเข้ามาทํางานมีขอบเขตท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะการทําอย่างนี้เป็นการไม่
เอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว และทําให้เกิดการยอมรับ๕๔ ไม่ใช้อํานาจจนเกินความพอดีแสดง
ความมีเมตตาแก่ลูกจ้างต่างด้าวเคารพในความเป็นมนุษย์ตามความเหมาะสม๕๕ ผู้บริหารทําตัวเป็น
ตัวอย่าง เป็นผู้นําเริ่มต้นทําประพฤติอย่างไร ทําให้ผู้ปฎิบัติตามจะทําตามเช่นนั้นทําให้ทุกคนท่ีทํางาน
อยู่ร่วมกันเป็นคนท่ีมีจิตใจหนักแน่น ม่ันคงไม่เป็นคนโลเล๕๖ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าสรุปสมานัตตตา คือการวางตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีหนักแน่นและ
ให้ความเสมอภาคกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ 
ร่วมเผชิญ และร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ช่วยกันคิดในทางท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือให้การ
บริหารโรงงาน และทําให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ การวางตัวอย่างเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายนั้น ยัง
เป็นการนําไปสู่การบริหารจัดการ ทําให้ทุกคนในหน่วยงานมีความสุข  
 
หลักการบริหารจัดการท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 

๑) ด้านการวางแผนในการทํางาน 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการวางแผน มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมีรายละเอียดเก่ียวกับด้าน
การวางแผนในการทํางาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันปฏิบัติงานตาม
แผนงานท่ีวางไว้ให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตลอดจนถึงกิจกรรมต่างของบริษัทท่ีวางแผนการผลิตตามท่ีจัด
ความสําคัญของงานให้เหมาะสมกับแรงงานต่างด้าวและกิจกรรมเชิงนันทนาการ เช่นกิจกรรม ๕ส. 

                                                           

๕๒
 สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓

 สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔

 สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ พระครูปลดัธนกฤต ขนติมโน, ครูสอนพระปริยตัิธรรม วัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๖

 สัมภาษณ์ พระสญัญา สญฺญาคโม, พระอาจารยส์อนศิลธรรมในโรงเรียนวัดบางโฉลงใน อําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๕ 
 
ท่องเท่ียวและมีการจัดเลี้ยงประจําปี๕๗ การวางแผนในการทํางานนั้นเปรียบเสมือนการให้ความรู้ท่ี
เก่ียวข้องกับการทํางานเพ่ือปฏิบัติงานให้ออกมาเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ความรู้ท่ีท่ีเก่ียวกับการ
ทํางานนั้นจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและจะช่วยพัฒนาด้านการสื่อสาร และได้รู้จักวัฒนธรรม
ต่างท่ีสามารถนํามาสู่การพัฒนาด้าน บุคลากรท่ีจะทํางานร่วมกันทําให้การดําเนินการทํางานตามแผน
ท่ีวางไว้ได้เป็นไปตามท่ีกําหนด๕๘ การวางแผนงานออกมาดีขนาดแต่ถ้าบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามแผน 
ไม่มีความรู้ความสามารถก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติตามแผนได้ดี เพราะฉะนั้นมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
เลือกคนให้มาทํางานให้ตรงตามความรู้ความสามารถเพ่ือจะได้ปฏิบัติงานออกมาได้ตามแผนท่ีวางไว้
ช่วยพัฒนาได้ท้ังงานท่ีดีและบุคลากรท่ีดีตามไปด้วย๕๙ ทุกครั้งท่ีมีการเริ่มปฏิบัติงานจะต้องมีการ
ประชุมเพ่ือระดมความคิดและทําความเข้าใจในรายละเอียดของงานในแต่ละอย่างอีกเรื่องท่ีสําคัญใน
การทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าว การสื่อความหมายอาจจะมีการผิดเพ้ียน ได้ตลอดเวลาจําเป็นต้อง
อธิบายซํ้าหรือจนกว่าทุกคนท่ีจะร่วมปฏิบัติงานตามแผนได้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ๖๐ ในการวางแผน
ในการทํางานแต่ละครั้งจะให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมโรงงานแต่ละท่ีท่ีใช้แรงงานต่างด้าวมีโอกาส
ก็จะให้แรงงานท่ีสามารถพูดภาษาได้ดีพอสมควรมาร่วมประชุมด้วยจะทําการวางแผนในการทํางานมี
ผู้ท่ีเข้าใจและการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้๖๑ ถ้าจะให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
ไม่ให้ผิดไปจากแผนท่ีวางไว้ โดยเฉพาะงานท่ีมีความสําคัญจําเป็นต้องมีคนไทยร่วมปฏิบัติงานควบคู่
กันไปเพ่ือลดความผิดพลาดและช่วยกันตรวจเช็คงานท่ีดําเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผนทุก
ประการ๖๒กําหนดการส่งของจากใบสั่งซ้ือเป็นสิ่งสําคัญเท่ากับว่าเราเองจะได้เอาวันเวลาดังกล่าวมาลง
ในแผนการผลิตเพ่ือวางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าตามวันเวลาท่ีลูกค้าต้องการ เป็นการทํางาน
ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้รับสินค้า ทุกข้ันตอนจะต้องประชุมร่วมกับแรงงานต่างด้าวเพราะจะได้ทํา
ความเข้าใจก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน๖๓ แผนงานนั้นเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากเพราะการปฏิบัติงานในแต่ละ

                                                           

๕๗
 สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๘

 สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๙

 สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๐

 สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖มกราคม 

๒๕๖๒. 
๖๑

  สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด,  

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒

 สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๓

 สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๖ 
 
ครั้งการวางแผนในการผลิต จะเป็นตัวกําหนดแนวทางให้ทุกคนเดินตามและผลสําเร็จก็เป็นไปตามท่ี
ผู้บริหาร การทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าวจําเป็นต้องเอาใจใส่และละเอียดอ่อนเพ่ือลดการทํางานท่ี
ผิดพลาด๖๔ ผู้ปฏิบัติงานตามการวางแผนงานออกมาทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งท่ีพึงระวัง
มากจําเป็นต้องทําตัวอย่างงานเพ่ือกําหนดตัวงานและเป็นตัวชี้วัดด้วยภาพเพราะว่าตัวอย่างจะช่วย
อธิบายงานตามรายละเอียดแทนคําพูด๖๕ ในการวางแผนท่ีจะทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าวจะต้องมี
การวางแผนเป็นสองระยะช่วงแรก เป็นแผนท่ีใช้ในการดําเนินการผลิตและต้องเตรียมแผนสํารองไว้
อีกหนึ่งแผนเพ่ือทําการปรับปรุงเปลื่ยนแปลง เพ่ือท่ีจะลดข้อการผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผน๖๖ 
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาทํางานนั้นไม่มีทักษะในการทํางานจําเป็นต้องให้ความรู้แก่เขาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการทํางานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานและจะได้ให้เขาปฏิบัติตามการวางแผนได้๖๗ 
การวางแผนจะต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการกําหนดกบยุทธ์ และนโยบายต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของบริษัทโดยมีการกําหนดเพ่ือมีการประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ๖๘ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าด้านการวางแผนในการทํางาน มีความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน โดยท่ีใช้
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
เป้าหมายของ ความสําเร็จในการทํางานท่ีเป็นไปตามแผนนั้นเป็นความต้องการของหน่วยงาน จึงให้
ความสําคัญกับการวางแผนมาก โดยมุ่งเน้นประเด็นทีความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงต้องหาวิธี
ขจัดอุปสรรคท่ีเกิดในการปฏิบัติงานท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ พนักงานพนักงานต่างด้าว และการ
ทํางานท่ีไม่ซํ้าซ้อน ควรให้งานมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมกับงานโดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแรงงาน
และความสามารถและความสามารถเฉพาะงานนั้นๆ 

๒) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดการองค์กรในการทํางานมีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมี
รายละเอียดเก่ียวกับด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน การท่ีจะมอบหมายงานให้ใครทําจะต้อง
คํานึงถึงความถนัดและความสามารถ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถท่ีสุด หากมีกรณีพิเศษก็
ต้องจัดการฝึกอบรมเพ่ือท่ีจะพัฒนา และเพ่ิมความสามารถให้กับบุคลากรเพ่ือท่ีจะทํางานตามสายงาน

                                                           

๖๔
 สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕

 สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๖

 สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๗

 สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๘

 สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
 



 
 

๑๑๗ 
 
ท่ีวางไว้ ยิ่งทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าวแล้วจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ๖๙ แรงงานต่างด้าวท่ี
ทํางานร่วมกับแรงงานไทย เป็นเวลานานเราจะต้องควบคุมให้เขาอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานต่างด้าว
และทําการฝึกฝนเรื่องงานแล้ว หรือจัดล่ามช่วยในการสื่อสาร เราก็สามารถจัดบุคคลเหล่านั้นเข้าใน
องค์กรท่ีมีตําแหน่งในสายการผลิตได้๗๐ องค์กรท่ีมีความม่ันคงและปฏิบัติงานสําเร็จแล้วนั้นจําเป็นต้อง
จัดกิจกรรม เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวม่ีส่วนร่วมและเป็นการผ่อนคลาย และเพ่ิมสานสัมพันธ์ในองค์กรท่ี
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้องค์กรมีความสามัคคีกันท่ัวท้ังองค์กรท่ีมีงานสัมพันธ์กัน๗๑ การบริหาร
จัดการองค์กรในการทํางาน จะต้องทําให้เป็นประจํา เพ่ือให้แรงงานท่ีทํางานร่วมกัน ปฏิบัติจนเกิด
ความเคยชิน ทําให้การจัดองค์กรนั้นๆ เป็นไปในทางท่ีดีแต่ก็ต้องไม่ลืม กิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถทํา
ร่วมกัน เช่น กิจกรรม ๕ ส.๗๒ จัดให้มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงานทํา
ประจํา โดยหมุนเวียนไปตามสายการปฏิบัติงานและเป็นการเปิดโอกาส ให้ทุกคนรวมท้ังแรงงานต่าง
ด้าวได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมให้การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๗๓ ให้สิทธ์กับแรงงานต่างด้าวในการเข้าร่วมประชุมและแยกการประชุมเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าว เพ่ือทําความเข้าใจและให้เกิดความเคยชินในสายการปฏิบัติงาน๗๔ การจัดองค์กรจะต้องมอง
ถึงความสําคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นหลักสําคัญเพราะงานจะไปได้ดีนั้นความสามารถ
ของบุคลากรเป็นเรื่องสําคัญ เราจําเป็นต้องจัดการองค์กรท่ีจะมาปฏิบัติงานร่วมกันให้มีความถนัดให้
ตรงตามตําแหน่ง๗๕ ทุกตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารนั้นมีความสําคัญในตัวของมันเอง
ท้ังนั้นแต่ผู้ท่ีตําแหน่งในแต่ละองค์กรสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ต้องมีความถนัด มี
ความชอบในแต่ละตําแหน่ง๗๖ ทุกตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมายจากจุดใหญ่ลงมาสู่จุดเล็กๆ แต่ละองค์กร
                                                           

๖๙
 สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๐

 สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๗๑
 สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๒

 สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖มกราคม 

๒๕๖๒. 
๗๓

 สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด,  

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๔

 สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๖

 สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๘ 
 
จะต้องปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย และทําการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้สําเร็จตามท่ีต่ังเป้าหมายไว้ เพราะ
ความสําเร็จงานจะสําเร็จนั้นมาจากความต้ังใจปฏิบัติงาน๗๗ การจัดองค์ในการทํางานนั้นเป็นการ
กําหนดโครงสร้าง การบริหาร ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือทําการขับเคลื่อน และควบคุมการผลิต ให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้ังไว้สําหรับแรงงานต่างด้าวจะต้องจัดโครงสร้างในการบริหารให้ชัดเจน๗๘ การ
จัดการองค์กรในการทํางาน จะต้องแยกตาม อายุ ระยะเวลาในการทํางานเพ่ือนํามาพัฒนาในแต่ละ
คนเราสามารถท่ีจะปรับปรุงให้เขาทํางานได้เพ่ือแยกออกมาสอนการทํางาน๗๙ แรงงานทุกประเทศท่ี
เข้ามาทํางานจะมีความชํานาญเฉพาะทางมาอยู่แล้ว และทางด้านเทคนิคถ้าเรานํามาจัดให้เขาอยู่
ร่วมกันในประเทศไทยเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วนํามาบริหารจัดการเพ่ือจัดให้เขาอยู่ในองค์กรในการ
ทํางานตามท่ีเขามีความถนัดในเฉพาะทาง๘๐ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการจัดการองค์กรในการทํางาน พนักงานท่ีทํางานจนได้รับความเชื่อถือ
และไว้วางใจ จากผู้บริหารเพ่ือให้เข้าร่วมประชุม ร่วมได้ออกแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเพ่ือทําการจัดสรร
องค์กร เพ่ือให้แรงท่ีมีความต้องการและมีความอยากได้ในความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้ผู้อ่ืนยอมรับ และนํามาปฏิบัติงานตามทําให้แรงงานเห่านั้นนั้นพัฒนาตนเองและ
ทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้นไม่แรงจะเป็นใคร วัยไหน คุณก็มีสิทธิ์ได้รับการยอมรับนับถือจาก
เพ่ือนร่วมงานได้เช่นกัน เพราะเขามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อครอบครัว  มีการเสียสละ มีน้ําใจ 
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม มาทํางานก็ตรงต่อเวลา และรู้หน้าท่ีการ
ทํางานของตนเอง ให้คําแนะนําต่อเพ่ือนๆท่ีร่วมงาน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เพ่ือนร่วมงานคน
อ่ืนๆ 

๓) ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมีรายละเอีย
เก่ียวกับด้านการบังคับบัญชาสั่งการ แรงงานต่างด้าวบางครั้งก็เกิดปัญหาในเรื่องการใช้ภาษา จึง
จําเป็นต้องอาศัยแรงงานท่ีทํางานมานานๆ และในบางครั้งก็จําเป็นต้องมี ล่าม เพ่ือแปลภาษา เพราะ
บางครั้งในเรื่องการปฏิบัติจําเป็นต้องทําความเข้าใจลักษณะของงานก่อนท่ีจะลงไปปฏิบัติงาน 

                                                           
๗๗

 สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

๗๘
 สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙

 สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๐

 สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๑๙ 
 
หลังจากนั้นจะต้องฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานมากข้ึน๘๑ การสื่อสารเป็นเรื่องท่ีสําคัญระดับต้นๆ 
ในการบังคับบัญชาสั่งการจําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาษาเพ่ือช่วยในการแปลในยามจําเป็นและ
อธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนเริ่มทํางาน๘๒ ต้องอธิบายรายละเอียดของเนื้องานให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจ
และทําการทดสอบปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความชํานาญก่อนลงปฏิบัติงานจริงๆ เป็นแนวทางในการสั่ง
การให้ปฏิบัติงานต่อไป ทําอย่างนี้เป็นประจําจะช่วยให้ลดงานเสียจากการผลิต๘๓ เลือกแรงานต่างด้าว
ท่ีมีความสามารถในเรื่องภาษาข้ึนมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้างาน เพ่ือช่วยในการบังคับบัญชาสั่งการ จะช่วย
ทําความเข้าใจให้กับแรงงานต่างด้าวท่ีมีความสงสัยในการสั่งงาน จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
นําไปสู่การลดการปฏิบัติงานเสีย๘๔ การบังคับบัญชาสั่งการจะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิผลเป็น
อย่างไรบ้างหากไม่เป็นไปตามท่ีเราต้องการมีการเรียกมาดําเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้เป็นไปตามท่ีเรา
ต้องการหรือจะทําการให้ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป๘๕การ
มอบหมายงานให้แต่ละคน เม่ือเริ่มปฏิบัติงานไปแล้วจะต้องมีการติดตามผลอย่างรัดกุม และทําเป็น
กฎเป็นประจํา เพ่ือใช้เป็นระเบียบในการปฏิบัติทําเป็นประจําจะได้ลดปัญหาในการบังคับบัญชาสั่ง
การโดยสิ้นเชิง๘๖ การสั่งการแต่ละงานท่ีสั่งให้แรงงานทํานั้นต้องเป็นคนท่ีมีคําสั่งเด็ดขาดเพียงคนเดียว
เท่านั้นเพราะการสั่งการเด็ดขาดคนเดียวจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุดและไม่ทําให้เกิดการสั่งงาน
ซํ้าซ้อน งานท่ีออกมาก็จะได้ตามเป้าหมายของบริษัทท่ีตั้งไว้ผลงานท่ีได้ก็จะเป็นท่ีพอใจของท้ังผู้สั่งการ
และแรงงานอีกทางหนึ่งด้วย๘๗ การสั่งการกับแรงงานต่างด้าวต้องสั่งแบบตัวต่อตัวและสอนงานให้
เข้าใจกับงานท่ีเราสั่งให้ทําเพราะการสั่งการแบบนี้จะเข้าใจตรงกันท้ังสองฝ่ายต้องให้แรงงานเข้าใจใน
งานจริงๆก็จะไม่เกิดการผิดพลาดของงานท่ีออกมาแน่นอน และได้ผลงานท่ีออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ๘๘ 

                                                           

๘๑
 สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๒

 สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๓

 สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๔

 สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖มกราคม 

๒๕๖๒. 
๘๕

 สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด,  

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๖

 สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๗

 สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๘

 สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๒๐ 
 
งานแต่ละงานท่ีผู้บัญชาการสั่งการลงมาผู้สั่งการต้องทําความเข้าใจกับงานก่อนพอเข้าใจดีแล้วก็
แจกจ่ายงานให้กับแรงงานท่ีทํางานตามความถนัดของแต่ละคนและให้ทําความเข้าใจงานแต่ละคน
ด้วยว่าเข้าใจดีแล้วหรือไม่ สอนงานให้ชัดเจนและให้เข้าใจจริงๆงานท่ีออกมาก็จะได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้๘๙ การบังคับบัญชาสั่งการ เป็นการสั่งการทํางานตามสายบังคับบัญชา ตามท่ีทางบริษัทเขียน
โครงสร้างการบริหารโดยการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน ให้เลือกผู้ท่ีมีความรับผิดชอบสูงมา
ดําเนินการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยให้ทางเขาไปโน้มนาว บุคคลอ่ืนมาปฏิบัติตาม๙๐ มีการสั่งการ
ตามสายบังคับบัญชาให้มีการปฏิบัติงานโดยการแบ่งงานกันไปตามสายการบังคับบัญชาท่ีวางไว้ ซ่ึงจะ
ทําเป็นระดับไป และสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจกันท่ัวท้ังหน่วยงานเพ่ือไม่ให้กานดําเนินการผลิตเกิด
การคิดขัด๙๑ การบังคับบัญชาถ้าจะให้ได้ผลท่ีแน่นอนลดความผิดพลาดโดยให้แรงงานต่างด้าวทํางาน
ร่วมกับแรงงานไทยไปก่อนเม่ือเกิดความชํานาญแล้วก็เริ่มแยกออกไปทําและจะให้ไปเป็นผู้สอน คน
อ่ืนๆ ต่อไปจะได้ร่วมทํางานกันด้วนความเข้าใจและพยายามสังเกตผลการตอบรับ๙๒ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าด้านการบังคับบัญชาสั่งการ แรงงานต่างด้าวเน้นการบังคับบัญชาตาม
สายการปฏิบัติงาน โดยเขียนเป็นโครงสร้างมาตรฐานและกําหนดความรับผิดชอบ เพ่ือให้ควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาใน ส่วนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือลดความผิดพลาดผิดพลาด และพยายามแก้ไขให้ดีข้ึนใน
ทุกๆทาง ซ่ึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานจนในท่ีสุดทําให้ค้นพบว่าแนวทางไหน
เหมาะสม ผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ และม่ันคงในหน้าท่ี เป็นผู้มีวินัยในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงงาน
ท่ีปฏิบัติอยู่นั้นเป็นงานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ ความสามารถ พนักงานแต่ละคนหลีกเลี่ยง
การไม่ปฏิบัติงาน และผู้บริหารให้โอกาสผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี ได้รับการพิจารณาเสนอความดี
ความชอบตรงตามความรู้ความสามารถนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแรงงานท่ีมีความรู้
ความสามารถนําไปสู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อไป 

๔) ด้านการประสานงานในการทํางาน 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประสานงานในการทํางาน มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมี
รายละเอียดเก่ียวกับด้านการประสานงานในการทํางาน มีการพูดคุยกับแรงงานต่างด้าว เพ่ือทวน
คําสั่งเพ่ือเช็คทําความเข้าใจว่าเข้าในในเรื่องการทํางานหรือเปล่าโดยการประสานให้แรงงานได้เริ่ม

                                                           

๘๙
 สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๐

 สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๑

 สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๒

 สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๒๑ 
 
ทํางานท่ีถูกต้องการท่ีเราตรวจเช็คซํ้านั้นเป็นการทําเพ่ือให้ปฏิบัติถูกต้อง๙๓ เรื่องการประสานงานใน
การทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าว จะต้องเข้าใจความต้องการความต้องการของแรงงานต่างด้าวคน
ท่ีมาเป็น ประสานจะต้องมีความเข้าใจในภาษาดีพอจะช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น๙๔ 
ในการประสานงานจะต้องมีวิธีการโดยเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติงานข้ึนมาให้แรงงานปฏิบัติตาม โดย
การฝึกอบรมให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะแก่แรงงานในการทําตามระเบียบวิธีการ โดยอธิบายให้แรงงาน
เข้าใจและยึดถือปฏิบัติให้เข้าใจกันไปในทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร๙๕ การประสานงานท่ีจะเป็นข้ันตอน
ท่ีดีได้นั้นเราจะต้องอธิบายข้ันตอนในการทํางานให้แรงงานเข้าใจอย่างละเอียดและให้ผู้ท่ีผ่านการฝึก
มาแล้วทําเป็นตัวอย่างเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจสามารถศึกษาและพัฒนางานให้ดียิ่งข้ึน๙๖ ผู้ใช้
แรงงานต่างด้าวถ้าจะให้การประสานงานได้ดีนั้นจะต้องให้ความรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการท่ีเราจะได้
ทํางานอยู่ร่วมกันไปได้ดี และถ้ามีโอกาสก็จะต้องให้ความรู้โดยการสอนภาษาไทยให้กับแรงงานต่าง
ด้าวเพ่ือความสะดวก ในการทํางานพัฒนาร่วมกันไปในทางท่ีดี การประสานงานต้องใช้ภาษาเป็นสื่อ
สําคัญ๙๗ ก่อนท่ีจะเริ่มทํางานในตอนเช้าทุกวันจะต้องมีการประชุมทุกครั้งก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงาน
เพ่ือเป็นการซักซ้อมและทําความเข้า เปิดโอกาสให้แรงงานแสดงความคิดเห็นเพ่ือเอามาเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทันเหตุการณ์๙๘ การประสานงานกับแรงงานต้องทําความเข้าใจกับงาน
ก่อนว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเข้าใจงานท่ีจะทําหรือไม่และมีการประสานงานท่ีเป็นไปตามระบบ 
เพราะจะทําให้การทํางานเป็นข้ันตอนไม่ผิดแผกไปจากระบบ งานท่ีออกมาก็จะสมบูรณ์ข้อผิดพลาดก็
จะไม่เกิดข้ึนแน่นอน๙๙ การทํางานถ้ามีการประสานงานท่ีเป็นข้ันเป็นตอนเป็นระบบโดยหัวหน้าสั่งให้
แรงงานทํางานตามแบบแผนทุกอย่างก็จะทําให้งานท่ีวางไว้นั้นจะเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ต้ังแต่ต้น 
การประสานงานให้แรงงานทํางานนั้นต้องวางแผนและมีการประชุมกันแต่ละครั้งท่ีมีปัญหาเพ่ือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างรวดเร็ว งานท่ีมีปัญหาก็จะแก้ไขได้โดยทันทีเพ่ืองานท่ีจะ

                                                           

๙๓
 สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๔

 สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๕

 สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๙๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖มกราคม 

๒๕๖๒. 
๙๗

 สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด,  

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๘

 สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๙๙

 สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๒๒ 
 
ได้ดําเนินต่อไปอย่างราบรื่น๑๐๐การประสานงานทีดีและเป็นระบบจะทําให้งานท่ีออกมาจะได้ผลงานท่ี
บริษัทต้องการ การประสานงานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีมีความจําเป็น เพราะถ้าหัวหน้าประสานงานให้
แรงงานต่างด้าวทํางานกันอย่างเป็นระบบแล้วข้อผิดพลาดก็จะเกิดข้ึนยาก ไม่ว่าจะหัวหน้าหรือผู้รับ
งานอีกทอดเม่ือทํางานและมีการประสานงานท่ีดีแล้วงานทุกอย่างก็จะผ่านลุล่วงไปด้วยดี๑๐๑ เป็นการ
ทํางานท่ีต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว ท่ีจะต้องขอความร่วมมือ จากภายในหน่วยงานท่ีทําอยู่และ
ทําร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ หากเป็นองค์กรท่ีใหญ่มาก จะต้องจัดหาบุคลากรท่ีมีความพร้อม ท่ีจะขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน๑๐๒ ในการประสานงานการสื่อสารเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะว่าการ
ทํางานร่วมกับแรงงานต่างด้าวมีภาษาท่ีแตกต่างกัน เราจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วเขาจะให้ความ
ร่วมมือ โดยการประสานงานผ่านล่ามหรือคนท่ีทํางานมานานๆแล้ว๑๐๓ น่าจะใช้สองแนวทาง ๑.การ
ให้ความรู้ เช่นการให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องของภาษา ๒.ใช้หลักการให้โอกาสให้เขาทํางานในสิ่งท่ี
รับผิดชอบเข้ามาประสานงานร่วมกันมารองรับ๑๐๔ 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าด้านประสานงานในการทํางาน ผู้บังคับบัญชาควรท่ีจะมีแนวทางในการ
ประสานงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนคือ ในด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่าง
ยิ่งท่ีจะช่วยให้ผลประสานงานออกมาในทางท่ีดีนําไปสู่ การปฏิบัติงานได้สําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี การให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวเป็นการเพ่ิม ความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี ตามมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยได้รับมอบอํานาจใน
การประสานงานอย่างเต็มท่ีและทําการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ถูกต้องตามการตัดสินใจ 

๕) ด้านการควบคุมงาน 
การสัมภาษณ์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการด้านการควบคุมงาน มีผู้ให้ข้อมูลมีประเด็นสําคัญมีรายละเอียดเก่ียวกับด้าน 
การควบคุมงาน ถ้าจะให้ม่ันคง จะต้องอบรมพนักงานและสอนงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้เข้าใจเม่ือปล่อยให้
ปฏิบัติงานไปแล้วจะมีการทวนสอบเพ่ือเช็คข้อมูลซํ้าอีกครั้งรามท้ังการประเมินผลงานจากการทํางาน

                                                           

๑๐๐
 สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑

 สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๒

 สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓

 สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๐๔

 สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๒๓ 
 
จริงเพ่ือท่ีจะควบคุมงาน มิให้เกิดการผิดพลาดเกิดข้ึนในระหว่างท่ีเราดําเนินการผลิตภัณฑ์นั้นอยู่๑๐๕ 
ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมงานนั้นจัดได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการทํางานด้านการบริหารจัดการการ
ใช้แรงงานต่างด้าว การสื่อสารให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจในการทํางานก็เป็นสิ่งท่ีชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จ
ในกานทํางาน แต่ในการกระทําอะไรทุกอย่างจะต้องคํานึงถึงองค์กรเป็นเรื่องต้นห้ามมีผลมากระทบ
เด็ดขาด๑๐๖ การควบคุมงานมองได้ว่าเราจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีให้ทางแรงงานต่างด้าวทํา
อย่างเสมอเพ่ือให้เราเกิดความม่ันใจได้ว่างานท่ีเราได้นั้น การปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวดําเนินไป
อย่างถูกต้อง ฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ๑๐๗ 
ในขณะท่ีเราปฏิบัติงานเราจําเป็นต้องทําการวิเคราะห์ว่า งานท่ีเราทํานั้นมีจุดท่ีล่อแหลมการผิดพลาด 
ในบริเวณไหนบ้างเพ่ือนําไปเสนอในการประชุมทุกครั้งเพ่ือให้ระดับท่ีควบคุมงานนํามาใช้เป็นข้อพึง
ระวังในการปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดของเสียในอนาคต๑๐๘ ในการสั่งงานในระดับหัวหน้างาน
มีความจําเป็นในระดับต้นๆ เพราะเป็นผู้ควบคุมงานท่ีใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวและทํางานร่วมกัน
ตลอด จึงต้องเ พ่ิมทักษะในการทํางานและแก้ไขเหตุการณ์ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเฉพาะหน้าได้
ตลอดเวลา๑๐๙ ในการจัดวางตําแหน่งงานนั้นจะต้องทําให้ชัดเจน เพราะว่าบุคคลท่ีจะมาทํางาน
ด้วยกันจะได้ทราบว่าใครมีหน้าท่ีตรงไหน ในการออกคําสั่งแรงงานท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมจะ
ปฏิบัติงานตาม และติดตามผลได้จากผู้ท่ีควบคุม๑๑๐ การควบคุมงานทุกอย่างจะต้องควบคุมให้อยู่ใน
ระบบ ถ้าอยู่ในระบบแบบแผนแล้วงานท่ีออกมาจะได้ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจของผู้บริหาร และเป็นไป
ตามข้อตกลงในการวางแผนของบริษัท ผลงานท่ีออกมาก็จะได้ตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้นั่นเอง๑๑๑ 
ข้ันตอนต่างๆในการทํางานต้องมีการควบคุมงานท่ีดีเพ่ือผลงานท่ีออกมาได้อย่างท่ีต้ังไว้ของบริษัท การ
ควบคุมงานต้องมีการวางแผนท่ีดีทําให้เป็นระบบ และทําให้ถูกต้องและแม่นยําก็จะเกิดข้อผิดพลาดท่ี 

                                                           

๑๐๕
 สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖

  สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรม

พลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๗

 สัมภาษณ์ นางสาวหน่ึงนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 

จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๐๘

 สัมภาษณ์ นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐๙

 สัมภาษณ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี, Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด,  

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๐

 สัมภาษณ์ นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๑

  สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 



 
 

๑๒๔ 
 
น้อยท่ีสุด งานท่ีออกมาก็จะประสบผลสําเร็จตามแผนงานท่ีวางไว้๑๑๒ บริษัททุกบริษัทต้องการ
เป้าหมายเหมือนกันคือความสําเร็จในทุกๆด้าน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนและควบคุมงานท่ีดีท่ีสุด 
เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีเป็นท่ีต้องการของบริษัทเพ่ือเป้าหมายท่ีบริษัทได้ตั้งไว้ซ่ึงนํามาสู่การเจริญเติบโตของ
บริษัทนั่นอง๑๑๓ เป็นการบริหารต้ังแต่เริ่มต้น จนถึงสุดท้ายและเป็นผู้ท่ีถ่ายทอดมาตรฐานต่าง จาก
ระดับบริหารมาสู่การปฏิบัติงาน เป็นผู้กําหนดข้ันตอนและวิธีการในการในการวางแผนนําไปสู่
เป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ไม่ให้ มีอุปสรรคต่องานท่ีเราได้ทํา๑๑๔ การควบคุมการทํางานต้องมี
ผู้บังคับบัญชาท่ีต้องมาสื่อสารได้หรืออาจจะต้องผ่านบุคคลท่ีมีความสามารถในเรื่องของภาษานั้นๆ แต่
จะต้องอยู่ภายในระเบียบในท่ีนั้นๆ โดยใช้หลักความเป็นธรรมเป็นท่ีต้ังและมีกฎหมายควบคุโดยเท่า
เทียมกันเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด๑๑๕ แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาในประเทศไทยหากไม่มีใครมายั่วยุตัวเขา
เองจะไม่ก่อปัญหาในการปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมจําเป็นต้องสร้างทัศนคติในการทํางานอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ไม่ชี้นําทําให้บรรยากาศการอยู่รวมกันแตกแยก แต่มาช่วยบริษัทสร้างสรรค์วิธีการอยู่ร่วมกันมี
การแบ่งปับกันอย่างเป็นธรรม๑๑๖ 

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการควบคุมงาน มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับแรงงานต่างด้าวและเพ่ือนร่วมงาน จําเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เกิดความแตกแยก
ในบริษัท เพราะเม่ือไรก็ตามถ้ามีการแตกแยกกันแล้ว การปฏิบัติงานคงจะสําเร็จได้อยาก หรือถ้า
สําเร็จได้ก็คงจะไม่มีคุณภาพภาพเท่าท่ีควรหาก แรงงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในบริษัทงานมีขวัญ 
กําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อไป แต่หากมีการไม่เข้าใจกันภายในบริษัทจะทําให้การปฏิบัติงานผลงาน
ลดลงและ ความสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ ควบคุมงานกับแรงงานต่างด้าวไปในทางท่ีดีจะมีความสามัคคี 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีการสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นไปอย่างกันเอง 
 
๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔. 
                                                           

๑๑๒
 สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓

 สัมภาษณ์ นายวิโรจน์ เพชรชนะ, หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕

 สัมภาษณ์ นายอมรฤทธ์ิ แสงยะรักษ์, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๑๖

 สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เช่ียวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
 



 
 

๑๒๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      ๑๒๕

 

 

สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ 
๑.ทาน (โอบอ้อมอารี) 
- ให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปัน เป็นการแบ่งปันเพื่อแสดงอธัยาศัยไมตรี รวมถึง
การช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนร่วมงาน 
๒.ปิยวาจา (วจีไพเราะ) 
-การเจรจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพ และเป็นถ้อยคําที่เป็นประโยชน์ ถ้อยคําที่พูดไม่
กระทบกระทั่งผู้อื่น ไม่เสียดสี พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ทําให้เกิดการเลื่อมใสศรัทธาในตัว
ผู้พูด จูงใจให้ปฏิบัติงาน ทําให้ผลงานประสบความสําเร็จมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ในการ
ดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง 
๓. อัตถจริยา (สงเคราะห)์ 
- ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และสนองงานผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง หมั่น
ปรับปรุงพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลาและต้องทําควบคู่
ไปกับการพัฒนาคุณธรรมไปด้วย 
๔. สมานัตตตา (วางตนพอด)ี 
- การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย หนักแน่นและให้ความเสมอภาคกับทุกคนเท่าเทียมกัน 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ร่วมเผชิญ และแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวในอําเภอบางพล ีจังหวัด

สมุทรปราการ 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๑.การวางแผนด้านในการทํางาน 
- มีการวางแผนในการจัดทําเอกสารของแรงงานต่างด้าวเป็นกิจกรรมที่คาดหวังวา่จะต้องปฏบิัติและกาํหนดวิธีทํางาน  - ส่งเสริมให้แรงงานการมีส่วนร่วมในการวางแผน ทํากิจกรรมต่างๆของบริษัทจะช่วยให้แรงงานพัฒนาตัวเองไปด้วย 
- มีการวางแผนในการจัดหาแรงงานต่างด้าว ตามแผนงานที่กําหนดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และวัตถปุระสงค์           - การวางแผนการทํางานเปรียบเสมือนการให้ความรู้เกี่ยวงานนั้นไปด้วย และมีประโยชน์ช่วยพัฒนางานไปในตัว 
 

๒. ด้านการจัดการองค์กรในการทาํงาน 
- มีการแบ่งงานให้แรงงานต่างด้าวทํางานอย่าง
ชัดเจนเพราะมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร 
 - มีการแบ่งงานให้แรงงานต่างด้าวทําที่เหมาะสม
ตรงตามความสามารถ คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล 
 - ในการที่จะมอบหมายงานให้ใครทําจะต้อง
คํานึงถึงความถนัดในสายการผลิต ช่วยให้มีคุณภาพ 
ชีวิตของพนักงานดีขึ้น  
- จัดให้มีการประชุมตามสายการปฏิบัติงานเพื่อช่วย
เตรียมความพร้อมก่อนทํางาน เป็นการแสวงหา
วิธีการทํางานที่ดีที่สุด 
 

๓. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
- ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้แรงงานต่างด้าว
ปฏิบัติงานตามต้องการ สั่งให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอย่างดี และตรวจสอบได้ด้วย 
- ผู้บังคับบัญชามีการปกครองแรงงานต่างด้าวด้วย
เหตุด้วยผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รับงานไปปฏิบัติ
เพื่อให้งานเหล่านั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- ในการสั่งการแรงงานต่างด้าวมักมีปัญหาในเรื่อง
ของภาษาจําเป็นต้องอาศัยแรงงานที่ทํางานนานๆ
ช่วยแปลภาษา 
- เมื่อสั่งงานไปแล้วจะต้องมีกานติดตามผลการ
ปฏิบัติ และสร้างเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
 

๔. ด้านการประสานงานในการทํางาน 
- มีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าวทํางานตรง
ตามหน้าที่ ให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกัน 
- มีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานที่
รับมอบหมายด้วยความเต็มใจร่วมมือกนัปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้อง 
- การฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะแก่แรงงาน
โดยการทํา เป็นระเบียบวธิีปฏบิัติเป็นตัวประสาน 
- การประสานงานจะเป็นขั้นตอนที่ดีได้นั้น จะต้องมี
การอธบิายให้แรงงานเข้าใจโดยละเอียดเพื่อให้งาน
นั้นมีการพัฒนาและทํางานกันไปได้ดี 
 

๕.ด้านการควบคุมงาน 
- มีการควบคุมให้แรงงานต่างด้าวทํางานตามที่
ได้รับมอบหมายเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน โดย
ผู้บริหาร มีแนวทางการควบคุมงานที่แตกต่างกัน 
- มีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานได้
สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และ ใช้ศิลปะการ
บริหารมีการดําเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง  
- การควบคุมงานถ้าจะให้มั่นคง จะต้องมีการสอน
วิธีการปฏิบั ติงานเพื่อให้การควบคุมงานเป็น
เครื่องช่วยในการกํากับกิจกรรม 
- จะต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบ
ว่างานที่แรงงานนั้นทําถูกต้องตามที่เรากําหนด 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่าง
ด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”สรุปได้ว่า การบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวประกอบไปด้วย ๒ หลัก ท่ีสําคัญ คือหลักสังคหวัตถุ ๔  และหลักการบริหารจัดการ 
๕ ด้าน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือหลักสังคหวัตถุ ๔ สามารถนํามาเป็นหลักการ
หรือแนวทางการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ดังนี้ 

๑. ทาน (โอบอ้อมอารี) 
ให้การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละแบ่งปัน เป็นการแบ่งปันให้เพ่ือแสดงอัธยาศัยไมตรี 

รวมถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
๒. ปิยวาจา (วจีไพเราะ) 
การเจรจาด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ และเป็นถ้อยคําท่ีเป็นประโยชน์ ถ้อยคําท่ีพูดไม่

กระทบกระท่ังผู้อ่ืน ไม่เสียดสี พูดแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ทําให้เกิดการเลื่อมใสศรัทธาในตัวผู้พูด ให้ผู้
ร่วมปฏิบัติงาน ทําให้ผลงานท่ีได้ประสบความสําเร็จมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง 

๓. อัตถจริยา (สงเคราะห์) 
ให้ความช่วยเหลือกับเพ่ือนร่วมงาน และสนองงานผู้บังคับบัญชา อย่างต่อเนื่อง หม่ัน

ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้ยิ่งๆ ข้ึนไปตลอดเวลาและต้องทําควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคุณธรรมไปด้วย 

๔. สมานัตตตา (วางตนพอดี) 
การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย หนักแน่นและให้ความเสมอภาคกับทุกคนเท่าเทียมกัน 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ร่วมเผชิญ และแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม                                                                      
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ หลักการบริหารจัดการ ๕ ด้าน สามารถนํามาเป็น

หลักการหรือแนวทางการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว 
๑. ด้านการวางแผนในการทํางาน 
การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีคาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการค้นหาและกําหนด

วิธีการทํางานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด ช่วยให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน 
มีการแบ่งงานมีการจัดการท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร การมอบหมายงานโดยต้อง

คํานึงถึงความถนัด แต่ก็สามารถวัดและประเมินผลได้ การจัดการทําให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิผลในการผลิต มีการประชุมเพ่ือแสวงหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด  

๓. ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ 
การสั่งให้ผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และ

ตรวจสอบดูว่าเขา ปฏิบัติงานได้ หรือการท่ีผู้บริหารใช้ความสามารถท่ีจะชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับ
งานไปปฏิบัติเพ่ือให้งานเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
 



๑๒๗ 

 

๔. ด้านการประสานงานในการทํางาน 
มีการประสานงานปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ท้ังเวลาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องกระทํา

ให้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่น การประสานงานจึง เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารและการปฏิบัติงานตามระเบียบและตามข้ันตอนของหน่วยงาน  

๕. ด้านการควบคุมงาน 
ในการบริหารจะมีขอบเขตของการควบคุมงานท่ีแตกต่างกัน ใช้การควบคุมงานเป็น

เครื่องช่วยในการดําเนินงานไป โดยมีกานให้คําแนะนําเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโดยทําควบคู่ไปกับ
ความเป็นผู้นําของหัวหน้าหน่วยงาน  

 
 

 

 



 

 

 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอ

บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๒)เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวใน อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล ๓) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
หลักสังคหวัตถุ ๔ กับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ๔) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ การบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview)  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๓๒ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที(t-test)และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ ๓ กลุ่ม
ข้ึนไป เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยสําคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจํานวน ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๐  

มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๔๐ ปีมีจํานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐มี ตําแหน่งระดับปฏิบัติงาน จํานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๗.๐๐ มีระยะเวลาดําเนินกิจการ ๕-๑๐ ปี มีจํานวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐  



 
 

๑๒๙ 
 

๕.๑.๒ ข้อมูลระดับ ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม 

 บทบาทระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตาม หลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 (x�= ๓.๘๒, S.D. = ๐.๖๐๙) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง ๔ ด้าน สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านทาน (โอบอ้อมอารี) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 (x�= ๓.๘๒, S.D. = ๐.๗๘๘) 

 ๒. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านปิยวาจา (วจีไพเราะ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x�= ๓.๙๓, S.D. = ๐.๖๗๐) 

๓. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านอัตถจริยา (สงเคราะห์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 (x�= ๓.๗๓, S.D. = ๐.๗๗๐) 

 ๔. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สมานัตตตา (วางตนพอดี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 (x�= ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๙๖) 

บทบาทระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบ 
การในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการบริหารจัดการการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x�= ๓.๘๕, S.D. = ๐.๖๗๗) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง ๕ ด้าน  

๑. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการวางแผนในการทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 (x�= ๓.๘๕, S.D. = ๐.๘๐๒) 

 ๒. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x�= ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๒๘) 

๓. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x�= ๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๓๔) 

 ๔. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการประสานงานในการทํางานในการทํางาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x�= ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๔๒) 

 ๕. ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการควบคุมงานในการทํางานในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x�= ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๓๖) 



 
 

๑๓๐ 
 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และระยะเวลาในการดําเนินกิจกาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปสู่การตอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อท่ี ๑ ผู้ประกอบการท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน (Sig. = 
๐.๐๑๒) ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน  

สมมติฐานข้อท่ี ๒ ผู้ประกอบการท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
(Sig. = ๐.๑๕๕) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี๓ ผู้ประกอบการท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน (Sig. = ๐.๐๖๔) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อท่ี ๔ ผู้ประกอบการ ท่ีมี ตําแหน่ง ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
แตกต่างกัน (Sig. = ๐.๐๐๘) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อท่ี ๕ ผู้ประกอบการ ท่ีมี ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าแตกต่างกัน (Sig. = ๐.๐๒๔) ยอมรับสมมติฐาน 

๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงประกอบด้วย หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. ด้าน ทาน เป็นการให้สิ่งของแก่แรงงานต่างด้าวท่ีควรให้ รวมถึงการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่

แสดงไปถึงน้ําใจท่ีทางผู้บริหารมอบให้ท่ีให้ท้ังท่ีเป็นทรัพย์สิน สิ่งของ และยังเป็นการบริหารให้
พนักงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการแบ่งปันกันท้ังวัตถุสิ่งของ รวมถึงอุปกรณ์ของใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือในส่วนตัวท่ีต้องใช้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน เช่น หากมีใครท่ีทํางานร่วมกันกับ
เพ่ือนขาดเหลืออุปกรณ์ต่างๆ สิ่งของเหล่านั้น ก็นํามาแบ่งปันกันใช้ การเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันภายใน
แผนกของตัวเองขยายไปสู่ระดับโรงงาน จะช่วยให้การบริหารจัดการพนักงานในหน่วยงานมีความมี
ความสํานึกในเรื่องท่ีจะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีการให้และมีการรับ เพราะนอกเหนือจากสิ่งของแล้ว
การให้ความช่วยเหลือแบ่งปันเรื่องของความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นสิ่งท่ีฝังติดอยู่
ในตัวของแรงงานท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนต่างด้าว การแบ่งปันจะช่วยให้การปฏิบัติงานของแต่ละ
แผนกของโรงงานงานขับเคลื่อนไปในทางท่ีดีโดยการแบ่งปันนี้เอง 

๒. ด้านปิยวาจา หรือ การพูดจาด้วยการใช้ถ่อยคําไพเราะอ่อนหวาน ใช้เป็นการเจรจา
ต่อกันด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ จะเป็นการใช้ถ้อยคําท่ีนํามาใช้เป็นประโยชน์ ต่อองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ เพราะ ถ้อยคําท่ีพูดออกมาแล้วไม่ไปกระทบกระท่ังผู้อ่ืน ไม่ไปเสียดสี พูดแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์



 
 

๑๓๑ 
 
นั้นจะ ทําให้เกิดการเลื่อมใสศรัทธาในตัวระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างานจึงจําเป็นต้องใช้ถ่อยคํา
เพ่ือสื่อสารกันในการทํางานร่วมกันทําให้เกิดความพึงพอใจในตัวผู้พูด เพ่ือให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานให้ความ
ร่วมมือในการทํางาน ทําให้ผลงานประสบความสําเร็จและมีคุณภาพตามท่ีเราต้องการ เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและใช้ในการดํารงชีพรวมถึงการปฏิบัติงานได้ดีอย่างข้ึน  

๓. ด้านอัตถจริยา เป็นการสงเคราะห์ แก่แรงงานท่ีมีการประการประพฤติตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบการ รู้จักการให้มีการเสียสละ ไม่เป็นคมท่ีเห็นแก่ตัว มีการ
ทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจช่วยเหลือส่วนรวม แก้ไขเรื่องปัญหาต่าง ในส่วนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
โดยมองว่าถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงาน ทําให้งานท่ียากก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอ และ
การสงเคราะห์นี้ยังช่วยให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และมี
ความสุขกับการทํางาน และอยู่ทํางานด้วยความเต็มใจทําให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทําให้เกิด
การพัฒนาให้ทุกคนในองค์กรเกิดความรักมีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 

๔. ด้านสมานัตตตา เป็นการวางตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีหนักแน่นและให้ความ
เสมอภาคกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ร่วมเผชิญ 
และร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ช่วยกันคิดในทางท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือให้การบริหาร
โรงงาน และทําให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ การวางตัวอย่างเหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายนั้น ยังเป็นการ
นําไปสู่การบริหารจัดการ ทําให้ทุกคนในหน่วยงานมีความสุข   

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงประกอบด้วย หลักการบริหารจัดการ ๕ ด้านดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนในการทํางาน ความสําเร็จจากการปฏิบัติงาน โดยท่ีใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ มาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
เป้าหมายของ ความสําเร็จในการทํางานท่ีเป็นไปตามแผนนั้นเป็นความต้องการของหน่วยงาน จึงให้
ความสําคัญกับการวางแผนมาก โดยมุ่งเน้นประเด็นทีความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงต้องหาวิธี
ขจัดอุปสรรคท่ีเกิดในการปฏิบัติงานท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ พนักงานพนักงานต่างด้าว และการ
ทํางานท่ีไม่ซํ้าซ้อน ควรให้งานมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมกับงานโดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแรงงาน
และความสามารถและความสามารถเฉพาะงานนั้นๆ 

๒. การจัดการองค์กรในการทํางาน พนักงานท่ีทํางานจนได้รับความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ จากผู้บริหารเพ่ือให้เข้าร่วมประชุม ร่วมได้ออกแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ี
มีต่อการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเพ่ือทําการจัดสรรองค์กร เพ่ือให้
แรงท่ีมีความต้องการและมีความอยากได้ในความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อ่ืน
ยอมรับ และนํามาปฏิบัติงานตามทําให้แรงงานเห่านั้นนั้นพัฒนาตนเองและทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ดังนั้นไม่แรงจะเป็นใคร วัยไหน คุณก็มีสิทธิ์ได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานได้
เช่นกัน เพราะเขามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อครอบครัว  มีการเสียสละ มีน้ําใจ ไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม มาทํางานก็ตรงต่อเวลา และรู้หน้าท่ีการทํางานของ
ตนเอง ให้คําแนะนําต่อเพ่ือนๆท่ีร่วมงาน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ 

๓. ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ แรงงานต่างด้าวเน้นการบังคับบัญชาตามสายการ
ปฏิบัติงาน โดยเขียนเป็นโครงสร้างมาตรฐานและกําหนดความรับผิดชอบ เพ่ือให้ควบคุม



 
 

๑๓๒ 
 
ผู้ใต้บังคับบัญชาใน ส่วนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือลดความผิดพลาดผิดพลาด และพยายามแก้ไขให้ดีข้ึนใน
ทุกๆทาง ซ่ึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานจนในท่ีสุดทําให้ค้นพบว่าแนวทางไหน
เหมาะสม ผู้ท่ีมีความรับผิดชอบ และม่ันคงในหน้าท่ี เป็นผู้มีวินัยในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงงาน
ท่ีปฏิบัติอยู่นั้นเป็นงานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ ความสามารถ พนักงานแต่ละคนหลีกเลี่ยง
การไม่ปฏิบัติงาน และผู้บริหารให้โอกาสผู้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี ได้รับการพิจารณาเสนอความดี
ความชอบตรงตามความรู้ความสามารถนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแรงงานท่ีมีความรู้
ความสามารถนําไปสู่ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อไป 

๔. ด้านประสานงานในการทํางาน ผู้ บังคับบัญชาควรท่ีจะมีแนวทางในการ
ประสานงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนคือ ในด้านความรับผิดชอบ ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่าง
ยิ่งท่ีจะช่วยให้ผลประสานงานออกมาในทางท่ีดีนําไปสู่ การปฏิบัติงานได้สําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี การให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวเป็นการเพ่ิม ความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี ตามมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยได้รับมอบอํานาจใน
การประสานงานอย่างเต็มท่ีและทําการปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ถูกต้องตามการตัดสินใจ  

๕. การควบคุมงาน เป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและแรงงานต่างด้าวกับเพ่ือนร่วมงาน จําเป็นต้องคอยกํากับดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เกิด
ความแตกแยกในบริษัท เพราะเม่ือไรก็ตามถ้ามีการแตกแยกกันแล้ว การปฏิบัติงานคงจะสําเร็จได้ 
อยากหรือถ้าสําเร็จได้ก็คงจะไม่มีคุณภาพภาพเท่าท่ีควรหาก แรงงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันใน
บริษัทงานมีขวัญ กําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อไป แต่หากมีการไม่เข้าใจกันภายในบริษัทจะทําให้การ
ปฏิบัติงานผลงานลดลงและ ความสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้ ควบคุมงานกับแรงงานต่างด้าวไปในทางท่ีดี
จะมีความสามัคคี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีการสร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นไป
อย่างกันเอง 

๕.๑.๕ สรุป ปัญหา อุปสรรคและข้อแนะนํา  เก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ทํา
ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค  บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔   

๑. การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวต้องพูดให้เข้าใจแล้วทํางาน เพราะเม่ือไม่เข้าใจกันก็
จะทํางานเสียหายได้ จึงมีการสอนงานให้เข้าใจแล้วค่อยลงมือทํางานตามแบบท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

๒. การสั่งงานภาษาของแรงงานต่างด้าวกับคนไทยอาจจะสื่อสารไม่ถูกต้องจึงทําให้การ
สั่งการไม่ชัดเจน ต้องให้เข้าใจให้ตรงกันจึงค่อยลงมือทํางาน  

๓. การให้ท่ีอยู่อาศัยสําหรับแรงงานต่างด้าวอาจจะไม่ท่ัวถึง แต่ก็พอช่วยเหลือได้บ้างใน

บางส่วนก็ช่วยเหลือได้แล้วแต่ละบริษัท ช่วยได้เป็นบางส่วนเท่าท่ีบริษัทจะเอ้ือเฟ้ือได้ 
๔. การแบ่งแยกระหว่างแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทย ไม่ค่อยยอมรับแรงงานต่างด้าว

เท่าท่ีควร แต่ก็มีแค่บางส่วนเท่านั้นท่ีมีความคิดว่าสิทธิคนไทยกับแรงงานต่างด้าวไม่เท่าเทียมกัน 



 
 

๑๓๓ 
 

ปัญหาและอุปสรรค  บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านหลักการบริหาร ๕ ด้าน 

๑. ในบางครั้งแรงงานต่างด้าวอาจจะขาดแคลนไม่เพียงพอกับงานท่ีมีจึงต้องมีการจัดหา

แรงงานเพ่ิมและ แรงงานต่างด้าวได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ตรงตามความสามารถทําให้งานยิ่งล้าช้า 
๒. การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว กับผู้สั่งการไม่ชัดเจน จึงทําให้เกิดปัญหาตามมา ต้อง

มีองค์กรท่ีคอยประสานงานกับแรงงานต่างด้าวอยู่เสมอเวลามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันที 
๓. การสั่งการจะต้องสั่งการท่ีแน่ชัดและให้เข้าใจท้ังสองฝ่ายเพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้องตรงตามท่ีได้วางแผนงานไว้ ภาษาท่ีไม่ค่อยเข้าใจกันจะทําให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามท่ีสั่งการไป 
๔. ภาษาเป็นสิ่งท่ีสําคัญเพราะ ใช้ในการสั่งการเพ่ือทํางานท่ีได้รับมอบหมายมา เข้าใจ

ไม่ตรงกันจึงทําให้งานท่ีออกมาเสียหายได้จึงต้องใช้มีแรงงานต่างด้าวท่ีพูดได้สื่อสารงานกันท้ังสองฝ่าย 
๕. การมีกฎระเบียบให้ปฏิบัติตาม เพราะงานแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ต้องให้แรงงานได้

เสนอความคิดเห็นการทํางานบ้าง เพ่ือจะได้เข้าใจว่าเขาเข้าใจ งานท่ีเรามอบหมายให้ 
ข้อเสนอแนะในเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
๑. มีปัญหาบ่อยครั้งในการทํางานไม่ตรงตามกําหนด เพราะไม่เข้าใจกัน แรงงานใหม่ๆ 

ให้มีพ่ีเลี้ยงคอยประสานงานคุยกับผู้สั่งการและให้แรงงานเก่าสอนงานแนะนําให้ทํางานอย่างถูกต้อง 
๒. การพูดจาท่ีไพเราะน่าฟังจะทําให้แรงงานเกิดความพอใจ จะทํางาน และสอนงาน

เป็นไปอย่างเข้าใจตรงกัน แต่ก็ต้องมีคนท่ีเข้าใจภาษาเดียวกันคอยประสานงาน 
๓. แรงงานต่างด้าวกับคนไทยเรื่องสวัสดิการอาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่อง สวัสดิการ

ต่างๆนั้นก็ต้องข้ึนอยู่กับระบบของแต่ละบริษัทท่ีจะช่วยเหลือ 
๔. การทํางานต้องให้ความสําคัญกับแรงงานต่างด้าวในการปฏิบัติงานได้เต็มท่ีในกรณีท่ี

แรงงานได้ทําความเข้าใจงานดีแล้ว การท่ีเราไปกดดันเวลางานจะได้งานไม่เต็มความสามารถ 
ข้อเสนอแนะในเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านหลักการบริหาร ๕ ด้าน 
๑. การสอนงานก่อนลงมือทํางานช่วยให้การวางแผนของบริษัทได้ทําความเข้าใจงานท่ี

จะได้รับมอบหมายให้ทํา ต้องให้แรงงานต่างด้าวทํางานตรงตามความสามารถ  
๒. ก่อนทํางานต้องมีการฝึกอบรบให้เข้าใจตรงกันว่า ต้องการงานท่ีออกมาเป็นแบบใด 

หรืออาจจะทําคู่มือท่ีเป็นภาษาของแรงงานนั้นๆก็ได้ เพราะจะทําให้การทํางานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
๓. การปกครองแรงงานต่างด้าวต้องปกครองด้วยความยุติธรรม มีเหตุผล มีกฎระเบียบ

และให้ปฏิบัติเท่าเทียมกัน การสั่งการก็ให้มีคําสั่งเพียงคนเดียวเพ่ือไม่ให้เกิดการสั่งการท่ีซํ้าซ้อนกัน 
๔. การทํางานท่ีเป็นระบบระเบียบนั้นงานท่ีออกมาก็จะได้ตรงตามเป้าหมายท้ังหมด 

จะต้องให้แรงงานต่างด้าวทํางานด้วยความเต็มใจไม่มีการบังคับ แล้วผลงานท่ีออกมาดี 
๕. งานท่ีจะควบคุมให้แรงงานนั้นต้องมีการติดตามผล ถ้าแรงงานต่างด้าวไม่เข้าใจงานท่ี

ให้ทําตรงไหนจะได้สอบถามได้ตลอด เพราะการท่ีคอยสอบถามทําให้คุ้นเคยกัน  



 
 

๑๓๔ 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

พบว่า การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมทุกด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านสรุปได้ดังนี้ ๑) การวางแผนในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การ
บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ๒) ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ๓) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ๔) ด้านการประสานงานในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ๕) ด้านการควบคุมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาแพง เตชสีโล (ชํานิ
งาน) ได้ศึกษาการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีผลการศึกษาพบว่าการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ 
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน สรุปได้ ดังนี้คือ ๑) ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การ บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ๒) ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการ บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ๓) ด้านปัญหาอุปสรรคในการทํางาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
การบริหารจัดการการใช้ แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ บริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร ได้
                                                           

๑พระมหาแพง เตชสีโล (ชานิงาน), “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  



 
 

๑๓๕ 
 
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้ แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด
เชียงใหม่”การศึกษาพบว่า  

๑) ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อแรงงานต่างด้าวว่า 
แรงงานต่างด้าวท่ีมีคุณสมบัติการเป็นลูกจ้างท่ีดีท้ัง ๙ ด้านอยู่ในระดับมาก โดยคุณสมบัติท่ีแรงงาน
ต่างด้าว มีมากท่ีสุด คือคุณสมบัติด้านการทํางานเต็มเวลา รองลงมาคือด้านความอุตสาหะและขยัน
ขันแข็งรองลงมา คือด้านการทํางานเต็มประสิทธิภาพ รองลงมาคือด้านความเคารพนายจ้าง รองลงมา
คือด้านการทํางานตามคําสั่ง รองลงมาคือด้านความซ่ือสัตย์สุจริต รองลงมาคือ ด้านความจงรักภักดี 
รองลงมาคือด้านการรักษา ประโยชน์นายจ้าง และด้านความคิดสร้างสรรค์ ตามลําดับ  

๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้แรงงานต่างด้าวทํางานในสถานประกอบการ แยก 
พิจารณาเป็น ๕ ด้านได้ ดังนี้  

๒.๑) ด้านความชํานาญในการทํางานปัญหา ส่วนใหญ่พบ/มีน้อย  
๒.๒) ด้านความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่วนใหญ่พบ/มีน้อย  
๒.๓) ด้านการอยู่ร่วมกันกับชุมชนใกล้เคียง ส่วนใหญ่ไม่พบ/ไม่มี  
๒.๔) ด้านการสื่อสาร ส่วนใหญ่พบ/มีน้อย๒ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาดําเนินกิจการ ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม
มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการบริหารจักการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการวางแผนในการ
ทํางาน ด้านการประสานงานในการทํางาน ด้านการควบคุมงาน ส่วนด้านการจัดการองค์กรในการ
ทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ส่วนด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

เม่ือพิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นท่ีน่านํามาอภิปราย จําแนกได้ดังนี้ 
๑) ผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ ตําแหน่ง ระยะเวลาดําเนินกิจการ พบว่าไม่

แตกต่างกัน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ประกอบการ การ
บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่
แตกต่างกันทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ พลมณี  ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของผู้ประกอบกิจการท่ีจด ทะเบียน
นายจ้างในจังหวัดปทุมธานี” ได้ทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยกล 

                                                           

๒ ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร, “การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด 
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๒).   



 
 

๑๓๖ 
 
ยุทธ์ภายใน ปัจจัยกลยุทธ์ภายนอก กับความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติท่ีผิดกฎหมายของผู้ 
ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจําเป็นในการ 
จ้างแรงงานต่างชาติท่ีผิดกฎหมายของผู้ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างใน จังหวัดปทุมธานี 
จาก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนนายจ้างใน จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ ประกอบ
กิจการ ค้าขายมีทุนจดทะเบียน ตํ่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกิจการ ๕ ปีข้ึนไป และจาก
การศึกษายัง พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์ภายใน และปัจจัยกลยุทธ์ภายนอก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความจําเป็นในการ จ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จํานวน 
๙ ด้าน คือ ลักษณะ งาน นโยบายและการจัดการ สภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงาน ความอดทนของแรงงานต่างชาติ ความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ 
ความรับผิดชอบในการ ทํางาน การอพยพย้ายถ่ินของแรงงานต่างชาติ และค่าจ้างแรงงาน ส่วนสภาพ
พ้ืนท่ีของสถานท่ีทํางาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิด
กฎหมายของผู้ประกอบกิจการท่ี จดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕๓๓ 

๒) ผู้ประกอบการท่ีมี อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ อาภรณ์รัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “ความจําเป็นของนายจ้าง
ในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของจังหวัดจันทบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสาเหตุ
ของปัจจัยท่ีมีผลต่อความจําเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ศึกษา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อนายจ้างถ้ารัฐบาลมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองออกนอกประเทศ ผล
การศึกษาพบว่า นายจ้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จบการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ประเภทกิจการท่ีจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมากกว่าครึ่งทํา 
กิจการด้านการเพาะปลูกพืช เช่น สวนผลไม้ พืชไร่ และระยะเวลาท่ีใช้ในการประกอบกิจการ ส่วน 
ใหญ่นายจ้างประกอบกิจการเป็นระยะเวลา ๖ ถึง ๑๐ ปี โดยนายจ้างท่ีมีความจําเป็นในการใช้
แรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก และปัจจุบันด้านนโยบายและการจัดการใน
กิจการ ของนายจ้างและปัจจัยสภาพพ้ืนท่ีของสถานท่ีทํางานมีความสัมพันธ์กับความจําเป็นของ
นายจ้างใน การใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และนายจ้างไม่เห็นด้วย ถ้ารัฐบาลมีนโยบาย
ผลักดันแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองออกนอกประเทศ เพราะได้รับความเดือดร้อนจากการขาด
แคลนแรงงาน ทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด๔

   

ผู้ประกอบการท่ีมี เพศ ต่างกัน มีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
                                                           

๓เกียรติศักดิ์ พลมณี, “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ของ 
ผู้ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, 
(บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง‚ ๒๕๔๘).  

๔ สุเทพ อาภรณ์รัตน์, “ความจําเป็นของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของ
จังหวัด จันทบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะศาสตร์, (บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพ
พรรณี‚ ๒๕๔๗).   



 
 

๑๓๗ 
 
การวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ พงษ์อร่าม ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้
ประกอบ ธุรกิจต่อเนื่องจากกุ้งทะเลท่ีมีต่อการใช้แรงงานต่างชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ประกอบการท้ังหมดเคยใช้แรงงานต่างด้าว ซ่ึงในขณะท่ีทาการวิจัยมีการจ้างแรงงานต่างชาติ
สัญชาติ พม่าและเป็นแรงงานเพศหญิงมากท่ีสุด รองลงมาคือ มอญและกะเหรี่ยง โดยส่วนใหญ่
แรงงานต่างชาติจะ มาสมัครงานกับผู้ประกอบการเอง ซ่ึงงานท่ีจ้างแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็น
งานท่ีต้องทําให้เสร็จ สิ้นภายในวันเดียว และจ่ายค่าจ้างให้น้อยกว่าแรงงานไทย โดยจัดให้แรงงาน
ต่างชาติทํางานร่วมกับ แรงงานไทย๕   

ผู้ประกอบการท่ีมี อายุ ต่างกัน มีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ขันคา ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุป
สงค์การจ้างแรงงานต่างด้าวของ นายจ้างในเขตจังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาลักษณะของผู้
ประกอบกิจการ และกิจการพบว่า ส่วน ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ ระหว่าง ๔๑-๔๕ ปี มีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการก่อสร้าง มีสถานท่ีต้ังอยู่ในอําเภอเมือง ประเภท
กิจการท่ีมีสัดส่วนของกิจการท่ีต้ังใน อําเภอเมืองมากท่ีสุด ได้แก่ งานรับใช้ในบ้าน และประเภท
กิจการท่ีมีสัดส่วนของกิจการท่ีต้ังในอําเภอ เมืองน้อยท่ีสุดคือ กิจการเกษตร ปศุสัตว์ รวมถึงกิจการ
ต่อเนื่องเกษตรและปศุสัตว์ โดยกิจการท่ีมีการ จ้างแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่มีทุนจดทะเบียน และมี
ระยะเวลาท่ีดําเนินกิจการ ๑ ปีข้ึนไป-๕ ปี๖ และสอดคล้องกับ มาลีวรรณ เลาะวิถี ได้วิจัยเรื่อง 
“ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงาน ต่างชาติผิดกฎหมายทางานต่อการจ้างแรงงานไทยในจังหวัด
ลําพูน” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด และ ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ลูกจ้าง และประชาชนท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุระหว่าง 
๒๖-๓๐ ปี ทํางานในกิจการอุตสาหกรรม๗ 

ผู้ประกอบการท่ีมีระดับ การศึกษาต่างกัน มีการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย ได้
ทําการศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาความต้องการแรงงานท่ีแท้จริงและการบริหารจัดแรงงานต่างด้าว
ในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง” พบว่า แนวโน้มตลาดแรงงานไทย
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังคงมีความต้องการจ้างแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดย

                                                           

๕
 ธนวรรณ พงษ์อร่าม, “ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจต่อเน่ืองจากกุ้งทะเลท่ีมีต่อการใช้ 

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, (สาขาวิชาการบริหาร 
ธุรกิจ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖).  

๖ พัชรินทร์ ขันคา, “ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์การจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง ในเขตจังหวัด 
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓).   

๗ มาลีวรรณ เลาะวิถี, “ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายทางานต่อการจ้าง 
แรงงานไทยในจังหวัดลําพูน”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑).   



 
 

๑๓๘ 
 
คาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยจะมีความต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมในกลุ่มแรงงานข้ันพ้ืนฐาน
รวมท้ังสิ้น ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ราย ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยม
ต้นและ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงมีประมาณปีละ 
๑๐๐,๐๐๐ ราย แล้ว พบว่า จํานวนแรงงานข้ันพ้ืนฐานท่ีน่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ จะมีเพียงร้อย
ละ ๓๓ ของความ ต้องการแรงงานส่วนเพ่ิมท้ังหมดเท่านั้นนอกเหนือจากการขาดแรงงานใหม่ ซ่ึงจะ
เข้ามาเป็นแรงงาน ข้ันพ้ืนฐานแล้วยังพบว่ามีปัญหาการเลือกทํางานของแรงงานไทย๘ 

ผู้ประกอบการท่ีมี ตําแหน่ง ต่างกัน มีแรงจูงใจการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดา จันทร์เจริญ ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพในการนํา
นโยบายถ่าย โอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบลชั้น ๑ ในจังหวัด
เชียงใหม่” ผล วิจัยพบว่า ท้ังนี้ในการจัดทําหรือการนํานโยบายใดๆไปปฏิบัติควรท่ีจะมีการจัดทํา
โครงการนําร่องข้ึนก่อนท่ีจะมีการนํานโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติจริง เนื่องจากในการกําหนด
นโยบายโดยเฉพาะ นโยบายท่ีกําหนดจากเบ้ืองบน (top-down policy making) ซ่ึงผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
ระดับปฏิบัติมักไม่ ค่อยมีโอกาสในการเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติแก่
ผู้ท่ีมีอํานาจในการ กําหนดนโยบายมากนัก จึงเป็นเหตุให้การกําหนดนโยบายบางครั้งอาจไม่
สอดคล้องกับสภาพความ เป็นจริงเท่าท่ีควร จึงต้องมีการจัดทําโครงการนําร่องข้ึนมาและนําผลจาก
การปฏิบัติงานในโครงการ ดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานและนําผลการ วิเคราะห์ท่ีได้ไปปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน หากผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการนําร่อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลก็จะได้มีการจัดทําโครงการนําร่องขยายผล
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงจะเป็น ผลดีต่อการปรับปรุงนโยบาย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน๙ 

ผู้ประกอบการท่ีมี ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ มีการบริหารจัดการการใช้แรงงาน
ต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สุเทพ อาภรณ์รัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “ความจําเป็นของนายจ้าง ในการใช้
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของจังหวัดจันทบุรี” พบว่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการประกอบ กิจการ 
ส่วนใหญ่นายจ้างประกอบกิจการเป็นระยะเวลา ๖ ถึง ๑๐ ปี โดยนายจ้างมีความจําเป็นใน การใช้
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก๑๐ และ เกียรติศักดิ์ พลมณี ได้วิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของผู้ประกอบกิจการท่ีจด 

                                                           

๘ สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, โครงการศึกษาความต้องการแรงงานท่ีแท้จริงและการ 
บริหารจัดแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง, (เสนอต่อสานักบริหาร 
แรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐).   

๙ กฤษดา จันทร์เจริญ, “ศักยภาพในการนานโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติของ 
องค์การบริหารส่วนตาบลช้ัน ๑ ในจังหวัดเชียงใหม่”‚ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ ๒๕๔๕).   

๑๐ สุเทพ อาภรณ์รัตน์, “ความจาเป็นของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของ 
จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี, ๒๕๔๗).   



 
 

๑๓๙ 
 
ทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี”จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนนายจ้างใน 
จังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่ ประกอบกิจการค้าขายมีทุนจดทะเบียนตํ่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบ 
กิจการ ๕ ปีข้ึนไป๑๑ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรกําหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้องได้นําไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เรื่องภาษาต่างชาติท่ีมีแรงงานต่างด้าวประเทศ 
ใกล้เคียง มีการเรียนภาษาต่างด้าวท้ังผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว 

๒. ส่งเสริมให้พนักงานในองค์การหรือสถานประกอบการมีโอกาสไปดูงานหรือศึกษา 
วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีแรงงานต่างด้าว 

๓. ส่งเสริมให้ผู้นําในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน เพ่ือป้องกันการทาผิด 
กฎหมายแรงงานต่างด้าวท้ังผู้ประกอบการและแรงงาน  

๔. ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างแรงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้แรงงานต่าง
ด้าว เกิดความรักและเข้าใจความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเพ่ือนบ้าน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรนําไปปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้
นําไปใช้ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานประกอบการ ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของกฎหมาย ท่ีเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 

๒. ผู้ประกอบการควรให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อสาร สามารถ
เข้าใจกัน ได้โดยง่าย ทําให้ไม่เสียเวลาในการสอนงาน และไม่เกิดความเข้าใจผิดในการทํางาน ควรจัด
อบรมพนักงาน เรื่องการแสดงประพฤติตัวไม่เหมาะสม และมีระเบียบท่ีใช้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็น
ระเบียบ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา  

๓. ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะในเรื่องการทํางาน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิด
เอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางาน โดยการจัดการประชุมให้พนักงาน ได้
เสนอแนวคิดเห็น  

                                                           

๑๑
 เกียรติศักดิ์ พลมณี, “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจาเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย 

ของผู้ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, 
(บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง‚ ๒๕๔๘).  
 



 
 

๑๔๐ 
 

๔. ผู้ประกอบการควรอบรมงานแรงงานก่อนการเข้าทํางาน รวมถึงอบรมพนักงานให้มี
ความเข้าใจในระเบียบและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ร่วมกัน และหน้าท่ีการเป็นพนักงาน  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้นําไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑) ควรทําการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของของผู้ประกอบการท่ีใช้
แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ  

๒) ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสื่อสารและการใช้ภาษาร่วมกันของแรงงานต่าง
ด้าวและ ผู้ประกอบการในสถานประกอบการ  

๓) ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องของกฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวในทุกๆ ด้านท่ีใช้ใน
สถานประกอบการ  

๔) ควรทําการศึกษาวิจัยการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าว กับประเทศ
ไทย ของสถานประกอบการ  

๕) ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพองค์กรของสถานประกอบการในการบริหาร
แรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ข้อมูลทุติยภมู ิ
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กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ในกิจการท่ีมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวทํางาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว, ๒๕๕๑.   

กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ. การจ้างแรงงานข้ามชาติตามพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๑๕๕๑ กับการจัดทําบัญชีรายช่ืออาชีพสําหรับคน
ต่างชาติ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๑. 
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๒๕๔๙ และข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๗. สํานัก
บริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๔๘. 

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราช 
การของสานักงานตํารวจแห่งชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหา- 
นคร: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, ๒๕๕๑.   

กุศล สุนทรธาดา. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย่ีและตลาดแรงงาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙. 

จรูญ คูณมี. การบริหารจัดการ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒. 
ชูชัย สมิทธิไกร. การคัดเลือกบุคลากร. เชียงใหม่: ภาควิชาจิตวิทยา. คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 
ทวิช เปล่งวิทยา. จิตวิทยาผู้นํา. กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, ๒๕๓๐.   
ธร สุนทรายุทธ. ปรัชญาการบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์จํากัด, ๒๕๕๔. 
ธัญญา ผลอนันต์. ค่าจ้างและสวัสดิการยืดหยุ่น. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ขวัญข้าว, ๒๕๓๘. 
บรรยง  โตจินดา. องค์การแลการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทรวมสาสน์ 1977 จํากัด, ๒๕๔๕. 
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการองค์การ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.       
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๑๔๒ 
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สุรางค์รัตน์  วศินารมณ์. สวัสดิการในองค์การ: แนวคิดและวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: เม็ด

ทรายพริ้นต์ติ้ง, ๒๕๔๐. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.   
                องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิทยพัฒน์ จํากัด, ๒๕๕๘. 
 
(๒) วิทยานิพนธ์: 

กนกพรรณ รูปขจร. “ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างชาติชาว 
พม่าท่ีผิดกฎหมายทางานในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียง 

กฤษดา จันทร์เจริญ. “ศักยภาพในการนํานโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลชั้น ๑ ในจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ ๒๕๔๕.  

เกียรติศักด์ิ พลมณี. “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของผู้ 
ประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง‚ ๒๕๔๘. 

โกวิท ธนการพาณิช. “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.   

จอมขวัญ ขวัญยืน. “การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร”. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.   

จิรพล ภูมิภักดี. “ความต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี”. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต‚ ๒๕๔๘.   

ชนิกานต์ ถาวรยุติการต์. “การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรตามแนวคิด Malcolm Baldrige: 
กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐.  

 
 



๑๔๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชัยวัธน์ ศรมณี‚ “ทิศทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายกําหนด ในบทบาท 

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตร์. คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์‚ ๒๕๔๒.  

ชุติกาญจน์ อังคารประเสริฐ. “การศึกษาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด”. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๕.   

ณัฐชญา อุตตมชัย. “การประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงาน ต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงราย และจังหวัด
ลําพูน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙.  

ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร. “การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด 
เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒. 

ถาวร ผิวเณร. “การเติบโตทางธุรกิจของสถานประกอบการต่อการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
๓ สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง และอําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ. สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๔๗.   

ทักษิณ เห็นชอบดี. “แนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง: ศึกษากรณี สัญชาติลาว 
พม่า และกัมพูชา ในจังหวัดสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖.   

ทัศนีย์ ผ่านจังหาร. “ทัศนคติของนายจ้างธุรกิจโรงสีต่อการบริหารจัดการด้านแรงงานไทยภายหลัง 
การใช้มาตรการแก้ไขแรงงานต่างด้าว”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.   

ธนวรรณ พงษ์อร่าม. “ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่องจากกุ้งทะเลท่ีมีต่อการใช้แรงงาน 
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖.   

นวพร ยรรยง. “การจัดสวัสดิการแรงงานในบริษัทรับเหมาช่วง ศึกษากรณีพนักงานทําความสะอาด 
หญิง”.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยา- 

นิ่ม หลอดกระโทก. “การบริหารจัดการตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   

นิวัติน์ ศรีโภค. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย้ายถ่ินของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่, ๒๕๔๙.   



๑๔๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นิศารัตน์ มงคลรัตน์. “ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติของนายจ้างท่ีมีต่อการปฏิบัติด้านการ 

ประกันสังคม ศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ ๑-๙ คน ในเขตจังหวัด
สระบุรี”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖.   

ประทิน ไกรษรโกวิทย์. “ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมการ 
ผลิต ประเภทและขนาดต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ, ๒๕๔๑.   

ปราโมทย์ ประสาทกุล. ประชากรไทยในอนาคต. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙.  

พ.ต.ท.อธิพงศ์ ทองแดง. “ปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมาตรฐานการจ้างแรงงานไทย ของ 
ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ ๒๕๕๒.  

พระบัณฑิต ญาณธีโร (สุธีระตฤษณา). “ภาวะผู้นําของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ใน 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์”. วิทยานิพนธ์หาบัณฑิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓.   

พระมหาธฤติ วิโรจโน (รุ่งชัยวิทูร). “การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ 
โรงเรียนในเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒.   

พระมหาแพง เตชสีโล (ชานิงาน). “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาด
ย่อมในกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศา-
สนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

พัชรินทร์ ขันคา. “ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์การจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓.   

เฟ่ืองฟ้า ปัญญา. “การจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการต่อเนื่องในจังหวัด
สมุทรสาคร”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗.  

มาลีวรรณ เลาะวิถี. “ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายทางานต่อการจ้าง 
แรงงานไทยในจังหวัดลําพูน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑.   

 



๑๔๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ร.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์. “ปัจจัยท่ีทําให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่กระทําผิดกฎหมาย 

เก่ียวกับแรงงานต่างด้าว” .วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕.   

                 ลัยรามคําแหง‚ ๒๕๔๔. 
โลมฤทัย วงษ์น้อย. “สถานภาพการจ้างแรงงานต่างด้าวภาคการผลิตเกษตรของ อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่‚ ๒๕๕๐. 

วันวิสา มหารมย์. “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผู้บริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.                 

วิทยา สิงห์มณี, “กระบวนการการหลบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวจากประเทศพม่า และการจัดการ 
ปัญหาภาครัฐ:กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙.   

วุทธยา จันทมาศ. “การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย: ศึกษากรณี อําเภอสัง 
ขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗.   

สุณีย์ จ้อยจํารัศ. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบกิจการอาหารทะเล 
แช่เยือกแข็งในจังหวัดสมุทรสาคร”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗.   

สุเทพ อาภรณ์รัตน์. ”ความจําเป็นของนายจ้างในการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองของจังหวัด 
จันทบุรี”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะศาสตร์. บัณฑิตวิยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี‚ ๒๕๔๗.   

                 ใหม่, ๒๕๔๔.  
อดิเรก ฟ่ันเขียว. “วิเคราะห์การกําหนดนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศ 

ไทย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

อนุทิน ปลื้มมาลี. “ข้อเท็จจริงในการจัดสวัสดิการแรงงานช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและแนวโน้มใน
อนาคต”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์‚ ๒๕๔๒.  

อาจพล วงศ์บุษราคัม. “การบริหารงานของกรมชลประทานตามหลักธรรมาภิบาล”. วิทยานิพนธ์
พุทธ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
 



๑๔๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อุเทน ชนะกุล. “แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร (ฆราวาส) มหาวิทยาลัยสงฆ์: ศึกษากรณี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉพาะส่วนกลาง”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์:  มหาวิทยาลัยธรรม 

                ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒. 
 
(๓) เอกสารที่ไม่ไดต้ีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืนๆ: 

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ.๒๕๔๑. ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พ.ศ. ๒๕๔๑ 
        ข้อ ๗.   
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑. ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พ.ศ. ๒๕๔๑ 
       ข้อ ๒.   
กฤตยา อาชวนิจกุล. สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖.   
การสํารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ. สํานักงานสถิติแห่งชาติ,กระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร. กรุงเทมหานคร, ๒๕๔๙.   
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและแนวทางการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน สําหรับแรงงานในงานเกษตรกรรม, ๒๕๕๒. 
แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ๔ ปี, พ.ศ. ๒๕๖๑-๑๕๖๔. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑, มาตรา, ๖๑ ๖๒ และ ๖๓.   
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center). กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์. 
สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย. โครงการศึกษาความต้องการแรงงานท่ีแท้จริงและการบริหาร 

จัดแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้าง.
เสนอต่อสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐.   

สภาพเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ. สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ. ไตรมาส ๑ 
มกราคม – มีนาคม, ปี ๒๕๖๐. 

สํานักงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย. ไตรมาสท่ี ๒,   
ปี ๒๕๕๙. 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ. กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน. 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ฉบับท่ีหนึ่ง. 

ระยะท่ี ๑ พ.ศ, ๒๕๐๔-๒๕๐๖.  
สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว. การอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า 

ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๓. กรมการจัดหางาน: กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๓. 

 



๑๔๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๔) บทสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก          
จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  

 นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก               
จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

 นางสาวหนึ่งนุช สุวรรณชัยรบ. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก 
จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

 นางสาวสุรีวัลย์ ภู่แจ้ง. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทับสี. Marketing Executive บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 นางสาวรัตติกาล อาบพลอย, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท แฮงค์เกอร์แมน จํากัด, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 นางสําเนียง ม่วงมี. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 นายนนธิชัย จตุมาตร. ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 นายวิโรจน์ เพชรชนะ. หัวหน้างาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 นายมนตรี ศรีทอง. ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-
อิเล็คทรอนิค, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

 นายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์. ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน, ๒๖
มกราคม ๒๕๖๒. 

 นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว. ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์, ๒๖
มกราคม ๒๕๖๒. 

 พระครูปลัดธนกฤต ขนติมโน. ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 พระสัญญา สญฺญาคโม. พระอาจารย์สอนศิลธรรมในโรงเรียนวัดบางโฉลงใน อําเภอ           
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 

 

 



๑๔๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Dabrin & Ireland. Emest Dale Management. Theory and Practice, New York: Mc 
Grarw-Hill Book co, 1972. 

E.N. Chapman. Supervisor Survival Kit. second edition. California: Science Research 
Associates lnc, 1995.   

Henri  Fayol.  Industrial  and  General  Administration.  New  York: Mc-Grew  Hill, 
       1930.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕๑ 



 

๑๕๒ 

 



 

 

๑๕๓ 

 



 

๑๕๔ 

 



 

๑๕๕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๗ 

 



 

 

๑๕๘ 

 



 

 

 

๑๕๙ 

 



 

๑๖๐ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out ) 

 

 



 

๑๖๒ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

ผลการหาค่าความเช่ือม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖๔ 

 



 

 

๑๖๕ 

 



 

 

 

 

 

 

๑๖๖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖๘ 

 



 

๑๖๙ 

 



 

๑๗๐ 

 



 

๑๗๑ 

 



 

๑๗๒ 

 



 

๑๗๓ 

 



 

๑๗๔ 

 



 

๑๗๕ 

 



 

๑๗๖ 

 



 

๑๗๗ 

 



 

๑๗๘ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

(Key Informants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๘๐ 

 



 

 

๑๘๑ 

 



 

 

๑๘๒ 

 



 

 

 

 

๑๘๓ 

 



 

 

๑๘๔ 

 



 

 

 

๑๘๕ 
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๑๘๗ 

 



๑๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

 
 
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจัย 
เรื่อง การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 
คําช้ีแจง : 
๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมความคิดเห็นในการศึกษา
ภาพรวมของ “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ”ท่านคือบุคคลสําคัญในการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม การตอบแบบสอบถามชุดนี้ ไม่มี
คําตอบใดท่ีถูกหรือผิดแต่ประการใด เพียงแต่ขอให้ท่านตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มาก
ท่ีสุด และตอบให้ครบทุกข้อ แบบสอบถามฉบับนี้จะมีข้อสรุปในการศึกษาวิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์ใน
การนําไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป  

 
๒.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ 

ส่วนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List)  

ส่วนท่ี ๒ เป็นความคิดเห็นท่ีมีต่อ “การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 
ระดับ ๕ หมายถึง การบริหารจัดการมากท่ีสุด 
ระดับ ๔ หมายถึง การบริหารจัดการมาก 
ระดับ ๓ หมายถึง การบริหารจัดการปานกลาง 
ระดับ ๒ หมายถึง การบริหารจัดการน้อย 
ระดับ ๑ หมายถึง การบริหารจัดการน้อยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ “การบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” มีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ  

   ***************************** 
ขอบคุณ ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 



๑๙๐ 
 
ส่วนท่ี ๑ แบบสอบถามการวิจัยการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย �ลงในช่อง � ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง
ของท่านเพียงข้อเดียว 

 
๑. เพศ 
 

� ชาย     � หญิง 
 

๒. อายุ 
 

� ตํ่ากว่า ๓๐ ปี    � ๓๐– ๔๐ ปี 
� ๔๑ – ๕๐ ปี    � ๕๑ ปีข้ึนไป 
 

๓. ระดับการศึกษา 
 

� มัธยมต้น              � มัธยมปลาย /ปวช. 
� ปวส./อนุปริญญา             � ปริญญาตรี 
� ปริญญาโทข้ึนไป   
 

๔. ตําแหน่ง 
 

�ระดับปฏิบัติงาน               � ระดับหัวหน้างาน 
�ระดับผู้จัดการ               � ระดับผู้บริหาร 

 
      ๕. ระยะเวลาดําเนินกิจการ 
 

�ตํ่ากว่า ๕ ปี                �๕-๑๐ ปี 
�๑๑-๒๐ ปี                          �มากกว่า ๒๐ปี 

 
 
 
 



๑๙๑ 
 
ส่วนท่ี ๒ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการปัจจัยท่ีเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม ๔ และ ปัจจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
คําช้ีแจง : โปรดกรอกแบบสอบถามและใส่เครื่องหมาย � ลงในช่อง �ท่ีตรงกับความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 
                 ๕ หมายถึง  มีการบริหารจัดการในระดับมากท่ีสุด 

๔  หมายถึง  มีการบริหารจัดการในระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง           มีการบริหารจัดการในระดับน้อย  
๑  หมายถึง   มีการบริหารจัดการในระดับน้อยท่ีสุด 

ลํา
ดับ

ที่ 

การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประ 
กอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๑. ทาน (โอบอ้อมอารี)      
๑. ท่านมีการให้ปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่

อาศัย ยารักษาโรค แก่แรงงานต่างด้าว 
     

๒. ท่านให้คําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานให้แรงงานต่างด้าวท่ี
ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทํางาน 

     

๓. ท่านให้โอกาสแรงงานต่างด้าวแก้ไขในกรณีท่ีทํางาน
ผิดพลาด 

     

๒.ปิยวาจา (วจีไพเราะ)      
๑. ท่านใช้คําพูดท่ีสุภาพเหมาะสมต่อแรงงานต่างด้าว      
๒. ท่านใช้คําพูดท่ีแสดงความจริงใจและปรารถนาดีกับ

แรงงานต่างด้าวเสมอ 
     

๓. ท่านได้ชมเชยเม่ือแรงงานต่างด้าวทําคุณประโยชน์ใน
หน่วยงาน 

     

๓. อัตถจริยา (สงเคราะห์)      
๑. ท่านได้ดูแลเอาใจใส่ให้สวัสดิการในการทํางานของ

แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี 
     

๒. ท่านได้ให้การดูเอาใจใสช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวใน
หน่วยงานของท่านอย่างสมํ่าเสมอ 

     

๓. ท่านได้ให้การดูแลบุคคลในครอบครัวของแรงงานต่างด้าว
อย่างเหมาะสม 

     



๑๙๒ 
 

ลํา
ดับ

ที่ 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๔. สมานัตตตา (วางตนพอดี)      

๑. ท่านให้การปฏิบัติแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่เลือกการปฏิบัติ 

     

๒. ท่านไว้วางใจให้แรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติงานท่ีสําคัญตาม
โอกาสอันสมควร 

     

๓. ท่านโอกาสแรงงานต่างด้าวได้แสดงออกด้านความคิด
อย่างสมํ่าเสมอ 

     

ปัจจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
๑. ด้านการวางแผนในการทํางาน      

๑. ท่านมีการวางแผนในการจัดหาแรงงานต่างด้าวตาม
แผนงานท่ีกําหนด 

     

๒. ท่านมีการวางแผนการจัดทําเอกสารของแรงงานต่างด้าว
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     

๓. ท่านมีการหมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ทํางานของแรงงานต่างด้าวตามแผนงานท่ีกําหนด 

     

๔. ท่านมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว
ตามแผนงานท่ีกําหนด 

     

๒. ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน      

๑. ท่านมีการแบ่งงานให้แรงงานต่างด้าวทํางานอย่าง 
ชัดเจน 

     

๒. ท่านมีการแบ่งงานให้แรงงานต่างด้าวทํางานท่ีเหมาะสม
ตรงตามความสามารถ 

     

๓. ท่านให้การพัฒนาแรงงานต่างด้าวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าตามลักษณะงาน 

     

๔. ท่านจัดหาจํานวนแรงงานต่างด้าวให้ทํางานในปริมาณท่ี
เหมาะสม 

     

๓. ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ      

๑. ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้แรงงานต่างด้าว
ปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ 

     



๑๙๓ 
 

ลํา
ดับ

ที่ 
การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประ 
กอบการใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๓. ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ      

๒. ผู้บังคับบัญชามีการปกครองแรงงานต่างด้าวด้วยเหตุผล 
และมีความยุติธรรม 

     

๓. ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีท่ีกระ 
ทําความผิด 

     

๔. ผู้บังคับบัญชามีวิธีการสั่งการแรงงานต่างด้าวท่ีเหมาะสม      
๔. ด้านการประสานงานในการทํางาน      

๑. ท่านมีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าวทํางานตรงตาม
ความรู้ความสามารถ 

     

๒. ท่านมีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าวทํางานตรงตาม
หน้าท่ีอย่างชัดเจน 

     

๓. ท่านมีการประสานงานแรงงานต่างด้าวให้มีการรับผิด 
ชอบงานตรงตามสายการปฏิบัติงาน 

     

๔. ท่านมีการประสานงานให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

     

๕.ด้านการควบคุมงาน      

๑. ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าวตามท่ีได้รับมอบ 
หมายมีอิสระในการตัดสินใจ 

     

๒. ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานได้
สําเร็จตามท่ีตั้งเป้าไว้ 

     

๓. ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าวทํางานตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย 

     

๔. ท่านมีการควบคุมงานให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานตรง
ตามความชํานาญ 

     

 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการ
การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ปัจจัยท่ีเก่ียวกับสังคหวัตถุธรรม ๔ 

๑.ทาน(โอบอ้อมอารี) 
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.ปิยวาจา(วจีไพเราะ) 
ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.อัตถจริยา(สงเคราะห์) 
ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
๔.สมานัตตตา(วางตนพอดี) 

ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ๕ ด้าน 
๑. ด้านการวางแผนในการทํางาน 

ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๑๙๕ 
 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
                ๒. ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน 

ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓. ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ 
ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
๔. ด้านการประสานงานในการทํางาน 

                 ปัญหาและอุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๕. ด้านด้านการควบคุมงาน 
ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

********************************************** 
ขอขอบคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๙๗ 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ 

ใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

คําแนะนํา: การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ ในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................นามสกุล............................................................... 
ตําแหน่ง..................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีให้สัมภาษณ์........................................ 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
เขต  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจัยหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ได้แก่ 
(๑) ทาน(โอบอ้อมอารี) (๒) ปิยวาจา(วจีไพเราะ) (๓) อัตถจริยา(สงเคราะห์)  ๔) สมานัตตตา
(วางตนพอดี) และผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีของ Henri Fayol (Industrial and 
General Administration) ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการบริหาร ๕ ด้าน ได้แก่ (๑)ด้านการ
วางแผนในการทํางาน (๒)ด้านการจัดการองค์กรในการทํางาน (๓) ด้านการบังคับบัญชาส่ังการ  
(๔) ด้านการประสานงานในการทํางาน  (๕) ด้านควบคุมงาน  
 

ด้านปัจจัยหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ 

๑. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านการให้ทาน 
(โอบอ้อมอารี) อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

๒. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวด้านปิยวาจา 
(วจีไพเราะ) อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



 
 

๑๙๘ 
 
๓. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านอัตถจริยา 
(การสงเคราะห์) อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

๔. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว ด้านสมานัตตตา 
(วางตนพอดี) อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ด้านปัจจัยการบริหาร ๕ ด้าน 

๑.ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวด้านการวางแผนใน
การทํางาน  อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๒. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวด้านการจัดการองค์กร
ในการทํางาน อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

๓. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวด้านการบังคับบัญชา
ส่ังการ  อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวด้านการประสานงาน
ในการทํางาน  อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๕. ท่านมีแนวทางและความคิดเห็นในการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวด้านควบคุมงาน 
อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

********************************************** 

ขอบคุณ ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ภาพสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๐๐ 
 

ภาพลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ภาพท่ี ๑ ผู้ให้สัมภาษณ์ พระสัญญา สญฺญาคโม, พระอาจารย์สอนศิลธรรมในโรงเรียน
วัดบางโฉลงใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 

 
 

ภาพท่ี ๒ ผู้ให้สัมภาษณ์ พระครูปลัดธนกฤต ขนติมโน, ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบาง
โฉลงใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



 
 

๒๐๑ 
 

ภาพลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ๓ ผู้ให้สัมภาษณ์ นายมนตรี ศรีทอง, ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

 
 

ภาพท่ี ๔ ผู้ให้สัมภาษณ์ นายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

 



 
 

๒๐๒ 
 

ภาพลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ๕ ผู้ให้สัมภาษณ์ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว, ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตยานยนต์, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

 
 

ภาพท่ี ๖ ผู้ให้สัมภาษณ์ นางทองสุข โยธาธรรม, ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท 
โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

  
 



 
 

๒๐๓ 
 

ภาพลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

 
 

ภาพท่ี ๗ ผู้ให้สัมภาษณ์ นายอิทธิพัทธ์ แก้วใส, ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท 
โฟกัสอุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
 

 
 

ภาพท่ี ๘ ผู้ให้สัมภาษณ์ นางสาวหนึ่งนุช สุวรรณชัยรบ, เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป บริษัท โฟกัส
อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
 



 
 

๒๐๔ 
 

ภาพลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ๙ ผู้ให้สัมภาษณ์ นางสําเนียง ม่วงมี, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ส.พัฒนา เม
ทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 

 

ภาพท่ี ๑๐ ผู้ให้สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา 
เมทอล เวิร์ค จํากัด, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



 
 

๒๐๕ 
 

ภาพลงพ้ืนท่ี สัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

 
 

ภาพท่ี ๑๐ ผู้ให้สัมภาษณ์ นายนนธิชัย จตุมาตร, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ส.พัฒนา เมทอล เวิร์ค 
จํากัด, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



ช่ือ – นามสกุล  

   

วันเกิด   

สถานท่ีเกิด  

วุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีเข้า 

วันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน                     
 

 
 
ผลงานทางวิชาการ                

ประวัติผู้วิจัย 

 

 : นาย สุวรรณ์ แก้วนะ 

 : Mr. Suwan Kaewna 

 : ๐๙ ธันวาคม ๒๕๑๐ 

 : ๙ หมู่ ๑ ตําบลป่าชิง อําเภอจะนะ จังหวัด

: วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

: ๒๕๖๐/๑, (๒๐/๐๖/๒๕๖๐). 

: ๐๘/๐๒/๒๕๖๒ 

                    : ๙๙/๑๒๔ หมู่ ๑๑ ตําบลบางปลา อําเภอ
   สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  

  โทร ๐๘๑-๙๐๕-๓๓๕๑ 
  Email. s.pattana-sw @ hotmail.com 

                 :  บทความทางวิขาการเรื่อง: การจัดการองค์กร

                                                                    

จังหวัดสงขลา 

อุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) 

อําเภอบางพลี จังหวัด                  

 

การจัดการองค์กร 

 


