
 

 

 

รายงานการวิจัย 

 

 

 

 
 

 รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

 
 

แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 
 

 
 

ผู้วิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจาย์  ศิวิไล  ชยางกูร 

 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 



บทคัดย่อ 

ชื่อรายงานการวิจัย : แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ชื่อผู้วิจัย               : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวิไล ชยางกูร 

ปีท่ีท าการวิจัย       :  2555    

           

          การวิจยัเร่ือง แรงงานขา้มชาติกับความต้องการดูแลผู้สงูอายุในประเทศไทย มวัีตถุประสงค์เพื่อ

ค้นหาและวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุและวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ ใช้วิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยออกแบบสอบถามแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจและสังคมและข้อมูลด้านอาชีพการงาน กับแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศสหภาพพม่า รองลงมาสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ตามล าดับ แรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์ไม่มีความต้องการเปลี่ยน

งานเพื่อท าอาชีพบริการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งเรื่องการหางานให้ท าและ

การอบรมวิธีดูแลผู้สูงอายุเพียงขออาศัยอยู่โดยไม่ถูกเบียดเบียนและมีรายได้พอประทังชีพ พอใจกับงานที่
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ABSTRACT 

Research name : Migrants and the need of care for elderly in Thailand 

Researcher  : Ass. Prof. Sivilai Jayankura 

Year of research : 2555 

The research of Migrants and the need of care for elderly in Thailand is aim to search 

and analysis of the demand of all ethnic migrants relate to demand of care for elderly 

to analysis and compare the differences for each ethnic to the need of care. This 

study uses the quantitative research; questionnaire to collect data about basic 

information, economy and social situation data, working and career data from 

migrants in Bangkok and Perimeter. The research revealed that the mostly of 

migrants are Myanmar, Laos, and Cambodians people respectively. In addition, all 

ethnic migrant never want to change career to serve all type of elders. They are no 

seeking any support from government including job seeking support and elder caring 

training. They are trying to live without any encroachment with earning enough to 

sustain their life; suffice to present jobs. Mostly migrant revealed that they are just 

work in Thailand for a period, and back to long live in their hometown. Therefore, 

Welfare even public and private sectors have to prepare to support workforce to 

serve the elders in long-term. Furthermore, Thai workers need the adjustment by all 

related organizations; offer Aged care training in both theory and practice, with a 

certificate guarantee, to provide support elders who tend to increase in the future. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความส าคัญของปัญหา           

            นับต้ังแต่ประเทศไทยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 เมื่อปี พ .ศ 
2504 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับที่ 11 ซึ่งเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ
2555  ประเทศไทยได้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการส่งเสริมทั้งการลงทุนในประเทศ 
และส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  มีการปรับปรุงระบบการผลิต
สินค้าและบริการ ท าให้เกิดความไม่สมดุลของการจ้างงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมีความต้องการแรงงานมากขึ้น แต่ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ บางพื้นที่ แรงงาน
ที่มีอยู่ทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้
อัตราค่าจ้าง ค่าครองชีพของแรงงานไทยสูงขึ้นมาก กิจการธุรกิจที่ใช้แรงงานระดับล่าง เกิดปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องหาแรงงานจากที่อ่ืนเข้ามาทดแทนแรงงานที่
ต้องการ   การอพยพแรงงาน ที่มีผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เริ่มจากการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากชนบทไปสู่เมือง และการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกันสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายถึงแม้ว่าประเทศปลายทางไม่
ต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายหรืออพยพแรงงานเข้ามาอยู่ในประเทศ  แต่จากปัญหาเศรษฐกิจที่ขาด
แคลนปัจจัยการผลิต คือแรงงานและค่าจ้างแรงงานต่างชาติมีอัตราที่ต่ ากว่าแรงงานในประเทศ ซึ่ง
จะท าให้ประเทศไทยได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเช่น
สหภาพพม่า  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา มีสภาพความไม่มั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน ความล้าหลังในการด ารงชีวิต มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าไทย จึงท าให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน(Labour Shortage)    

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ( Aging society ) อย่างแท้จริง 
จะยิ่งท าให้เกิดขาดแคลนแรงงาน ( Labour shortage )ในวัยก าลังแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
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ดังนั้นการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติจะเข้ามาเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในภาคการ
ผลิตที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นเช่นภาคการเกษตร ภาคการประมง ภาคการก่อสร้างและค้าปลีก ค้า
ส่ง และภาคนอกการเกษตร ภาคงานบริการ เช่นช่วยท างานบ้านและเข้ามาดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
จ านวนมากขึ้น และอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้พยายามให้แรงงานข้ามชาติที่
เข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมากขึ้นเพื่อที่ว่า แรงงานข้ามชาติ
เหล่านี้ถ้าได้น ามาพัฒนาศักยภาพโดยให้ความรู้และการอบรมที่มีหลักการและถูกต้องจักได้
แรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายท้ังเป็นแรงงานมีคุณภาพได้ 

          แรงงานในประเทศไทย ข้อมูล ปี 2554 มีจ านวนแรงงานทั้งสิ้น 38.7 ล้านคนเป็นแรงงาน
ภาคการเกษตรจ านวน 16.3 ล้านคน และภาคนอกการเกษตรจ านวน 22.4 ล้านคน ในจ านวนนี้ใน
ภาคการเกษตรมีแรงงานข้ามชาติมากกว่า 1 ล้านคน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงงาน 5 ล้าน
คน มีแรงงานข้ามชาติมากกว่า 40 % ( ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ , 2555 )     ส าหรับแรงงานข้ามชาติใน

ประเทศไทยมีจ านวน 984 ,535 คนแบ่งเป็นประเทศสหภาพพม่า 643 ,095 คน กัมพูชา 238 ,586 

คน สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  102 ,854 คน (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ,2554 )      
แต่มีจ านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ณ กรกฎาคม 2554 ที่นายจ้างมาขอจดทะเบียนเพียง

จ านวน 164 ,474 ราย    กรุงเทพมหานครมีจ านวนแรงงานข้ามชาติมากที่สุด ขณะเดียวกันยังมี
แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีกจ านวนมาก ถ้าจะนับรวมได้ทั้งหมดประมาณ 2ล้านคน  
แรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนแล้วได้รับใบอนุญาตท างานแยกเป็นบัตรสี 6 ประเภท คือ 1.อาชีพ

ประมงบัตรสีฟ้า 2. อาชีพเกษตรกรบัตรสีเขียว 3. อาชีพก่อสร้างบัตรสีเหลือง 4.อาชีพธุรกิจ

ต่อเนื่องประมงบัตรสีส้ม 5. อาชีพผู้รับใช้ในบ้านบัตรสีเทา 6. อาชีพอ่ืน ๆ มี19 กิจการบัตรสีชมพู 
แรงงานประเภทที่ 6 แยกเป็น 19 กิจการเช่น กิจการต่อเนื่องทางการเกษตร โรงฆ่าสัตว์ ท าเหมือง
แร่ โรงกลึง โรงหล่อ กิจการผลิต จ าหน่ายอาหารและเครื่องมือ กิจการจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซัก
อบรีด ฯลฯ จะเห็นว่าทุกงานในประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาคการผลิต
และบริการ   

          แรงงานประเทศสหภาพพมา่ระยะเริ่มแรกท างานประมงเนื่องจากมพีื้นฐานการด ารงชวิีต
และท างานประมงได้เป็นอย่างดี ต่อมาอพยพเข้ามาในเขตภาคกลางเพื่อท างานภาคเกษตรกรรม
และเขตภาคตะวันออกท างานร้านอาหาร แรงงานประเทศกัมพูชา ระยะแรกเป็นแรงงานจากค่ายผู้ 
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อพยพลี้ภัยหลบหนีเข้ามาหางานท าแล้วกลับเข้าไปอยู่ในค่ายเป็นครั้งคราว แรงงานประเทศ
กัมพูชาส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับภาวะสงครามเป็นเวลานาน จึงไม่ค่อยเลือกงานมากนัก งานส่วน
ใหญ่ใช้แรงงานกายและอยู่ในพื้นที่สกปรก ส าหรับแรงงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวไม่มีปัญหาทางการเมืองเหมือนประเทศสหภาพพม่าหรือกัมพูชา แรงงานสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสื่อสารภาษาไทยได้ดีจึงคล้ายคนไทยท าให้แยกจากคนไทยได้ยาก 
แรงงานมักท าอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคเหนือโดยรับจ้างท าสวนและภาคอีสานท างานโรงงาน
และงานรับใช้ในบ้าน นอกจากแรงงานสามประเทศแล้ว ยังมีแรงงานจากประเทศบังคลาเทศ 
อินเดีย ปากีสถาน ส่วนใหญ่ท างานตามร้านขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ย่านคลองถม บางส่วนเข้า
มาขายอาหารรถเข็น ส าหรับแรงงานจากประเทศจีนตอนใต้ท างานด้านบริการมากกว่าแรงงาน
ประเภทอ่ืน 

           ประเทศไทยปัจจบัุนมจี านวนประชากร ประมาณ 67 ล้านคน จัดว่าเป็นประเทศที่มี
ประชากรมากเป็นอันดับ 19 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย อเมริกา อินโดนีเซีย บราซิล รัสเซีย 
ปากีสถาน บังคลาเทศ ไนจีเรีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก เยอรมนี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อียิปต์ เอธิโอเปีย ตุรกี 
อิหร่าน ประเทศไทยมีประชากรคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของประชากรโลก และมีการเพิ่มของ
ประชากรประมาณ 1 ใน 140 ส่วน ของการเพิ่มประชากรโลก ซึ่งการเพิ่มของประชากรไทย
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มในอัตราคงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต โดยพบว่าเมื่อปี พ.ศ 2549 
ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 0.6 ต่อปี และข้อมูลประมาณการในปี พ.ศ 2553 
ก็ยังพบว่ามีอัตราการเพิ่มประชากรอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี ( ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2553 )    
และจากรายงานการส ารวจประชากรปี 2552 ประเทศไทยมีโครงสร้างอายุของประชากรท่ีมีอายุ 

1 – 14 ปี มีประมาณ 20.3 % อายุ 15 – 64 ปี มีประมาณ 70.7 %  และ 65 ปีขึ้นไป ประมาณ 9 %  
เมื่อพิจารณาอายุขัยเฉลี่ย เพศชายมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ 71.02 ปี เพศหญิงมี
อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ 75.82 ปี มีประชากรสูงอายุ ( อายุ 60 ปีขึ้นไปและมากกว่า ) 
ประมาณ 7.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.29 ของประชากรท้ังประเทศ และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 14.8 
ในปี 2559 ผู้สูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชาย คือ 55 : 45 และจะแตกต่างกันมากขึ้น
ตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรเพศหญิงมีอายุยืนกว่าเพศชาย ถ้าพิจารณาการกระจาย
โครงสร้างประชากรตามภาคพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรสูงอายุมากที่สุดเกือบ 1  
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ใน  3 ของประชากรสูงอายุ ( ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555 )  เมื่อ
พิจารณาโครงสร้างของประชากรก็เปลี่ยนไป ทั้งจ านวนประชากรรวมและจ านวนผู้สูงอายุ ( อายุ 
60 ปีขึ้นไป ) และอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต กล่าวคือจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 61.4 ล้านคนในปี พ.ศ 2543 
เป็น 72.6 ล้านคนในปี พ.ศ 2568 ขณะที่ประชากรสูงอายุเพิ่มจาก 5.7 ล้านคนในปี พ.ศ 2543เป็น 
14 ล้านคนในปี พ.ศ 2568 และอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุเร็วกว่าอัตราการเพิ่มประชากร
รวม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประเทศไทยในลักษณะนี้เนื่องจากการลดลงของภาวะ
เจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ท าให้มีอัตราการเกิดลดลงในขณะเดียวกันอัตราการตายก็มีแนวโน้มลดลง
เช่นกัน อันเนื่องมาจาก การสาธารณสุขที่มีการปรับปรุงท าให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น ในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรรวมอยู่ในระดับต่ าและอัตราการตายอยู่ใน
ระดับต่ า จึงส่งผลให้ประชากรของประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ( Aging 
Population ) มากขึ้น 

ตารางท่ี 1.1  อัตราการเพิ่มประชากรรวม และผู้สูงอายุ 

 

ปี 2533-2543 2543-2548 2548-2553 2553-2558 2558-2563 
อัตราเพิ่ม
ประชากร 

1.11 0.83 0.66 0.54 0.41 

อัตราเพิ่ม
ผู้สูงอายุ 

3.51 2.87 2.88 3.51 3.37 

 

ที่มา  :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

            เมื่อพิจารณาโครงสร้างสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก  วัยแรงงาน  และผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ 

2553 มีสัดส่วนวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ 20.5 : 67.6 : 11.9   เปลี่ยนเป็น 18.3 : 66.9 : 
14.8 ในปี 2559 โดยประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง วัยแรงงานมีสัดส่วนคงที่และมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจะมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มวัยเด็ก ต้ังแต่ปี พ.ศ 
2563 เป็นต้นไป  ภาวการณ์ดังกล่าวท าให้วัยแรงงานต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ โดย
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มีอัตราการพึ่งพิง ( Dependency  Ratio ) วัยแรงงาน 7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปีพ .ศ 2543 
เป็นวัยแรงงาน 2.7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2570  

            แม้ว่าประชากรไทยมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเรื่อย ๆในปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าการเจ็บป่วยและภาวะทุพพลภาพจะหดตัวลง (  Compression Of mordity ) จากการส ารวจ
ประชากรสูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติทางด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มโรคที่ผู้สูงอายุป่วยมาก 3 
อันดับแรก คือ กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ และ
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนสาเหตุการตายของผู้สูงอายุท่ีส าคัญ คือ โรคมะเร็งทุกชนิด 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดลมอักเสบและปอดอักเสบและนอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีแนว
แนวโน้มพิการมากขึ้น โดยความพิการที่พบมาก คือ สายตาเลือนรางทั้งสองข้าง หูตึงสองข้างและ
อัมพฤกษ์ และในปัจจุบันมีผู้สูงอายุร้อยละ 80 มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง เช่น มะเร็ง โลหิตจาง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ  ส่วนใหญ่ป่วย
มากกว่าหนึ่งโรค ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 15 มีภาวะพึ่งพิงด้านการท างานบ้าน ร้อยละ 5 มี
ปัญหาในกิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน ร้อยละ 0.8 ต้องใช้รถเข็น และร้อยละ 0.2 ต้องนอนติดเตียง 
นอกจากรูปแบบการเจ็บป่วยในสังคมผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไป โดยรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ 
2533 มีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อถึงปี 2563 กล่าวคือ โรคติดต่อที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 49 จะลดลง
เหลือร้อยละ 22 ขณะที่โรคไม่ติดต่อที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 27 จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 43 ส่วนโรค
ทางจิตและสมองที่เคยเกิดขึ้นร้อยละ 9 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 และอุบัติเหตุท่ีเคยเกิดขึ้นร้อยละ 

15 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 21   ( ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2551 ) แสดงให้เห็นว่าโรคไม่ติดต่อเป็นรูปแบบการเจ็บป่วยท่ีมีความส าคัญมากขึ้น เมื่อผู้สูงอายุมี
จ านวนมากขึ้น ประกอบกับมีโรคประจ าตัวและไม่สามารถดูแลตนเองได้ และในครัวเรือนมี
ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในครัวเรือนมีความสุข ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

            เมื่อผู้สูงอายุมจี านวนมากข้ึน วยัแรงงานต้องรับภาระเพิ่มข้ึนในการดูแลผู้สูงอายุ จาก

รายงานส านักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการพึ่งพิง ( Dependency Ratio ) วัยแรงงาน  7 คน ดูแล

ผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ 2543 จะเป็นวัยแรงงาน 2.7 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2570 ผู้สูงอายุ

จ าเป็นต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะในปัจจุบันครอบครัวไทยเล็กลงแต่ละครอบครัวมีบุตรน้อยและ

บุตรมีภาระในการท างานนอกบ้าน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในบ้านเพียงล าพังหรือ
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ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของสถานประกอบการ หรือสถานสงเคราะห์  การขาดแคลนแรงงานไทย

ในการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาส าคัญในอนาคต ดังนั้น แรงงานข้ามชาติเป็นทางเลือกหนึ่งของ

ครอบครัวหรือสถานประกอบการท่ีน ามาเพื่อดูแลผู้สูงอายุในการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ 

            จากสิ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจศึกษา แรงงานขา้มชาติกับความ
ต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อค้นหาว่าแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศ
ไทยปัจจุบันมีอุปสงค์ที่จะดูแลผู้สูงอายุหรือไม่อย่างไร 

 1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

             การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

                1 ) เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์ในประเทศไทย
กับการดูแลผู้สูงอาย ุ

                2 ) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มแรงงานทุกชาติพันธุ์ตลอดจน
ปัจจัยที่ส าคัญด้านประชากร การศึกษา สถานภาพสมรส ฯลฯ กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

            การวิจยัเร่ือง แรงงานขา้มชาติกับความต้องการดูแลผู้สงูอายุในประเทศไทย ศึกษา

แรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธ์ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

   

ภาพท่ี 1.1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

ชาติพันธุ์ของแรงงาน 

อายุ  เพศ  
การศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศ
ไทย 

ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย 

 
 

 

ทักษะ+ความรู ้
ในการดูแลผู้สูงอาย ุ

อุปสงค์ในการดูแล

ผู้สูงอาย ุ
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 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

               1)ท าให้ทราบว่าแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธ์ใดมีอุปสงค์ท างานดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยข้อค้นพบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระทรวงพัฒนาการและความมั่นคงของ
มนุษย์ตลอดจนผู้ใช้แรงงานข้ามชาติและตัวผู้สูงอายุสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกชาติพันธุ์ใดเพื่อ
สอดคล้องกับความต้องการ 

               2)จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับแรงงานข้ามชาติในแต่ละชาติพันธุ์ว่าจะสามารถพัฒนา
ทักษะคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุไทยได้ถูกต้อง 

                3)กระทรวงแรงงานได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องแก่
แรงงานข้ามชาติที่มีอุปสงค์ในการดูแลผู้สูงอายุ 

                 4)หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบความต้องการเปลี่ยนงานของแรงงานข้ามชาติเพื่อดูแล
ผู้สูงอาย ุ

1.6 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

            1 ) แรงงานข้ามชาติ หรือภาษาราชการเรียกว่า แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคล
ธรรมดาไม่มีสัญชาติไทยมีภูมิล าเนาต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 

                 2 ) แรงงานข้ามชาติ หมายถึงแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งหมายถึงคนต่างด้าวที่เข้าเมืองไทย
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย และได้รับอนุญาตท างาน ประกอบด้วย 

                 2.1 ) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตท างานตามประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 322  

ข้อ 10 ( 1 ) 

                 2.2 ) คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตท างาน 

                 2.3 ) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ขอรับ
ใบอนุญาตท างาน 
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               2.4 ) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน ขอรับใบอนุญาตท างาน 

                2.5 ) คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองและอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตท างาน   

                 2.6 ) คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ท างานชั่วคราวใน
ระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร ตาม มติคณะรัฐมนตรี ปี 2545 

              3 ) ดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การให้อุปการะ เลี้ยงดู ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ที่ถือว่าเข้าสู่วัย
สูงอายุไม่ว่าผู้สูงอายุจะยังช่วยตนเองได้หรือไม่ก็ตาม 

1.7  วิธีการศึกษา 

            1 ) ศึกษาเอกสาร ข้อมูลทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเพื่อน าความรู้
มาสรุปประเด็น 

                   2 ) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เนต วิเคราะห์บทความเอกสารเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อน าความรู้ที่ได้มาสรุปประเด็นหลักตามกรอบแนวคิดทาง
การศึกษา 

                   3 ) ผู้วิจัยลงพื้นที่ เพื่อใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามเรื่องแรงงานข้ามชาติกับอุปสงค์
เพื่อดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

                  ( 3.1 ) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาแรงงานข้ามชาติกับความต้องการ
ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติ  
                  ( 3.2 ) รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ใช้สถิติเชิง
พรรณนา 
                  ( 3.4 )  อธิบายสรุปผลจากการวิเคราะห์ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

             

            การศึกษาเรื่อง แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยผู้  

ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอผลของการทบทวนวรรณกรรม  

              1. ทฤษฎี แนวคิด แรงงานข้ามชาติ 

              2. ผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 

2.1 ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน 

      2.1.1 ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน ( Demand For Labour Theory ) 

                อุปสงค์แรงงาน ( Demand For Labour ) หรือความต้องการแรงงานของผู้ผลิตใน
หน่วยธุรกิจจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหน่วยธุรกิจต้องการจะผลิตสินค้าหรือบริการมากน้อย
เพียงใด ถ้าต้องการผลิตสินค้าหรือบริการมากก็จะมีความต้องการแรงงานหรือจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย 
แรงงานถือเป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง นอกจากปัจจัยการผลิตอ่ืนในทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์
ของแรงงานเป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง ( Derived Demand ) หมายความว่า การเกิดขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในอุปสงค์แรงงานเป็นผลสืบเนื่องจากอุปสงค์อ่ืน หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับแรงงาน ซึ่งก็คือ อุปสงค์สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น หากผู้ผลิตเห็นโอกาสในการที่
จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ก็จะผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 
และความสามารถในการผลิตของแรงงานคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือผลิตภาพ
ของแรงงานคงที่การท่ีจะผลิตสินค้าและบริการให้ได้เพิ่มขึ้นก็มีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่ม
มากขึ้น 
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        2.1.2  ทฤษฎีอุปทานแรงงาน  ( Supply Of Labour Theory ) 

                  อุปทานแรงงาน ( Supply Of Labour ) หมายถึง บุคคลเสนอขายแรงงาน การท่ี
คนเราตัดสินใจเสนอขายแรงงานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ อัตราค่าจ้าง สภาพแวดล้อม
ในที่ท างาน ความมั่นคง ความมีเกียรติ  รสนิยมของผู้ใช้แรงงานแต่ที่ส าคัญขึ้นอยู่กับอัตราค่าจ้าง
ที่พอใจยอมรับ การเสนอขายแรงงาน วัดเป็นจ านวนก าลังแรงงาน  หรือวัดแนวคิดอรรถประโยชน์ 
หรือความพอใจของผู้ใช้แรงงานว่าจะจัดสรรระหว่างเวลาท างานและพักผ่อนอย่างไร  

 ( ศิวิไล ชยางกูร , 2548 ) 

2.2 ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 

       สาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วยปัจจัย
ผลักดัน ( Push Factor ) จากประเทศที่แรงงานย้ายออก และปัจจัยดึงดูด ( Pull Factor  ) จาก
ประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า  

       2.2.1 ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออก ( Push Factor )  

                 สาเหตุส าคัญที่ท าให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดของตนเองได้แก่  

                1 ) อัตราการว่างงาน ( Unemployment Rate ) อยู่ในระดับสูงและการท างานต่ ากว่า
ระดับ ( Underemployment ) แรงงานส่วนเกิน ( Labour Surplus ) ที่เกิดจากการว่างงานและ
การท างานต่ าระดับในประเทศเป็นผลจากไม่สามารถหางานท าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถของ
ตนเองได้ขณะที่มีแรงงานบางส่วนมีความพยายามที่จะหางานท าในประเทศในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
แต่ถ้าเขาไม่สามารถหางานที่ตรงกับความต้องการได้แล้ว ท าให้แรงงานส่วนหนึ่งมีแนวโน้มอย่าง
มากที่จะเคลื่อนย้ายออกไปสู่ต่างประเทศ 

                2 ) ระดับค่าจ้างที่ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศและอาชีพที่มีลักษณะเดียวกัน ถ้า
เปรียบเทียบกันในเรื่องค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับขณะท างานในประเทศ โอกาสการเคลื่อนย้าย
แรงงานไปต่างประเทศย่อมมีโอกาสมากกว่าถ้าค่าจ้างและเงินเดือนในต่างประเทศมีอัตราที่สูง
กว่า 
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             3 ) การขาดสิ่งจูงใจส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพแรงงานที่มีความรู้ความช านาญสูงแต่
ไม่สามารถมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ตน ย่อมเกิดความรู้สึกอยากเคลื่อนย้ายไปท างานใน
ต่างประเทศ นอกจากน้ีสิ่งจูงใจซึ่งได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ท าให้
แรงงานกลุ่มนี้ต้องเคลื่อนย้ายไปท างานในต่างประเทศ 

             4 ) นโยบายการเคลื่อนย้ายก าลังพลที่ไม่เหมาะสม การวางแผนก าลังคนที่ไม่เหมาะสม
ท าให้เกิดการพัฒนาไปตามระบบของงาน แต่ขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่มีการวางแผนพัฒนา
ก าลังคน ท าให้ขาดความสมดุลระหว่างงานกับบุคลากร ท าให้ก าลังแรงงานบางส่วนอาจเป็น
ส่วนเกินได้ ( Labour Surplus )  

             5 ) ปัจจัยทางสังคม และการเมือง แรงงานบางส่วนอาจต้องการอพยพเคลื่อนย้ายไป
ต่างประเทศซึ่งเป็นเพราะไม่พอใจในสภาพสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่ อันสืบเนื่องมาจากความ
วุ่นวายและความแตกแยกของกลุ่มการเมืองในประเทศ 

     2.2.2 ปัจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า ( Pull Factor ) 

                สาเหตุที่ดึงดูดให้แรงงานเคลื่อนย้ายจากประเทศบ้านเกิดเข้าสู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ได้แก ่

        1) ระดับค่าจ้างและเงินเดือน ถ้าแรงงานในอาชีพต่าง ๆพบว่าแรงงานประเภทเดียวกันกับเขา
ในต่างประเทศนั้น มีระดับค่าจ่างหรือเงินเดือนสูงกว่ามาก ก็จะเป็นสิ่งดึงดูดให้แรงงานเหล่านี้
ต้องการอพยพเคลื่อนย้ายออกไปท างานที่ใหม่ได้ 

        2)การขาดแคลนก าลังคนในบางสาขาถ้าหากมีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ
ตลาดแรงงานท าให้แรงงานในต่างประเทศได้ทราบถึงประเภทแรงงานที่ขาดแคลนเหล่านี้เป็นอย่าง
ดีแรงงานในต่างประเทศที่อยู่ในประเภทเดียวกันมีโอกาสได้รับทราบก็อาจถูกดึงดูดใจให้
เคลื่อนย้ายเข้ามาได้ถ้าระบบค่าจ้างและเงินเดือนดีพอ 

       3 ) โอกาสส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมมีสิ่งอ านวยความสะดวก
แก่การปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดีประกอบกับการวางแผนพัฒนาบุคคลากรที่ยุติธรรมย่อมเป็นสิ่งที่
พึงปรารถนาของแรงงานโดยทั่วไป และสภาพนี้เองจะเป็นสิ่งดึงดูดให้แรงงานที่มีความรู้ความ 
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ช านาญจากประเทศด้อยพัฒนาเคลื่อนย้ายมาท างานในต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
การงานของตนเอง 

       4 ) การให้นักศึกษาต่างประเทศมีโอกาสเข้ามารับการศึกษาอบรมในประเทศที่มีการศึกษาใน
ระดับสูงและเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศเข้ามารับการศึกษาย่อมท าให้เกิดสิ่งจูงใจดึงดูดให้มี
ก าลังแรงงานในต่างประเทศเข้ามาตั้งหลักแหล่งท างาน ซึ่งอาจเป็นเพราะแบบแผนและเนื้อหาของ
การศึกษาอบรมเหมาะสมกับสภาพของประเทศที่ให้การศึกษานั้นมากกว่าในสภาพประเทศบ้าน
เกิดของผู้มารับการศึกษาหรืออาจเป็นเพราะนักศึกษามาจากประเทศที่ก าลังพัฒนา  

( Development Country ) เมื่อเข้ารับการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ( Developed Country ) 
ซึ่งมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่า ได้พบกับความสะดวกสบายจากมาตรฐานการครองชีพที่
สูงขึ้นท าให้เกิดความพอใจคุ้นเคยและไม่ปรารถนาจะกลับสู่ประเทศบ้านเกิด ซึ่งสภาพความ
เป็นอยู่ไม่สะดวกสบาย 

         5) ปัจจัยทางสังคมและการเมือง ได้แก่การไม่มีการกีดกันทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว 
ฯลฯ การยินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นเข้ามาท างานเป็นอย่างดี ความผูกพันทางการเมืองระหว่างประเทศ
และการมีเสรีภาพในระดับสูง เป็นต้น  

2.3 ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 

       การเคล่ือนย้ายแรงงานเป็นกระบวนการปรับตัวของตลาดแรงงานเพื่อการจดัสรรแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลกระทบต่อก าลังแรงงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพล
เคลื่อนย้ายแรงงานมีทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ปัจจัยที่มีความส าคัญคือ โอกาสในการ
หางานท าและรายได้ของแรงงานถ้าหน่วยงานหรือองค์กรขาดแคลนแรงงานหรือแรงงานมีความ
ประสงค์จะหางานใหม่ การเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะเกิดขึ้น  

     2.3.1 ลักษณะของการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

           1.) การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง  เป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โดยส่วนรวม เนื่องจากในเขตเมืองมีโอกาสหางานท าเพิ่มรายได้มากกว่าเขตชนบทจึงเป็นปัจจัย
ดึงดูดที่ส าคัญให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากเขตชนบทเข้ามาหางานท าในเมือง ซึ่งท าให้สังคม
เมืองมีปัญหามากมาย 
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           2.) การลักลอบเข้ามาหางานท าของแรงงานอพยพจากต่างประเทศ การอพยพเคลื่อนย้าย
แรงงานของแรงงานอพยพจากต่างประเทศที่ลักลอบเข้ามาหางานท าในประเทศไทย  เช่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา สหภาพพม่า เนื่องจากสภาพทาง
เศรษฐกิจการเมืองและความเป็นอยู่ด้อยกว่าประเทศไทย 

           3. ) การท างานของคนต่างด้าวในประเทศไทย ประเทศไทยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้า
มาประกอบกิจการในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าวโดยแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายและผิด
กฏหมาย ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีสิทธิขออนุญาตท างานได้ตามพระราชบัญญัติคนต่างด้าว 

           4.) การท างานต่างประเทศของแรงงานไทย การไปท างานของแรงงานไทยในต่างประเทศ 
ถ้าประสบความส าเร็จจะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและประเทศชาติ 
ในทางตรงข้ามถ้านายจ้างเลิกจ้างก่อนครบสัญญาปิดกิจการ หรือมีปัญหาต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิด

ผลเสียเช่นกัน ( ศิวิไล ชยางกูร ,2548  ) 

2.4 แนวคิดเชิงทฤษฎีเรื่องการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ 

     กระบวนทัศน์ที่มีความส าคัญต่อแนวคิดทฤษฎีการย้ายถ่ิน ได้แก่ 

          2.4.1 ทัศนะทางด้านเศรษฐศาสตร์แนวคิดส านักนีโอคลาสสิคว่าด้วยดุลยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจ ( The Neo –Classical Economic Equilibrium Approach) ซึ่งก่อก าเนิดขึ้นจากกลุ่ม
ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ในศตวรรษท่ี 19  หรือรู้จักกันดีในแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัย
ดึงดูด ( Push – Pull  Theory )ให้เกิดการย้ายถ่ิน โดยมองว่าการย้ายถ่ินเกิดจากปัจจัยผลักดัน 
เช่น ความยากจน การขาดแคลนที่ดินท ากิน  การมีประชากรมากเกินไป  การว่างงาน ในประเทศ
ต้นทาง และปัจจัยดึงดูด เช่นโอกาสในการมีงานท า  ค่าจ้าง  ความทันสมัย ของประเทศผู้รับ นัก
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค มองว่าผู้ย้ายถิ่นแต่ละคนจะท าการตัดสินใจเลือกว่าจะย้ายไปประเทศ
ใด ขึ้นอยู่กับการประเมินโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ในตลาดแรงงาน ซึ่งจะน าไปสู่
ความเท่าเทียมกันของค่าจ้างในระยะยาวและก่อให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศผู้
ส่งและผู้รับ แนวคิดส านักนีโอคลาสสิคเน้นสาเหตุที่ระดับจุลภาคไม่พิจารณาสาเหตุในระดับมห
ภาคคือละเลยไม่มองบทบาทของภาครัฐและไม่พิจารณาถึงสาเหตุปัจจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่
ก่อให้เกิดการย้ายถ่ิน 

www.ssru.ac.th



14 
 

       2.4.2 แนวคิดเชิงโครงสร้างที่มองย้อนประวัติศาสตร์ ( The Historical-Structuralist 
Approach ) เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์การเมือง เน้นความสนใจที่ปัจจัยด้านมหภาค ได้แก่ 
โครงสร้างสังคมที่กดดัน การกระจายอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันในระบบ
เศรษฐกิจโลก และเรื่องทุน ( Capital ) ว่าเป็นตัวก าหนดทุกอย่าง การย้ายถิ่นถูกมองว่าเป็นเสมือน
การเคลื่อนย้ายแรงงานราคาถูกมาสู่แหล่งทุนซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียมกันตลอดชั่วกาล
นาน และการขูดรีดทรัพยากรจากประเทศที่ยากจนไปให้ประเทศที่ร่ ารวยให้รวยมากขึ้นไปอีก
แนวคิดเชิงโครงสร้างที่มองย้อนประวัติศาสตร์นี้ได้ วิจารณ์แนวคิดเกี่ยวกับดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
ว่าการที่มองแต่ละบุคคลว่าสามารถมีทางเลือกได้อย่างอิสระนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง ความจริงแล้ว
ความไม่เท่าเทียมกันเกิดจากโครงสร้างทางทรัพยากรและพลังอ านาจต่าง ๆ ในแต่ละประเทศที่
แตกต่างกันมาตั้งแต่เดิม ประกอบกับนโยบายการเข้าประเทศของประเทศผู้รับจะเป็นข้อจ ากัด
ประการส าคัญต่อทางเลือกของผู้ย้ายถิ่น แนวคิดเชิงโครงสร้างที่มองย้อนประวัติศาสตร์นี้ มี
รากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองต่างๆซึ่งเน้นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการกระจาย
ตัวทางด้านเศรษฐกิจและอ านาจทางการเมืองในระบบเศรษฐกิจโลก             

            ท้ังแนวคิดของส านกันีโอคลาสสิคและแนวคิดเชงิโครงสร้างประวัติศาสตร์ท้ังสองน้ี ได้รับ
การวิพากวิจารณ์บนพื้นฐานที่ว่าแนวคิดดังกล่าว เป็นแนวคิดที่มีมุมมองเพียงด้านเดียวไม่พอที่จะ
น าไปวิเคราะห์วิจารณ์ ความจริงการย้ายถ่ินมีความซับซ้อนอย่างมหาศาล โดยแนวคิดของส านักนี
โอคลาสสิค ละเลยมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเคลื่อนย้ายและมุมมองในด้าน
บทบาทของภาครัฐ ในขณะที่แนวคิดเชิงโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ให้ความสนใจแต่เรื่องทุนซึ่ง
เป็นตัวก าหนดทุกอย่าง แต่ให้ความสนใจต่อเป้าหมายและการกระท าของแต่ละคนและกลุ่มต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องน้อย เพื่อสนองตอบต่อข้อวิจารณ์ต่างๆดังกล่าว แนวคิดใหม่ซึ่งรู้จักกันในนามของ 
แนวคิดเชิงระบบของการย้ายถิ่น จึงเกิดขึ้นโดยประสานแง่คิด และมุมมองของทั้งสองแนวคิดเข้า
ด้วยกันน าเอารายละเอียดของแนวคิดทั้งสองมารวมเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาการย้ายถ่ินระหว่าง
ประเทศ ( International Migration ) ในรูปแบบ ระบบการย้ายถ่ินต่าง ๆที่เชื่อมโยงสานต่อกันและ
มีปฎิสัมพันธ์ ( Inter – Action ) ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างกรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
มิติต่าง ๆระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง   ( พัทยา เรือนแก้ว, 2550 ) 

          2.4.3 แนวคิดเชิงระบบการย้ายถ่ิน ( Migration Systems Approach ) ถูกสร้างขึ้นโดย
กลุ่มประเทศต่างๆซึ่งอยู่ในระหว่างการมีกระแสของผู้ย้ายถิ่นสูง มันอาจจะประกอบด้วยประเทศ
เพียงสองประเทศ แต่มันอาจมีประโยชน์มากกว่า ถ้าได้พยายามที่จะรวมเอาประเทศอีกหลายๆ 
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ประเทศซึ่งถูกเชื่อมโยงโดยระบบอ่ืนๆ เข้ากับระบบการย้ายถ่ิน เพื่อวิเคราะห์ระบบการย้ายถ่ินเชิง
ภูมิภาค เช่นภูมิภาคแปซิฟิคใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเซียตะวันออก อย่างไรก็
ตามอาจมีการน าเอาภูมิภาคที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ไกลออกไปเข้ามาเชื่อมโยงด้วย เช่น ระบบการ
ย้ายถิ่นที่รวมเอาฟิลิปปินส์และอเมริกาเข้ามา หรือการเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียนกับ
ประเทศในกลุ่มทะเลอาหรับ แนวคิดเชิงระบบการย้ายถ่ิน วางกรอบแนวความคิดโดยตรวจสอบ
ทุกมิติของความสัมพันธ์ระหว่างกระแสการไกลของคน และกระแสอื่นๆ เช่นกระแสทุน สินค้าและ
เทคโนโลย่ีโดยแบบจ าลองจะเน้นให้เห็นถึงกระแสของสิ่งต่างๆ ดังกล่าวในเชิงความเชื่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร์ เช่นการล่าอาณานิคม การส่งทหารไปประจ าตามฐานทัพ การมีอิทธิพลทาง
การเมือง การแทรกซึมทางด้านการค้าหรือวัฒนธรรม ย่ิงกว่านั้นยังมีความเชื่อมโยงกันภายใน
ระบบการย้ายถ่ินเอง ซึ่งสามารถท าให้เข้าใจปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง สังคม ประชากรและ
เศรษฐกิจ ได้กว้างขวาง 

            แนวคิดเชงิระบบการย้ายถ่ินยังชว่ยให้เข้าใจการไหลเวียนของประชากร และการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงทิศทาง ระหว่างประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทางโลกาภิวัฒน์( ซึ่งแต่ก่อนได้ตัดชนบทออกมา) การเปิดตัวสู่ระบบ
เศรษฐกิจโลก เทคโนโลย่ี และอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม การย้ายถ่ินทั้งภายใน( จากชนบทสู่
เมือง)และการย้ายถิ่นระหว่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกือบทั้งหมดมักจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรเสมอ 
ยิ่งกว่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท าให้เกิดผลกระทบในทิศทางเดียว และในช่วงเวลานั้น เท่านั้น กล่าวคือ
เมื่อเริ่มมีการย้ายถ่ินเมื่อไร ก็จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ที่ย้ายออกและพื้นที่ที่ย้าย
เข้า ทั้งในรูปของคนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ค่านิยมของสังคม และการไหลเวียนของวัฒนธรรมใน
ทั้งสองทิศทางหรือทั้งสองพื้นที่อย่างถาวร 

            แนวคิดเชงิระบบของการย้ายถ่ินยังตีความรวมไปถึงกระแสการย้ายถ่ิน แต่ละกระแสท่ีจะ
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในระดับมหภาคและจุลภาค โครงสร้างระดับมหภาค หมายถึง 
ปัจจัยด้านสถาบันในระดับที่กว้างขึ้น เช่น เศรษฐศาสตร์การเมืองของตลาดโลก ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและกฎหมาย โครงสร้างการบริหารและมาตรการต่างๆ ที่รัฐน ามาใช้ควบคุมการ
เคลื่อนย้าย ส่วนโครงสร้างระดับจุลภาค หมายถึง เครือข่ายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการที่ได้รับ
การพัฒนาโดยผู้ย้ายถ่ินและโดยชุมชน เพื่อแก้ไขผลพวงของการย้ายถ่ิน โดยเครือข่ายท่ีไม่เป็น
ทางการจะผูกมัดผู้ย้ายถิ่นและผู้ที่ไม่ได้ย้ายถิ่นเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อน โดยอาศัยบทบาททาง
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สังคมและสายสัมพันธ์ส่วนตัว โดยที่โครงสร้างระดับมหภาคและจุลภาคดังกล่าวจะน ามาเชื่อมโยง
กันทุกระดับ และถูกตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมของระบวนการย้ายถิ่น แนวคิดหลักๆก็คือการน าเอา
ปัจจัยและปฎิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยทุกประเภทมาพิจารณาเข้าด้วยกันว่าสิ่งเหล่านั้นน าไปสู่
การย้ายถ่ินระหว่างประเทศอย่างไร และส่งผลกระทบกลับคือมาสู่ถิ่นต้นทางอย่างไร (กุศล สุนทร
ธาดาและคณะ ,2540.) 

           ในการวิเคราะห์ ระบบการย้ายถ่ิน ได้มขีอ้เสนอแนะไว้ดังน้ี ( Zlotnik ,1992 ) 

          1.) การวิเคราะห์ระบบการย้ายถ่ินไม่ควรที่จะวิเคราะห์แง่มุมจากประเทศที่อยู่ในระบบเพียง
ประเทศใดประเทศเดียว เช่น แค่ประเทศต้นทางเท่านั้น แค่ควรที่จะวิเคราะห์ปัจจัยแง่มุมของทั้ง
สองประเทศท่ีเป็นคู่ระบบ คือ ทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง เพราะการวิเคราะห์จากแง่มุมของ
ประเทศเดียวอาจท าให้ไม่สามารถอธิบาย พลวัตของระบบการย้ายถ่ินได้อย่างรอบด้านหรือ
อาจจะให้ค าอธิบายที่เอนเอียงไปด้านเดียว และในการพิจารณาตัวเลขการย้ายถ่ิน ก็ไม่ควรท่ีจะใช้
ตัวเลขของการย้ายถ่ินเข้าเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวหากต้องพิจารณาตัวเลขการย้ายถ่ินออก
นอกประเทศด้วย 

          2.) ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในระบบการ

ย้ายถิ่น เนื่องจากธรรมชาติของตัวมันที่เป็นพลวัต ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ค าอธิบายใด ๆที่

ตายตัวที่มีความถูกต้องตลอดไป นั่นคือ ค าอธิบายต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะที่

เปลี่ยนไปของระบบการย้ายถ่ิน 

         3.)ในระบบการย้ายถ่ิน จะมีปฎิสัมพันธ์ต่าง ๆที่น่าสนใจ คือ ประเทศที่เปรียบเหมือนสะพาน 
( bridge countries ) นั่นคือประเทศที่อยู่ในระบบการย้ายถ่ินหลายระบบในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง
ที่ดี คือ ประเทศอิตาลี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับทวีปอเมริกาเหนือ หรือยุโรปตะวันตกและโอเชี่ยนเนีย 
ประเทศอิตาลี จะเป็นประเทศส่งออก แต่หากพิจารณาในส่วนของทวีปอัฟริกาเหนือ และบัลซ่าน 
อิตาลี จะเป็นประเทศรับเข้า ในกรณีดังกล่าว Zlotnik แนะว่า ควรที่จะน าประเทศที่เป็นสะพาน นี้ 
เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณากระแสการย้ายถิ่น ในระบบการย้ายถ่ินต่าง ๆ 
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2.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอพยพ ( Law Of Migration )   

         แนวคิดนี้อธิบายมูลเหตุแห่งการเข้ามาหางานท าของผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในลักษณะ
อพยพของประชากรแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ คือ 

1 ) การอพยพแบบด้ังเดิมเป็นการอพยพย้ายถ่ินของประชากรในอดีตเป็นการย้ายถ่ินที่อยู่
เพื่อการด ารงชีวิต ซึ่งในปัจจุบันการอพยพเข้าสู่เมืองเพื่อแสวงหาวิธีการด ารงชีวิตแบบใหม่อยู่ใน
ลักษณะนี้ 

2 ) การอพยพย้ายถ่ินโดยถูกบังคับ เป็นการย้ายถ่ินที่อาจถูกบังคับโดยรัฐบาลหรือผู้มี
อิทธิพลบางกลุ่ม 

3 ) การอพยพโดยถูกบีบค้ัน เป็นการถูกบีบค้ัน หรือกระตุ้นให้ถูกบีบค้ันเช่นกัน แต่ผู้ที่ถูก
บีบค้ันยังมีสิทธ์ในการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไป 

4 ) การอพยพโดยเสรี เป็นการอพยพของปัจเจกชนโดยเสรีอาจจะเกิดจากแรงจูงใจจาก
ภายนอก เช่นโดยต าแหน่งงาน รายได้ หรือเพื่อผจญภัย 

5 ) การอพยพแบบชนจ านวนมาก สืบเนื่องมาจากการอพยพเสรี  ซึ่งย้ายถิ่นฐานเข้าบุกรุก
หรือผจญภัยในถ่ินที่อยู่ใหม่ จูงใจให้ชนจ านวนมากย้ายถ่ินตามการอพยพย้ายถ่ินเป็นสิ่งที่เกิดใน
ทุกประทศ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคม การอพยพมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ลักษณะการอพยพก็
แตกต่างกัน เช่นการอพยพหนีความแห้งแล้ง หนีภัยธรรมชาติ  

             การอพยพมท้ัีงการอพยพแบบถาวร และแบบช่ัวคราว และถ้าเป็นการอพยพของแรงงาน
ข้ามชาติมีทั้งสาเหตุเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจในประเทศของผู้อพยพไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างาน รายได้ไม่พอส าหรับการด ารงชีพ เกิดปัญหาความยากจน  หรือเกิดภาวะแรงงานมีมาก
เกินไป หรือประเทศเกิดสงคราม ปัญหาการเมืองการปกครอง ท าให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งประเทศของผู้อพยพไม่มีมาตรฐานการควบคุมการออกนอกประเทศท า
ให้การอพยพออกนอกประเทศท าได้ง่ายขึ้น  
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2.6  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

          1 ) พิศวาส สุคนธพันธุ์และปฐมาภรณ์ บุษปธ ารง(  2540 ) ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาและ
วิเคราะห์กฏหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการท างานของคนต่างด้าวผลการศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานระดับฝีมือ กรมการจัดหางานที่เกี่ยวข้องควร
จัดท าบัญชีรายชื่อสาขาอาชีพหรือวิชาชีพที่จัดว่าเป็นสาขาที่คนไทยท าไม่ได้ หรือเป็นสาขาที่
จ านวนคนไทย มีไม่เพียงพอที่จะสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย ซึ่งควรจะ
ช่วยให้การออกใบอนุญาตเป็นไปในแนวเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และน่าจะช่วยท าให้มี
การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์หรือความช านาญในสาขาที่ประเทศไทยยังต้องการมากขึ้น 
ส่วนการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานระดับไร้ฝีมือในอนาคตหากหน่วยงานของรัฐมั่นใจว่า
แรงงานไทยระดับไร้ฝีมือขาดแคลน รัฐบาลน่าจะอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวได้ โดยยอม
ให้โอกาสแก่นายจ้าง ซึ่งน าแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวและขอใบอนุญาตตามมติ คณะรัฐมนตรี
ปี 2539 จ้างแรงงานไร้ฝีมือก่อน เหตุผลส าคัญส าหรับข้อเสนอนี้ คือ ควรช่วยผู้ซึ่งปฎิบัติตาม
กฎหมายหรือให้ความร่วมมือแก่รัฐในความพยายามที่จะแก้ปัญหาส่วนรวมก่อน แต่ก่อนที่จะจ้าง
แรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องรับสมัครแรงงานไทย โดยทางหนังสือพิมพ์(ระดับชาติ)อย่างน้อย 30 
วัน ก่อนมีการรับสมัครแรงงานต่างด้าวเพื่อตรวจสอบเรื่องการขาดแคลนแรงงานอีกครั้ง หากมี
แรงงานไทยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการ นายจ้างต้องบรรจุแรงงานไทยก่อน       

           2 ) ชมนาท รัตนมณี และคณะ ( 2547 ) ศึกษาเรื่องการใช้แรงงานข้ามชาติในระบบ
เศรษฐกิจของไทย พบว่า การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ซึ่งผลดีทางเศรษฐกิจคือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศในบางกิจการ และท าให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( Gross Domestic Product )  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 เมื่อมีการจ้าง
แรงงานข้ามชาติทุก ๆ 1,000,000 คน  

           3 ) เกียรติศักด์ิ พลมณี (  2548   ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความจ าเป็นในการจ้างแรงงาน
ต่างชาติผิดกฎหมายของผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนนายจ้างในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน การอพยพย้าย
ถิ่นของแรงงานต่างชาติ และความอดทนของแรงงานต่างชาติ สามารถอธิบายแต่ละปัจจัยดังนี้ 

           (3. 1)  ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงานสามารถท านายความจ าเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติ
ผิดกฎหมายของผู้ประกอบการได้ดีที่สุด ซึ่งนายจ้างต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานจึง
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เลือกจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฏหมายเพราะมีค่าจ้างต่ ากว่าแรงงานไทย ประกอบกับค่าจ้าง
แรงงานไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ในทางเศรษฐศาสตร์ ค่าจ้างแรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งของ
ต้นทุนการผลิต ดังนั้นนายจ้างจึงมีความจ าเป็นต้องลดต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานโดยเลือกจ้าง
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่มีค่าจ้างต่ ากว่าค่าจ้างแรงงานไทย เพื่อผลประโยชน์ 

           (3. 2 )ด้านการอพยพย้ายถ่ินของแรงงานต่างชาติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ระดับความ
จ าเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฏหมายของผู้ประกอบการ เนื่องจากการอพยพย้ายถ่ินของ
แรงงานต่างชาติเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ซึ่งในการอพยพก็มีสาเหตุแตกต่างกัน 
เช่นอพยพหนีความแห้งแล้ง อพยพหนีภัยธรรมชาติ อพยพไปท างาน และอพยพเพื่อการศึกษา นัก
เศรษฐศาสตร์ส านักนีโอคลาสสิค อธิบายว่า มนุษย์ตัดสินใจย้ายถ่ินด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นผู้ย้ายถิ่นทางเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญที่ท าให้มนุษย์ย้ายถ่ิน ปัจจัยดังกล่าวคือ
ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น และโอกาสการได้ท างาน กล่าวคือ มนุษย์จะย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีความ
เจริญทางเศรษฐกิจมากกว่า 

            (3. 3 )ด้านความอดทนของแรงงานต่างชาติเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อความจ าเป็นในการ
จ้างแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายของผู้ประกอบการ เนื่องจากความอดทนของแรงงานต่างชาติที่
ท างานให้กับนายจ้างได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวส่วน
หนึ่งก็เนื่องมาจากนายจ้างได้จัดสรรคนให้เหมาะกับงาน 

             4 ) ปรีดา รอดนวล ( 2550 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ชีวิตแรงงานข้ามชาติของชุมชนชนบทไทย 
กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่าในชุมชนต าบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใช้แนวคิด สิทธิ
มนุษยชน และสิทธิแรงงาน ( Human  Rights  And Labour Rights ) และแนวคิดความเป็นคน
ชายขอบ ( Marginalization ) ในการอธิบายชีวิตและการท างานของแรงงานข้ามชาติในชุมชน
รวมทั้งศึกษาทัศนคติและการปฎิบัติต่อแรงงานข้ามชาติของคนไทยในชุมชน พบว่าการศึกษาชีวิต
แรงงานข้ามชาติในชุมชนโคกขาม ภายใต้แนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และแนวคิดความ
เป็นคนชายขอบที่ผ่านมาท าให้มองเห็นชีวิตของคนที่ต้องจากบ้านเมืองเพื่อมาแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า
ภายใต้บริบทไม่คุ้นชินทั้งภาษา วัฒนธรรมและจิตใจของผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา การจะ
ด าเนินชีวิตให้อยู่ภายใต้บริบทดังกล่าวได้นั้นแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ต้องปรับตัว ปรับความคิด ทั้ง
ต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆให้ได้เพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากการถูกละเมิดสิทธิด้านต่างๆเพราะ
ความเป็นคนชายขอบของพวกเขา  
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            5 ) นงลักษณ์ พะไกยะ ( 2551 )ศึกษาความต้องการก าลังคนดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพ
ข้อมูลทีน ามาใช้คาดการณ์นี้ คือ ข้อมูลมาตรฐานก าลังคนใช้ข้อมูลจากการศึกษาของส านักวิจัย
และพัฒนาก าลังคน ( 2551 ) ข้อมูลการเจ็บป่วยจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(2551)  โดยการคาดการณ์มีความสัมพันธ์กับข้อมูลผู้สูงอายุจากการรายงานของมูลนิธิสถาบัน
และพัฒนาผู้สูงอายุ ( 2549  ) พบว่าในการคาดการณ์ผู้สูงอายุ พบว่า ในปี พ .ศ 2553 ประเทศ
ไทยจะมีผู้สูงอายุจ านวน 7,639,000 คน และในจ านวนนี้มีผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น 499,873 คน ( ร้อยละ 6.5  ) และในปี พ . ศ  2563 ผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น จ านวน 
10,776,000 คน และในจ านวนนี้ผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น 741,766 คน 

 ( ร้อยละ6.9 ) ท าให้คาดการณ์ได้ว่า ภาระในการดูแลผู้สูงอายุท่ีทุพพลภาพและช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ จะเป็นปัญหาท่ีมีความส าคัญในอนาคต ดังนั้นแนวคิดการดูแลระยะยาวในครอบครัวต้องมี
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยชราภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น  
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บทที่ 3 

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

            

ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาอาศัยต้ังแต่สมัยสุโขทัยต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยา มีแรงงานหลายเชื้อชาติ เช่น พม่า ลาว เขมร อังกฤษ เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฮอลันดา สเปน 
แรงงานข้ามชาติบางประเทศเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานจนสามารถโอนสัญชาติเป็นคนไทยในเวลา
ต่อมา แต่บางประเทศเข้ามาในลักษณะที่ขาดตอนเช่นอังกฤษ ฝรั่งเศสและเดนมาร์ก ซึ่งเข้ามามี
บทบาททางการค้าในสมัยพระนารายณ์มหาราช แต่ได้ขาดตอนไปจนกระทั่งเข้ามาอีกครั้งในสมัย
รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา บางประเทศเคยเข้ามามีบทบาทมากแต่ก็ได้ลดลงตามล าดับ จนกลายเป็น
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าในลักษณะธรรมดา เช่น ฮอลันดาและโปรตุเกส และบางชน
ชาติเพิ่งเข้ามาติดต่อกับประเทศไทยภายหลังปี  พ .ศ 2399 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มท าสัญญา
เบาริ่งกับประเทศอังกฤษเป็นต้นมา และได้เข้ามามีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยจนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน   

ในอดีตแรงงานข้ามชาติมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย แต่
แรงงานข้ามชาติจะเข้ามาในลักษณะท าการติดต่อค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ได้เข้ามาใน
ลักษณะของการเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างแรงงาน เนื่องจากภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในอดีตมี
แรงงานจ านวนมากเกินความต้องการของตลาดแรงงาน จนท าให้เกิดปัญหามีผู้ว่างงานในอัตราที่
สูง  ดังนั้นแรงงานข้ามชาติจึงไม่มีความจ าเป็นส าหรับตลาดแรงงานในอดีต 

นับต้ังแต่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เมื่อปี พ ศ 
2504 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับที่ 11 ประเทศไทยได้มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการส่งเสริมทั้งการลงทุนในประเทศ และส่งเสริมให้นัก
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  มีการปรับระบบการผลิต ท าให้เกิดความไม่
สมดุลของการจ้างงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความต้องการแรงงานมากขึ้น แต่
ขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ บางพื้นที่ แรงงานที่มีอยู่ทักษะไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้อัตราค่าจ้าง ค่าครองชีพของแรงงานไทย
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สูงขึ้นมาก กิจการธุรกิจที่ใช้แรงงานระดับล่าง เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการจึง
จ าเป็นต้องหาแรงงานจากที่อ่ืนเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป ทั้งในภาคการผลิตที่ต้องใช้
แรงงานเข้มข้น เช่นภาคเกษตรกรรม ภาคประมง ภาคการก่อสร้างและการค้าปลีก และภาคนอก
การผลิต เช่น คนท างานบ้านหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านเช่นสหภาพ
พม่า  สาธารณรัฐประชาชนลาว  กัมพูชา มีสภาพความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ความล้า
หลังในการด ารงชีวิต มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าไทย จึงท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้าม
ชาติเหล่านี้ เข้ามาทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนและมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการใน
ภาคการผลิตต่าง ๆ เข้ามาท างานในประเทศไทยประกอบกับในอนาคตประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอาย(ุ Aging Society ) ท าให้เกิดขาดแคลนแรงงาน ( Labour Shortage )ดังนั้นการเข้ามา
ของแรงงานต่างชาติจะมีมากขึ้น  โดยเข้ามาเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทย และแรงงานข้าม
ชาติเหล่านี้สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพได้ ในที่สุดจะเป็นแรงงานข้ามชาติที่ผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพได้ 

3.1  นโยบายแรงงานข้ามชาติ 

ประเทศไทยได้ด าเนินนโยบาย เกี่ยวกับการจดทะเบียนของแรงงานข้ามชาติ เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ 2535  ก าหนดให้นายจ้างที่ประสงค์จะจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติต้องจ่ายค่าจดทะเบียน 
แต่ประสบความล้มเหลวเพราะค่าจดทะเบียนสูงเกินไป สี่ปีต่อมาปัญหาแรงงานข้ามชาติได้ขยาย
ไปทั่วประเทศโดยที่แรงงานส่วนใหญ่มาจากสหภาพพม่าได้เคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ รัฐบาล
จึงได้ต้ังเป้าหมายที่จะควบคุมสถานการณ์โดยกระทรวงแรงงาน ได้ด าเนินนโยบายลด
ค่าธรรมเนียม และแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีหลักฐานการจดทะเบียนจะต้องถูกเนรเทศ มติดังกล่าว
เป็นการบังคับให้แรงงานข้ามชาติจ านวนมากจ าต้องจดทะเบียน          

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ 2540  รัฐบาลไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างภาคแรงงานเพื่อ
รองรับคนตกงานจ านวนมาก ได้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแต่อย่างไรก็ตามยังมีจ านวน
แรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่ไม่มีใบอนุญาติท างานจ านวนประมาณสองล้านคน เหตุที่แรงงาน
ข้ามชาติไม่มาจดทะเบียน คือ ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกระบวนการจดทะเบียน และ
ความยากล าบากในการเดินทางและนายจ้างไม่ให้ความร่วมมือ ( สุรีย์พร พันพึ่งและคณะ , 2548 ) 

ในปี พ  .ศ 2547 รัฐบาลได้เปลี่ยนนโยบายการจดทะเบียนใหม่ ให้แรงงานข้ามชาติ
รายงานสถานภาพการอยู่อาศัยในประเทศไทยต่อกระทรวงมหาดไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนแล้ว
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จึงด าเนินการขอใบอนุญาตท างาน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าทะเบียนประวัติแรงงานข้ามชาติ 
เพื่อทราบจ านวนแรงงานข้ามชาติที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป  ได้เปิดจดทะเบียนครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ในลักษณะของการเป็นพลเมือง ( Citizen ) 
โดยมีการก าหนดเลข 13 หลัก ประจ าตัวแรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่า  ลาว และกัมพูชา โดยเป็น
คนละหมวดกับคนไทย และก าหนดให้จดทะเบียนผู้ติดตามกับแรงงานข้ามชาติที่ขออนุญาต
ท างานและให้นายจ้างเป็นผู้ก ากับ โดยจดทะเบียนนายจ้างและให้แรงงานข้ามชาติเข้าไปอยู่ใน
ทะเบียนบ้านของนายจ้างด้วย 

ในปีต่อ ๆ มา รัฐบาลเปิดกว้างให้นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฏหมายทุกอาชีพ
มาจดทะเบียนเพื่อให้ทราบจ านวนนายจ้างหลายครั้งแต่ยังมีแรงงานข้ามชาติ ลักลอบเข้ามา
ท างานและมิได้มาจดทะเบียนให้ถูกต้องอีกหลายล้านคน และมีแนวโน้มว่าแรงงานข้ามชาติ
ลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฏหมายจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ถึงแม้ว่ารัฐบาลพยายามปราบปราม
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบท างานอยู่ในประเทศไทย และผลักดันแรงงาน
เหล่านี้กลับประเทศ แต่ส่งกลับไปได้ไม่นาน ก็จะกลับเข้ามาอีก  

การแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ ต้องแก้ไขทั้งระบบ ทั้งกฎหมายคนเข้าเมืองและ
กฎระเบียบให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่นอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายเข้าและออกประเทศ
ได้สะดวกขึ้น เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนนายจ้างได้ง่ายขึ้น หลังจากท างานไปแล้วหนึ่งหรือสองปี 
หรือมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานข้ามชาติมาใช้ เป็นต้น          

ส าหรับอาชีพที่น่าจะอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติท าได้ ที่เป็นอาชีพงานพื้นฐาน ได้แก่ ผู้ที่
ท างานเรียบง่ายและเป็นประจ าหรือท าซ้ า ๆ หากใช้เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือแบบไม่ซ้ าซ้อนและ
ใช้แรงกาย ได้แบ่งตามภาคการจ้างงาน 7 ประเภทคือ 

(1) ภาคการเกษตรและประมง ทั้งงานเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และประมง  ได้แก่ คนงานสวน
ยาง  คนงานกรีดยาง คนงานประจ าฟาร์มปศุสัตว์  ผู้โค่นต้นไม้ คนตัดไม้ แรงงานประมง ผู้เก็บ
เกี่ยวผลไม้หรือพืชไร่ คนงานในฟาร์มทั่วไป 

(2) ภาคการก่อสร้าง มีทั้งท างานใช้ก าลังกาย และงานก่ึงฝีมือ ได้แก่ ช่างรื้อถอน 
(สิ่งก่อสร้าง) แรงงานก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง  แรงงานรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ผู้หล่อ
ซีเมนต์คอนกรีตด้วยมือ ช่างยกต้ังนั่งร้าน ช่างฉาบปูน ช่างก่ออิฐ ( ก่อสร้าง ) เป็นต้น  
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(3)  ภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นภาคการจ้างงานใหญ่ ครอบคลุมโรงงาน
และอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย ได้แก่ แรงงานบรรจุ ผู้ล้างและผึ่งยางแผ่นดิบ ผู้ท ายาง
แผ่นผึ่งแห้ง ช่างตัดไม้ ช่างเย็บด้วยมือและจักรทั่วไป ผู้ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ท าเส้นขนมจีน ช่าง
ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ผู้แปรรูปสัตว์น้ าเบ้ืองต้น  

(4) ภาคการค้าปลีกและค้าส่ง ซึ่งกระจายตัวทั่วไปทุกภูมิภาค และเป็นภาคการจ้างงานที่
ยังมีข้อถกเถียงในเรื่องความจ าเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติ และความอ่อนไหวในประเด็นความ
ปลอดภัยของชุมชน โดยเฉพาะพนักงานขายของหน้าร้านที่ต้องรับเงินและมีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า 
เช่นผู้ท างานให้บริการตามข้างถนนอื่น ๆ ผู้จ าหน่ายสินค้าตามข้างถนน ( ยกเว้นอาหาร ) พนักงาน
ประจ าสถานีบริการน้ ามัน พนักงานขายในสถานประกอบการค้า ส่ง – ปลีก 

(5) ภาคการให้บริการ ท้ังการดูแลบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มต่าง ๆ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุเบ้ืองต้น  การให้บริการส่วนบุคคล เช่นผู้ช่วยงานบ้าน 
พนักงานท าความสะอาดภาชนะเครื่องครัว ผู้ซักล้างเสื้อผ้าด้วยมือ พนักงานซักรีด พนักงานท า
ความสะอาดอาคาร ผู้ท าความสะอาดยานพาหนะด้วยมือ คนรับใช้ พนักงานเสริฟอาหารและ
เครื่องดื่ม แม่บ้านทั่วไป แม่บ้าน ( ส่วนบุคคล )    

  ( 6) ภาคกิจการขนส่ง ทั้งทางน้ าและทางบก อาชีพที่อาจจะก าหนดให้แรงงานต่างชาติ
ท างานในภาคกิจการขนส่ง ได้แก่ ผู้ขนถ่ายสินค้าประจ ายานพาหนะ ผู้ขนถ่ายสินค้าทางเรือ ผู้
ปฎิบัติงานขนส่งสินค้าอ่ืน ๆ เช่นแบกหามเนื้อ  ปลา  ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆในตลาด
ขายส่ง คนเข็นของ คนถีบสามล้อ 

(7) ภาคครัวเรือนและบริการชุมชน อาชีพบางส่วนอาจซ้ ากับภาคการจ้างงานอ่ืน ๆเช่น 
ผู้ช่วยงานบ้าน และผู้ท าความสะอาดบ้าน ผู้ซักล้างเสื้อผ้าด้วยมือ หรือพนักงานซักรีด นอกจากน้ี
ได้แก่ พนักงานท าความสะอาด อาคาร คนงาน ( เก็บขยะ ) ผู้เก็บขยะ  คนงานท่อระบายน้ า 
พนักงานคัดแยกขวด ผู้ช่วยพยาบาลอ่ืน ๆ ผู้ช่วยผดุงครรภ์อ่ืน ๆ เป็นต้น (กฤตยา อาชวนิจกุลและ
คณะ,2551 )         
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3.2  สถานการณ์แรงงานข้ามชาติปัจจุบัน  

จ านวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร ณ กุมภาพันธ์ 2555 รวม
ทั้งสิ้น 2,027,935 คน แยกเป็นเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 755 ,814 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.27 และเข้าเมืองผิดกฎหมาย จ านวน 1 ,272,121 คน   คิดเป็นร้อยละ 62.72 ของแรงงานที่
ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร 

3.2.1 แรงงานข้ามชาติกลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย 

             กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองถูกกฎหมายท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าท างานจ าแนกเป็น
ประเภทแรงงานข้ามชาติ พบว่า แรงงานข้ามชาติประเภทพิสูจน์สัญชาติได้รับอนุญาตท างานมาก
ที่สุดจ านวน 572,468 คน คิดเป็นร้อยละ 75.74 รองลงมาประเภทน าเข้าจ านวน 81 ,246 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.74 ประเภททั่วไปจ านวน 75 ,434 คน คิดเป็นร้อยละ 9.98 ประเภทส่งเสริมการ
ลงทุน จ านวน 25 ,683 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.39 และประเภทตลอดชีพ จ านวน 983 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.13 ของจ านวนแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย 

3.2.2 แรงงานข้ามชาติกลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

               กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าท างานจ าแนกเป็นชน
กลุ่มน้อยจ านวน 24 ,057 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 และตามมติ ครม. 3 สัญชาติ( พม่า ลาว 
กัมพูชา) 932, 255 คน คิดเป็นร้อยละ 98.10 ของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย 

3.2.3 แรงงานข้ามชาติจ าแนกตามพื้นที่ 

           แรงงานข้ามชาติจ าแนกตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตท างานมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 488 ,738 คน คิดเป็นร้อยละ24.10 รองลงมาเขตปริมณฑลจ านวน 445 ,744 คน ร้อยละ 
21.98 ภาคกลางจ านวน 430 ,780 คน ร้อยละ  21.24 ภาคใต้จ านวน 373 ,513 คนร้อยละ18.18 
ภาคเหนือจ านวน 249 ,450 คน ร้อยละ 12.30 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 39 ,710 คน ร้อย
ละ 1.95 ของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตท างานทั่วราชอาณาจักร 

3.2.4 จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามพื้นที่ 

เขตปริมณฑล จังหวัดสมุทรสาครมีมากท่ีสุด จ านวน 183 ,141 คน  ร้อยละ 42.43  
ของเขตปริมณฑล 
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ภาคกลาง จังหวัดชลบุรีมีมากท่ีสุดจ านวน 115,685 คน ร้อยละ 26.85 ของภาคกลาง 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่มีมากที่สุดจ านวน 108,037 คนร้อยละ 43.31ของภาคเหนือ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมามีมากที่สุดจ านวน 16 ,067 คน   
ร้อยละ40.46 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมากท่ีสุดจ านวน 84 ,740 คน  ร้อยละ 22.68 ของภาคใต้  
(ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว,2553)  

3.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการจ้างแรงงานข้ามชาติ 

       การใชป้ระโยชนจ์ากการจา้งแรงงานขา้มชาติน้ันท าใหผู้้ประกอบการได้รับประโยชน ์ชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตหากเข้ามาท างานร่วมกับแรงงานไทย  ต้นทุนค่าแรงต่ า ช่วยเพิ่มอุปทาน
แรงงานเมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ อย่างไรก็ตามก็เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่อประเทศไทย 

3.3.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

ค่าจ้างในประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา พม่า จึงจูงใจให้แรงงาน
ข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างเข้ามาหางานท าในประเทศไทย และผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยต้องการแรงงานราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน
ระดับล่าง จึงเลือกจ้างแรงงานข้ามชาติในลักษณะงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ ส่งผลให้แรงงานไทย
ระดับล่างมีโอกาสได้งานท าน้อยลง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก ซึ่งจากการ
มีอุปทานแรงงานระดับล่างเพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตราค่าจ้างที่แรงงานไทยได้รับต่ าลงด้วย  

การท่ีผู้ประกอบการได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงที่ต่ า ท าให้ผู้ประกอบการไม่หาทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต จากการที่ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ าลงจากการใช้แรงงานไร้ทักษะเพิ่มขึ้น
จะท าให้เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ชะลอการเดินหน้าไปสู่การเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และจะยิ่งส่งผลเสียต่อความสามารถในการต่อรองเวทีการค้าระหว่างประเทศ หาก
ประเทศคู่แข่งหยิบยกเรื่องปัญหาการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิตมาเป็น
ประเด็นกีดกันทางการค้า 
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3.3.2 ผลกระทบด้านสังคม 

              ส่วนใหญแ่รงงานขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทยลักลอบเขา้ประเทศอย่างผิด
กฎหมาย และไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ จึงไม่มีการจัดท าประวัติเช่นเดียวกับแรงงานไทย 
แรงงานข้ามชาติระดับล่างมักมีการศึกษาที่ไม่สูงนัก รายได้ค่อนข้างต่ า เมื่อล าบากขัดสนจึงก่อ
อาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ค้าของเถื่อน เมื่อก่อปัญหามักหลบหนีไปอยู่กับ
ญาติหรือเพื่อนสัญชาติเดียวกันไม่ได้หนีออกนอกประเทศ ท าให้ยากที่จะติดตามมาด าเนินคดี อีก
ทั้งภาพรวมของชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติระดับล่างอาศัยจ านวนมากมักเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข 
ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาของคนไทยและของคนต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย 

             นอกจากน้ี ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวแรงงานขา้มชาติเองท่ีเขา้มาอย่างผิดกฎหมาย 
คือ การเสียสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและรับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล เช่น 

           ( 1 )  สิทธิของแรงงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐยังมีไม่เพียงพอที่จะเข้าไป
ตรวจสอบสภาพการจ้างงานได้ทั่วทุกสถานประกอบการ ดังนั้นแรงงานข้ามชาติจึงมีปัญหาเมื่อ
ไม่ได้รับความยุติธรรมจากนายจ้าง ทั้งยังไม่เข้าใจกฎหมายไทย จึงถูกละเมิดสิทธิบ่อยครั้ง และ
แรงงานเหล่านี้ไม่มีสิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิเมื่อไม่ได้รับความ
ยุติธรรม 

           ( 2 ) สิทธิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตร บุตรของแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย
อาจไม่ได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐเทียบเท่าคนไทย แม้นว่าจะอนุญาตให้บุตร
ของแรงงานข้ามชาติทุกคนเข้าเรียนขั้นพื้นฐานได้ เมื่อไม่ได้รับการศึกษา เด็กเหล่านี้ไม่สามารถ
พัฒนาตนเองให้หลุดพ้นวงจรความยากจนได้ 

           ( 3 )สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาล แรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถ
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งนายจ้างมักพาไป
รักษาสถานพยาบาลเอกชนมากกว่า นอกจากน้ียังมีปัญหาความไม่เข้าใจภาษาไทยท าให้
ยากล าบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐ 

          นอกจากน้ีแรงงานขา้มชาติยังถูกหลอกลวงโดยนายหน้า ถูกเอาเปรียบจากนายหน้าอีกด้วย 
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บทที่ 4 

วิธีด าเนินการวิจัย 

        

          งานวิจยัเร่ือง แรงงานขา้มชาติกับความต้องการดูแลผู้สงูอายุในประเทศไทย เป็นการวจิยั
เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธ์ในประเทศไทยกับการดูแล
ผู้สูงอายุในประเทศไทยและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มแรงงานทุกชาติพันธ์
ตลอดจนปัจจัยที่ส าคัญด้านประชากร การศึกษา ฯลฯ กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุโดย
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        การเก็บข้อมูลเชงิปริมาณ เป็นขอ้มลูท่ีเป็นตัวเลขหรือปริมาณเพื่อศึกษาแรงงานขา้มชาติกับ
ความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับแรงงานข้ามชาติทุก
ชาติพันธ์ที่อาศัยในประเทศไทยเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยวิธีออกแบบสอบถาม ในหัวข้อเรื่อง 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  ข้อมูลด้านอาชีพและการงาน การตอบ
แบบสอบถามแรงงานข้ามชาติ จะใช้วิธีให้แรงงานข้ามชาติแนะน าเพื่อนที่รู้จักเป็นลูกโซ่ เพื่อตอบ
แบบสอบถาม 

           1 ) ใช้กลุ่มตัวอย่างแรงงานข้ามชาติจ านวน 200 คน  

           2 ) ส ารวจแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

           3 ) ออกแบบสอบถามแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

           4. ) รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            5 ) อธิบายสรุปผลจากการวิเคราะห์ 
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4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

         จากแนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องที่กล่าวมาใน 3 บทแรก สามารถแยกตัวแปรที่
ใช้ในการศึกษา ได้ 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) และตัวแปรตาม  

( Dependent Variable ) มีรายละเอียดดังนี้ 

              1 ) ตัวแปรอิสระ  ( Independent Variable ) ได้แก่ ชาติพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติ อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การณ์ที่อยู่ในประเทศไทย  

             2 ) ตัวแปรตาม ( Dependent  Variable ) ได้แก่อุปสงค์ในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย 

4.3 ขั้นตอนการวิจัย ( Researce Stage )  

       1) ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 
เพื่อน าความรู้เพื่อสรุปประเด็น 

      2 ) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เนต วิเคราะห์บทความเอกสารเรื่องแรงงานข้ามชาติ  

      3 ) ผู้วิจัยลงพื้นที่จริงเพื่อให้แรงงานข้ามชาติตอบแบบสอบถาม  

4.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

             แรงงานขา้มชาติกับความต้องการดูแลผู้สงูอายุในประเทศไทยมกีรอบแนวความคิดใน
การศึกษา ดังนี้ 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 4.1 ภาพกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ชาติพันธุ์ของแรงงาน 

อายุ  เพศ  
การศึกษา สถานภาพสมรส 

ประสบการณ์ที่อยู่ในประเทศ
ไทย 

ความสามารถในการใช้
ภาษาไทย 

 
 

 

ทักษะ+ความรู ้
ในการดูแลผู้สูงอาย ุ

อุปสงค์ในการดูแล

ผู้สูงอาย ุ
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4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

         การศึกษาเร่ืองแรงงานขา้มชาติกับความต้องการดูแลผู้สงูอายุในประเทศไทย วิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
น าผลที่ได้มาสรุปและแปรผลวิเคราะห์ 

4.6 วิธีด าเนินการวิจัย 

      1 ) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม เรื่องแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
ให้แรงงานข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอบแบบสอบถาม โดยอ่านให้ฟังและ
ให้แรงงานข้ามชาติตอบและให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้แนะน าเพื่อนให้ตอบแบบสอบถามเป็น
ลูกโซ่ 

      2 ) รวบรวมแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม  

4.7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     1 ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเรื่องแรงงานข้ามชาติกับความ
ต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยสร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาให้สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ จากน้ันน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปปรับปรุงแบบสอบถาม 
           2 ) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม เรื่อง แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย โดยเป็นค าถามข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลด้าน
อาชีพและการงาน รวม 31 ข้อ และน าแบบสอบถามดังกล่าวให้แรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอบแบบสอบถามโดยอ่านให้ฟังและบันทึกตามที่แรงงานข้าม
ชาติตอบและให้แรงงานข้ามชาติบุคคลนั้นแนะน าเพื่อนที่รู้จักให้ผู้วิจัยถามเช่นกัน  
        
4.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและแปรผลการวิเคราะห์ ใช้เชิง
พรรณา 
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บทที่ 5 
 

ผลการศึกษา 

           

            การศึกษาวิจัยเรื่องแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย มีผล
การศึกษา ตามลักษณะข้อมูลดังนี้ 

            5.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มศึกษา 

            5.2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

            5.3 ข้อมูลด้านอาชีพและการงาน 

 5.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มศึกษา 

      การศึกษาผลวิจัย แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 

                 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพื้นฐานของแรงงานขา้มชาติ ข้อมูลพื้นฐานของแบบสอบถาม
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานที่เกิด การศึกษา สถานภาพครอบครัว จ านวนบุตร น าเสนอโดยแจก
แจง เป็นความถี่ และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 5.1  

 
ตารางที่ 5.1     จ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 เพศ   

       ชาย 52 26.0 

       หญิง 148 74.0 

                                   รวม 200 100.0 
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2. อายุ 

      15-20 ปี 45 22.5 

      21-30 ปี 81 40.5 

      31-40 ปี 56 28.0 

      41-50 ปี 15 7.5 

      51  ปีขึ้นไป 3 1.5 

                                    รวม 200 100.0 

3. ประเทศหรือรัฐที่ท่านเกิด   

      พม่า 138 69.0 

      ลาว 56 28.0 

      กัมพูชา 6 3.0 

                                   รวม 200 100.0 

4. ท่านจบการศึกษาชั้นใด   

      ประถม 200 100.0 

                                   รวม 200 100.0 

5. ท่านแต่งงานแล้วหรือยัง   

       แต่งงานแล้ว 106 53.0 

       ยังไมไ่ด้แต่ง 94 47.0 

                                   รวม 200 100.0 
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  6. ถ้าแต่งงานแล้ว ขณะนี้ท่าน   

     อยู่ด้วยกัน                200             100.0 

                                  รวม 200 100.0 

7. ท่านมีบุตรกี่คน   

     ยังไม่มี 108 54.0 

     1 คน 78 39.0 

     2 คน 12 6.0 

     3 คน 2 1.0 

                                  รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 5.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติจ านวน 200 คน จ าแนก
ตามตัวแปรดังนี้ 

(1) เพศ จ าแนกตามเพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย  
ร้อยละ 26    เพศหญิงร้อยละ 74  

26%

74%

เพศ

ชาย

หญิง

 

ภาพท่ี 5.1   แสดงร้อยละของแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามเพศ 
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(2) อายุ จ าแนกตามช่วงอายุท่ีศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 15 -20 ปี 
ร้อยละ 22.5 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ40.5 มีอายุระหว่าง  31-40 ปีร้อยละ 28.0  มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 7.5 และมีอาย ุ51 ปี ขึ้นไปร้อยละ 1.5 

 

ภาพท่ี 5.2 แสดงร้อยละของแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามอายุ 

(3) ประเทศที่เกิด จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกิดที่ประเทศสหภาพพม่าร้อย
ละ 69 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร้อยละ 28 และประเทศกัมพูชาร้อยละ 3  

 

ภาพท่ี 5.3  แสดงร้อยละของแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามประเทศเกิด 

www.ssru.ac.th



35 
 

(4) ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 100 

 

ภาพท่ี 5.4 แสดงร้อยละของแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามการศึกษา 

        

(5)  สถานภาพครอบครัว จากการศึกษาพบว่ามีครอบครัวแล้วร้อยละ 53 และยังไม่มี
ครอบครัวร้อยละ 47 

 

ภาพท่ี 5.5 แสดงร้อยละของแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
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(6) จ านวนบุตร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่มีบุตรร้อยละ 54.0  

จ านวนบุตร 1 คนร้อยละ 39.0 จ านวนบุตร 2 คน ร้อยละ 6.0 และจ านวนบุตร 3 คน ร้อยละ1.0  

ภาพท่ี 5.6 แสดงร้อยละของแรงงานข้ามชาติจ าแนกตามจ านวนบุตร  

 

5.2 ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

      ผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานข้ามชาติ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ
สังคมได้แก่ การพักอยู่อาศัย อาชีพเดิมก่อนเข้ามาในประเทศไทย ระยะเวลาที่อาศัยในประเทศ
ไทย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การสนับสนุนของครอบครัว เหตุผลที่ย้ายมาในประเทศไทย มีญาติ
หรือเพื่อนในประเทศไทย มีใครชักชวน การพูดและฟังภาษาไทย  มีเพื่อนคนไทย จ านวนครั้งที่ย้าย
เข้ามาท างานในไทย อายุท่ีเข้ามาครั้งแรก วิธีการเข้ามาท างาน ระยะเวลาการท างาน ลักษณะ
สถานที่ท างาน รายได้และรายจ่าย วิธีส่งเงินกลับบ้าน ที่พักอาศัย บัตรประจ าตัว เคยท างาน
ลักษณะใด เหตุผลของการเปลี่ยนงาน   น าเสนอโดยแจกแจงเป็นความถี่ และค่าร้อยละ ดังตาราง
ท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2   แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

        ข้อมูลพื้นฐาน  จ านวน ร้อยละ 

1. ปัจจุบันท่านอยู่กับใคร   

      อยู่คนเดียว 20 10.0 

      มีคู่สมรสและบุตร 92 46.0 

      เพื่อน/ญาติ 88 44.0 

                                   รวม 200 100.0 

2. อาชีพเดิมก่อนมาประเทศไทย   

      เกษตรกร 68 34.0 

      รับจ้าง 49 24.5 

      ค้าขายและอื่นๆ 13 6.5 

      นักเรียน 2 1.0 

      ว่างงาน 68 34.0 

                                   รวม 200 100.0 

3. ท่านเข้ามาในประเทศไทยกี่ปีแล้ว   

      1-2 ปี 52 26.0 

      3-5 ปี 85 42.5 

      6-9 ปี 46 23.0 

      10  ปีขึ้นไป 17 8.5 

                                   รวม 200 100.0 
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4. ท่านได้รับเงินมาจากที่ไหนเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย   

     ขายทรัพย์สิน 16 8.0 

      ขอยืมเงินจากครอบครัว 85 42.5 

      ขอยืมเงินจากคนอ่ืน 13 6.5 

      เป็นหนี้นายจ้าง 10 5.0 

      เป็นหนี้นายหน้า 10 5.0 

      เงินเก็บส่วนตัว 66 33.0 

                                   รวม 200 100.0 

5. การสนับสนุนของครอบครัวในการเข้ามาท างานในประเทศไทย   

      ได้รับการสนับสนุน 171 85.5 

      มาทั้งครอบครัว 13 6.5 

      ไม่ได้รับการสนับสนุน 16 8.0 

                                   รวม 200 100.0 

6. เหตุผลที่ย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทย   

     ที่บ้านไม่มีงานให้ท า 154 77.0 

      ครอบครัว 10 5.0 

      การเมือง 3 1.5 

      ใกล้ชายเดน 7 3.5 

      หาประสบการณ์ 26 13.0 

                                   รวม 200 100.0 
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7. มีญาติหรือเพื่อนอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนหรือไม่   

       ไม่มี 69 34.5 

       มี 131 65.5 

                                   รวม 200 100.0 

8. มีใครช่วยเหลือหรือชักชวนให้เข้ามาในประเทศไทย   

       ไม่มี 49 24.5 

       มี 151 75.5 

                                   รวม 200 100.0 

9. พูดและฟังภาษาไทยได้หรือไม่   

     ไม่ได้เลย 19 9.5 

      ได้เล็กน้อย 86 43.0 

      ได้ปานกลาง 56 28.0 

      ได้คล่อง 39 19.5 

                                   รวม 200 100.0 

10. มีเพื่อนคนไทยหรือไม่   

       ไม่มี 134 67.0 

       มี 66 33.0 
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11. จ านวนครั้งที่ย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทย   

       ครั้งแรก 125 62.5 

       หลายครั้ง 75 37.5 

                                   รวม 200 100.0 

12. อายุท่ีเข้ามาครั้งแรก   

      ต่ ากว่า 19 ปี 75 37.5 

      20 – 29 ปี 109 54.5 

      30  ปีขึ้นไป 16 8.0 

                                   รวม 200 100.0 

13. วิธีการที่เข้ามาท างานแห่งนี้   

       สมัครเอง 82 41.0 

       เพื่อน ญาติแนะน า 118 59.0 

                                   รวม 200 100.0 

14. ระยะเวลาที่ท างานแห่งนี้   

      ต่ ากว่า 1 ปี 46 23.0 

      1 - 3 ปี 88 44.0 

      3 ปีขึ้นไป 66 33.0 

                                   รวม 200 100.0 
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15. ลักษณะงานของสถานที่ท างาน 

     เกษตรกรรม 7 3.5 

      อุตสาหกรรม/โรงงาน 81 40.5 

      ก่อสร้าง 36 18.0 

      ขายส่ง/ขายปลีก/ภัตตาคาร/โรงแรม 30 15.0 

      ขายแร่/แผงลอย 7 3.5 

      บ้านนายจ้าง 39 19.5 

                                   รวม 200 100.0 

16. รายได้ปัจจุบัน 30 15.0 

      2,001 – 3,000 บาท 19 9.5 

      3,001 – 4,000 บาท 52 26..0 

      4,001 – 5,000 บาท 45 22.5 

      5,001 บาทขึ้นไป 84 42.0 

                                   รวม 200 100.0 

17. การใช้จ่ายต่อเดือน   

      ต่ ากว่า 500 บาท 3 1.5 

      500 – 1,000 บาท 16   8.0. 

      1,001 บาทขึ้นไป 181 90.5 

                                   รวม 200 100.0 
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18. กรณีส่งเงินกลับบ้านส่งอย่างไร   

 ฝากไปกับเพื่อน/ญาติ 88 44.0 

 ส่งผ่านธนาคาร 46 23.0 

 ส่งผ่านนายหน้า 26 13.0 

      ไม่ได้ส่ง 40 20.0 

                                   รวม 200 100.0 

19. มีที่พักอาศัยหรือไม่   

      มีบ้าน 39 19.5 

      อยู่กับเพื่อน 125 62.5 

      อยู่กับนายจ้าง 36 18.0 

                                   รวม 200 100.0 

20. เสียค่าที่พักหรือไม่   

      เสีย 101 50.5 

      ไม่เสีย 92 46.0 

      นายหน้าหามา 7 3.5 

                                   รวม 200 100.0 

21. ท่านมีบัตรประจ าตัวแบบใดในประเทศ   

       ไม่มีบัตร 78 39.0 

       มีบัตร 122 61.0 
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                                   รวม 200 100.0 

22. ท่านอพยพมาประเทศไทยท่านได้ท างานอะไรมาแล้วบ้าง   

       รับจ้าง 200 100.0 

                                   รวม 200 100.0 

23. ท าไมถึงเปลี่ยนมาท างานที่นี้   

       ได้เงินมากกว่า 200 100.0 

                                   รวม 200 100.0 

    

(1) การพักอยู่อาศัย จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม พักอาศัยอยู่คนเดียวร้อย
ละ 10.0 พักอาศัยกับคู่สมรสและบุตร ร้อยละ 46.0 และพักอาศัยอยู่กับเพื่อน / ญาติร้อยละ 44.0  

    

 

ภาพท่ี   5.7  แสดงร้อยละการพักอาศัยของแรงงานข้ามชาติ  
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(2) อาชีพเดิมก่อนเข้ามาประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพ
เกษตรกรรมร้อยละ 34.0  อาชีพรับจ้างร้อยละ  24.5 อาชีพค้าขายร้อยละ   6.5 และอาชีพนักเรียน
ร้อยละ 1.0  

34%

24%

7%
1%

34%

อาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติ

       

       

              

        

 

ภาพท่ี 5.8 แสดงร้อยละอาชีพเดิมของแรงงานข้ามชาติ 

(3) ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะเวลา 1-2 ปี ร้อยละ 26.0 ระยะเวลา 3-5 ปีร้อยละ 42.5 
ระยะเวลา 6-9 ปี ร้อยละ 23.0 ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไปร้อยละ 8.5  

 

ภาพท่ี 5.9 แสดงร้อยละของระยะเวลาอาศัยในประเทศไทย 
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(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขายทรัพย์สินร้อยละ 8.0 ขอยืมเงินจากครอบครัวร้อยละ 42.5 ขอยืมเงินจากผู้อ่ืนร้อยละ 6.5 เป็น
หนี้นายจ้างร้อยละ 5.0 เป็นหนี้นายหน้าร้อยละ 5.0 และเงินเก็บส่วนตัวร้อยละ 33.0              

8%

42%

7%
5%

5%

33%

แหล่งค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าประเทศของแรงงานชาติข้าม
ชาติ

            
                    
                  
               
               
               

 

ภาพท่ี 5.10 แสดงร้อยละแหล่งค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าประเทศของแรงงานข้ามชาติ 

(5) การสนับสนุนของครอบครัวในการเข้ามาท างานในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวร้อยละ 85.5 มาทั้งครอบครัวร้อยละ 6.5 
และไม่ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 8.0 

85%

7%
8%

การสนับสนนุของครอบครัว

                    
        
              

                    

 

ภาพท่ี 5.11 แสดงร้อยละการสนับสนุนของครอบครัว 
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(6) เหตุผลที่ย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ทางบ้านไม่มีงานให้ท าร้อยละ 77.0 ครอบครัวร้อยละ 5.0 การเมืองร้อยละ 1.5 ใกล้ชายแดนร้อย
ละ 3.5 และหาประสบการณ์ร้อยละ 13.0  

77%

5%

1%

4% 13%

เหตุผลที่ย้ายเข้าท างานในประเทศไทย

                     

        

        

          

            

 

ภาพท่ี 5.12 แสดงร้อยละเหตุผลที่ย้ายเข้าท างานในประเทศไทย 

(7) มีญาติหรือเพื่อนอาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไม่มีญาติหรือเพื่อนร้อยละ 34.5 มีญาติหรือเพื่อนร้อยละ 65.5  

34%

66%

มีญาติหรือเพื่อนในประเทศไทย

     

  

 

 ภาพท่ี 5.13 แสดงร้อยละมีญาติหรือเพื่อนในประเทศไทย 
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(8) มีผู้ใดชักชวนหรือช่วยให้เข้ามาในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีร้อยละ 24.5 มีร้อยละ 75.5 

 

ภาพท่ี 5.14 แสดงร้อยละผู้ชักชวนเข้าประเทศไทย 

(9) พูดและฟังภาษาไทยได้หรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพูดและฟัง
ภาษาไทยไม่ได้เลย ร้อยละ 9.5 ได้เล็กน้อยร้อยละ 43.0 ได้ปานกลางร้อยละ 28.0 และได้คล่อง
ร้อยละ 19.5   

9%

43%
28%

20%

ความสามารถพูดภาษาไทย

         
           
          
        

 

ภาพท่ี 5.15 แสดงร้อยละความสามารถพูดภาษาไทย 
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(10)  มีเพื่อนคนไทยหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีร้อยละ 67.0    
มีร้อยละ 33.0 

33%

67%

มีเพื่อนคนไทย

  
     

 

ภาพท่ี 5.16 แสดงร้อยละมีเพื่อนคนไทย 

(11)  จ านวนครั้งที่ย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามย้ายเข้ามาท างานครั้งแรกร้อยละ 62.5 และเข้ามาหลายครั้งร้อยละ 37.5  

62%

38%

จ านวนครั้งของที่ย้ายเข้ามาท างาน

        

 

ภาพท่ี 5.17 แสดงร้อยละจ านวนครั้งที่ย้ายเข้ามาท างาน 
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(12) อายุท่ีเข้ามาครั้งแรก จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เข้ามาครั้งแรกอายุต่ า
กว่า 19 ปี ร้อยละ 37.5 อายุ 20-29 ปีร้อยละ 54.5 อายุ 30 ปีขึ้นไปร้อยละ8.0 

ภาพท่ี 5.18 แสดงร้อยละอายุที่เข้ามาครั้งแรกของแรงงานข้ามชาติ 

(13)  วิธีการที่เข้ามาท างานแห่งนี้ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสมัครเองร้อย
ละ 41.0 มีเพื่อนหรือญาติแนะน าร้อยละ 59.0  

41%

59%

วิธีทื่เข้ามาท างาน

        

ภาพท่ี 5.19 แสดงร้อยละของวิธีที่เข้ามาท างาน 
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(14)  ระยะเวลาที่เข้ามาท างานแห่งนี้ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท างานต่ า
กว่า 1 ปี ร้อยละ 23.0 ท างาน 1 -3 ปีร้อยละ 44.0 ท างาน 3 ปีขึ้นไปร้อยละ33.0  

23%

44%

33%

ระยะเวลาที่เข้ามาท างาน

           
  
  -     

 

ภาพท่ี 5.20 แสดงร้อยละของระยะเวลาที่เข้ามาท างาน 

(15) ลักษณะงานที่ท า จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามงานเกษตรกรรมร้อยละ 
3.5 งานอุตสาหกรรม / โรงงานร้อยละ 40.5 งานก่อสร้างร้อยละ 18.0 งานขายส่ง ขายปลีก 
ภัตตาคาร โรงแรม ร้อยละ 15.0 งานหาบเร่ แผงลอยร้อยละ 3.5 บ้านนายจ้างร้อยละ 19.5 

3%

40%

18%

15%

4%

20%

ลักษณะของงานท่ีท า

         

                 

        

                              

             

           

ภาพท่ี 5.21 แสดงร้อยละของลักษณะงานท่ีท า  
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(16 )  รายได้ปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้ 2,000-3,000 บาท 
ร้อยละ 9.5 รายได้ 3,000-4,000 บาท ร้อยละ 26.0 รายได้ 4,000-5,000 บาทร้อยละ 22.5 และ 
5,001 ขึ้นไป ร้อยละ 42.0  

9%

26%

23%

42%

รายได้ปัจจุบัน

      -          
      -          
      -          
               

 

ภาพท่ี 5.22 แสดงร้อยละของรายได้ปัจจุบัน 

(17) ค่าใช้จ่ายต่อเดือน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้จ่ายต่ ากว่า 500 บาท 
ร้อยละ 1.5 ใช้จ่าย 500 – 1,000 บาทร้อยละ 8.0 ใช้จ่าย1,001บาท ขึ้นไปร้อยละ 90.5 

1%

8%

91%

ค่าใช้จ่ายตอ่เดือน

             
   
    -       
   

ภาพท่ี 5.23  แสดงร้อยละค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
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(18) วิธีส่งเงินกลับบ้านอย่างไร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามฝากไปกับเพื่อน
หรือญาติร้อยละ 44.0 ส่งผ่านธนาคารร้อยละ 23.0 ส่งผ่านนายหน้าร้อยละ 13.0 ไม่ได้ส่งร้อยละ 
20.0  

 

ภาพท่ี 5.24 แสดงร้อยละวิธีส่งเงินกลับบ้าน 

        (  19 )  มีที่พักอาศัยหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีบ้านร้อยละ 19.5 อยู่
กับเพื่อนร้อยละ 62.5 อยู่กับนายจ้างร้อยละ 18.0  

64%

25%

11%

การมีท่ีอยู่อาศัย

      

ภาพท่ี 5.25 แสดงร้อยละของการมีที่อยู่อาศัย 
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(20)  เสียค่าที่พักหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเสียค่าที่พักร้อยละ 
50.5 ไม่เสียร้อยละ 46.0 นายหน้าหามาร้อยละ 3.5  

64%

25%

11%

การเสียค่าที่พัก

    

       

 

ภาพท่ี 5.26 แสดงร้อยละการเสียค่าที่พัก 

(21)   มีบัตรประจ าตัวหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีบัตรร้อยละ 61.0 
ไมมีบัตรร้อยละ 39.0   

39%

61%

การมีบัตรประจ าตัว

     
    

 

ภาพท่ี 5.27 แสดงร้อยละการมีบัตรประจ าตัว 
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5. 3 ข้อมูลด้านอาชีพและการงานปัจจุบัน 

            ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูด้านอาชพีและการงานปัจจบัุนจ าแนกเป็น  ความพอใจในการ
ท างาน การเปลี่ยนงาน การหางานให้ท า งานดูแลผู้สูงอายุ ความต้องการให้รัฐบาลฝึกอบรม เสนอ
โดยแจกแจงเป็นความถี่และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 5.3 

ตารางท่ี 5.3   แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านอาชีพและการงานปัจจุบัน 

1. ท่านพอใจกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันหรือไม่   

      พอใจ 161 80.5 

      ไม่พอใจ 29 14.5 

      เฉยๆ 10 5.0 

                                   รวม 200 100.0 

 

2. 

 

ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนงานหรือไม่ 

  

       คิด 59 29.5 

       ไม่คิด 141 70.5 

                                   รวม 200 100.0 

3. ต้องการให้รัฐบาลไทยหาอาชีพให้ท าหรือไม่   

       ต้องการ 88 44.0 

       ไม่ต้องการ 112 56.0 

                                   รวม 200 100.0 
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4. ท่านมีความต้องการท างานเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ 

       อยากท า 6 3.0 

       ไม่อยากท า 194 97.0 

                                   รวม 200 100.0 

5. ท่านคิดว่าท่านมีความรู้/ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
หรือไม่ 

  

       มี 26 13.0 

       ไม่มี 174 87.0 

                                   รวม 200 100.0 

6. ท่านต้องให้รัฐบาลจัดอบรมและสอนการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่   

       ต้องการ 13 6.5 

       ไม่ต้องการ 187 93.5 

                                   รวม 200 100.0 

  (1) ความพอใจในการท างานในปัจจุบัน พบว่า มีความพอใจ ร้อยละ 80.5 และไม่พอใจ 
ร้อยละ 14.5 และเฉย ๆ ร้อยละ 5.0 

80%

15%

5%

พอใจกับงานท่ีท าปัจจุบัน

    

         

  ภาพท่ี 5.28 แสดงร้อยละพอใจกับงานที่ท าปัจจุบัน 
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(2) คิดว่าจะเปลี่ยนงานหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม คิด ร้อยละ 29.5 
ไม่คิดร้อยละ 70.5  

ภาพท่ี 5.29 แสดงร้อยละการคิดเปลี่ยนงาน 

 

(3) ต้องการให้รัฐบาลไทยหาอาชีพให้ท าหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต้องการร้อยละ 44.0 ไม่ต้องการร้อยละ 56.0 

72%

28%

ความตอ้งการให้รัฐบาลหาอาชีพให้

       

 

ภาพท่ี 5.30 แสดงร้อยละความต้องการให้รัฐบาลหาอาชีพให้ 
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(4)ต้องการท างานเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
อยากท าร้อยละ 3.0 ไม่อยากท าร้อยละ 97.0   

3%

97%

ความต้องการท างานด้านดูแลผูสู้งอายุ

       

 

ภาพท่ี 5.31 แสดงร้อยละความต้องการท างานด้านดูแลผู้สูงอายุ 

   

(5)  มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ร้อยละ 13.0 ไม่มีความรู้ร้อยละ 87.0  

13%

87%

มีความรู้ความสามารถดูแลผู้สูงอายุ

  

 

ภาพท่ี 5.32 แสดงร้อยละมีความรู้ความสามารถดูแลผู้สูงอายุ 
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(6)  ต้องการให้รัฐบาลจัดอบรมและสอนการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการร้อยละ 6.5 ไม่ต้องการร้อยละ 93.5   

6%

94%

ความต้องการให้รัฐบาลจัดอบรมดแูลผูสู้งอายุ

       

          

 

ภาพท่ี 5.33 แสดงร้อยละความต้องการให้รัฐบาลจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ 

         ผลการวิเคราะห์แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ในด้าน
อาชีพและการงานปัจจุบัน โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล ดัง
ตารางที่ 5.4 

 

ตารางท่ี 5.4  แสดง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                                                                                          

        ด้านอาชีพและการงาน 
             ระดับ 

 S.D. แปลผล 

1. ท่านพอใจกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 2.42 .805 ปานกลาง 

2. ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนงานหรือไม่ 1.71 .457 น้อย 

3. ต้องการให้รัฐบาลไทยหาอาชีพให้ท าหรือไม่ 1.56 .498 น้อยสุด 
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4. ท่านมีความต้องการท างานเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุ
หรือไม่ 

1.97 .171 น้อย 

5. ท่านคิดว่าท่านมีความรู้/ความสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุหรือไม่ 

1.87 .337 น้อย 

6. ท่านต้องให้รัฐบาลจัดอบรมและสอนการดูแลผู้สูงอายุ
หรือไม่ 

1.94 .247 น้อย 

 

จากตารางที่ 5.4  ผลการศึกษาข้อมูลของแรงงานข้ามชาติในด้านอาชีพและการงาน  พบว่า
แรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์  ในเรื่องความพอใจกับงานที่ท าปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42  การคิดที่จะเปลี่ยนงาน อยู่ในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 ความ
ต้องการให้รัฐบาลไทยหาอาชีพให้ท า อยู่ในระดับน้อยสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 1.56 ความต้องการ
ท างานเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.97 มีความรู้ความสามารถในการ
ดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ย 1.87 ต้องการให้รัฐบาลจัดอบรมและสอนการดูแล
ผู้สูงอายุ อยู่ในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ย 1.94 

 5.4 ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมมติฐาน 

      5.4.1 ชาติพันธ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิง 

 

ตารางท่ี 5.5 แสดงจ านวนชาติพันธุ์เพศหญิงกับความต้องการและไม่ต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

 ชาติพันธ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิง 
รวม 

 พม่า ลาว กัมพูชา 

ต้องการ 3 3 0 6 

ไม่ต้องการ 86 50 6 142 

รวม 89 53 6 148 
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 สมมติฐานที่ 1  ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่า กับความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ    

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้  

  : ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่า ไม่มีความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ 

   :   ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่ามีความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ 

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
แรงงานข้ามชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มอิสระจากกัน Independent Sample t-test ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
น้อยกว่า 0.05  

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบ ชาติพันธ์
แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่ากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ แต่หากผลการ
ทดสอบชาติพันธ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่ามีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ (ค่า 
Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances not Assumed  ส าหรับผลการทดสอบชาติ
พันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่ากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ ผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test 
แสดงดังตารางที่ 5. 6 
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ตารางท่ี 5.6  แสดงการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศ
สหภาพพม่า กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

ความต้องการดูแลผู้สูงอายุ เพศ หญิง Levene’s test for Equality of 
Variances 

1. มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 3 .030 

2. ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 86 .970 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศ
หญิงประเทศสหภาพพม่า กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติทดสอบค่า Independent t-
test สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่า กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ  

มีค่า Sig. เท่ากับ .740 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน   และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง   หมายความว่า ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสหภาพพม่า  ไม่มีความ
ต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

สมมติฐานที่ 2  ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้  

  : ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

   :  ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
แรงงานข้ามชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มอิสระจากกัน Independent Sample t-test ใช้ระดับ
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ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
น้อยกว่า 0.05  

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติ
เพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ แต่หาก
ผลการทดสอบชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว มีความ
ต้องการดูแลผู้สูงอายุ (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances not Assumed 
ส าหรับผลการทดสอบชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test แสดงดังตารางที่ 5.7  

 

ตารางท่ี 5.7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแรงงานข้ามชาติเพศหญิง   

                    ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ  

ความต้องการดูแลผู้สูงอายุ เพศ หญิง Levene’s test for Equality of 
Variances 

1. มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 3 .060 

2. ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 50 .940 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 5.7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของชาติพันธุ์แรงงานข้าม
ชาติเพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่า Independent t-test สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับความ
ต้องการดูแลผู้สูงอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .940 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน   
และปฏิเสธสมมติฐานรอง   หมายความว่า ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติที่เป็นเพศหญิงประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

สมมติฐานที่ 3 ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศกัมพูชากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้  

  : ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศกัมพูชา ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ  

   : ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศกัมพูชา มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ  

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
แรงงานข้ามชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มอิสระจากกัน Independent Sample t-test ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
น้อยกว่า 0.05  

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05) ก็จะใช้ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบชาติพันธ์แรงงานข้ามชาติ
เพศหญิงประเทศกัมพูชากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ แต่หากผลกการทดสอบชาติพันธุ์แรงงาน
ข้ามชาติเพศหญิงประเทศกัมพูชา มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็
จะใช้ค่า Equal Variances not Assumed ส าหรับผลการทดสอบชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศ
หญิงประเทศกัมพูชากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิต Levene’s test แสดงดังตารางที่ 5.8  
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ตารางท่ี 5.8 แสดงการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศ  

                   กัมพูชา กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

ความต้องการดูแลผู้สูงอายุ เพศ หญิง Levene’s test for Equality of 
Variances 

3. มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 0 .000 

4. ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 6 .999 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 5.8  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของชาติพันธุ์แรงงานข้าม
ชาติเพศหญิงประเทศกัมพูชากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้สถิติทดสอบค่า Independent 
t-test สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศกัมพูชากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ มีค่า 
Sig. เท่ากับ .999 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน   และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

  หมายความว่า ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศหญิงประเทศกัมพูชาไม่มีความต้องการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

          ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า แรงงานข้ามชาติเพศหญิงทุกชาติพันธุ์ไม่มีความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ  
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 5.4.2 ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชาย 

ตารางท่ี 5.9  แสดงจ านวนชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายกับความต้องการและไม่ต้องการ 
ดูแลผู้สูงอายุ 

 แรงงานข้ามชาติเพศชาย 
รวม 

 พม่า ลาว กัมพูชา 

ต้องการ 0 0 0 0 

ไม่ต้องการ 49 3 0 52 

รวม 49 3 0 52 

 
  สมมติฐานที่ 1 ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสหภาพพม่า กับความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้  

   :   ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสหภาพพม่า ไม่มีความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ 

   :   ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสหภาพพม่า มีความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ 

           สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผู้วิจยัวิเคราะห์เชน่เดียวกับชาติพนัธแ์รงงานขา้มชาติเพศหญิง ผล
การวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5.10  
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ตาราง 5.10  แสดงการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศ  

                    สหภาพพม่า กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

ความต้องการดูแลผู้สูงอายุ เพศ ชาย Levene’s test for Equality of 
Variances 

3. มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 0 .000 

4. ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 49 .940 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง  5.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของชาติพันธุ์แรงงานข้าม
ชาติเพศชายประเทศสหภาพพม่ากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติทดสอบค่า 
Independent t-test สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสหภาพพม่ากับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 
มีค่า Sig. เท่ากับ .940 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน   และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง   หมายความว่า ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสหภาพพม่า  ไม่มีความ
ต้องการดูแลผู้สูงอาย ุ

สมมติฐานที่ 2  ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้  

   :   ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

   :  ชาติพันธ ุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5.11 
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ตารางท่ี 5.11  แสดงการทดสอบค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยแรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศ  

                       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

ความต้องการดูแลผู้สูงอายุ เพศ ชาย Levene’s test for Equality of 
Variances 

1. มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 0 .000 

2. ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 3 .940 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่  5.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของชาติพันธ์แรงงานข้าม
ชาติเพศชายประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ โดย
ใช้สถิติทดสอบค่า Independent t-test สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ 
ความต้องการดูแลผู้สูงอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .940 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐาน 

  และปฏิเสธสมมติฐานรอง   หมายความว่า ชาติพันธ์แรงงานข้ามชาติเพศชายประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าแรงงานข้ามชาติเพศชายทุกชาติพันธุ์ไม่มีความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุ  
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บทที่ 6 

สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

       จากการศึกษาวิจยัเร่ือง แรงงานขา้มชาติกับความต้องการดูแลผู้สงูอายุในประเทศไทย เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 

1 ) เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์ในประเทศ
ไทยกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ 

2 ) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานทุกชาติพันธุ์ กับความ
ต้องการดูแลผู้สูงอาย ุ

6.1 ผลการวิจัย 

1) การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิธีออกแบบสอบถามแรงงานข้ามชาติกับความ
ต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถาม คือแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยลงพื้นที่ เขตจตุจักร เขตดุสิต เขตดอนเมือง จังหวัด
สมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร ให้แรงงานข้ามชาติตอบแบบสอบถามโดยอ่านให้ฟัง 
ประกอบกับการพูดคุยให้ความรู้สึกเป็นกันเอง หลังจากนั้นให้แรงงานข้ามชาติแนะน าเพื่อนที่เป็น
แรงงานข้ามชาติด้วยกันมาตอบแบบสอบถามท าลักษณะนี้เป็นลูกโซ่ ผลการวิจัยพบว่าแรงงาน
ข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศสหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา ตามล าดับ โดยมีจ านวนแรงงานข้ามชาติเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย  อายุอยู่ในก าลังแรงงานคือ15-50 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ผู้ที่มี
ครอบครัวแล้วมีบุตรจ านวน  1-3 คน สาเหตุที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาอาศัยในประเทศไทย
เนื่องจากประเทศของตนไม่มีงานให้ท าและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เคลื่อนย้ายเข้ามา
ท างานในประเทศไทย โดยมีเพื่อนหรือญาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้ว  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมีหลายรูปแบบ เช่นขอยืมเงินจากครอบครัว เงินเก็บส่วนตัว เป็นหนี้นายหน้าและ
นายจ้าง แรงงานข้ามชาติที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และอยู่
อาศัยในประเทศไทยต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป มีรายได้พอประทังชีพและบางคนยังสามารถส่งเงินกลับ
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ประเทศได้โดยฝากไปกับเพื่อนหรือญาติ หรือส่งผ่านนายหน้า เข้ามาอยู่ในเมืองไทยพักอาศัยอยู่
กับเพื่อนด้วยกันมีรายจ่ายด้านที่พักอาศัย บางรายอยู่บ้านนายจ้าง  แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มี
บัตรประจ าตัวหลายแบบ เช่น สีชมพู สี เทา  บางรายไม่มีบัตรประจ าตัว อาชีพที่แรงงานข้ามชาติ
ท าคือรับจ้าง เช่น ร้านอาหาร  ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ท างานบ้าน และค้าขาย แรงงานข้าม
ชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยพอใจกับงานที่ท าในปัจจุบัน ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน  หลายคนคิด
ไว้ว่าท างานในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงกลับบ้านเดิม ไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลไทยทั้งเรื่องการหางานให้ท าและการจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุและไม่ต้องการท างานดูแล
ผู้สูงอายุเพราะเหตุผลว่าพอใจกับงานปัจจุบัน คนแก่เอาใจล าบาก และดูแลยาก เป็นภาระไม่เป็น
อิสระ ซึ่งจากผลการศึกษาของนงลักษณ์ พะไกยะ(2551) ได้คาดการณ์ว่าภาระในการดูผู้สูงอายุท่ี
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จะเป็นปัญหาส าคัญในอนาคต จากผลการศึกษา เมื่อแรงงานข้ามชาติไม่
ต้องการพัฒนาศักยภาพความรู้และการอบรมในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและไม่ต้องการท างาน
บริการด้านดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นสถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการณ์ด้านบุคคลากรที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนมากขึ้นใน
อนาคต 

2) การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยในด้านอาชีพการงานผลการศึกษาพบว่าแรงงานข้ามชาติมีความพอใจงานที่ท าปัจจุบันใน
ระดับปานกลาง การที่คิดจะเปลี่ยนงาน ความต้องการท างานอาชีพบริการดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้
ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ ต้องการให้รัฐบาลจัดอบรมและสอนการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ใน
ระดับน้อย และความต้องการให้รัฐบาลหาอาชีพให้ท าอยู่ในระดับน้อยที่สุด แสดงว่าแรงงานข้าม
ชาติเหล่านี้ไม่ต้องการให้รัฐบาลไทยเข้ามายุ่งเกี่ยวในอาชีพของตนและไม่ต้องการเปลี่ยนงาน
อาชีพบริการดูแลผู้สูงอายุ  

ข้อเสนอแนะ 

1)  จากข้อค้นพบที่ว่าแรงงานข้ามชาติไม่สนใจอาชีพงานบริการด้านดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น
สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและเอกชน และครัวเรือน ต้องเตรียมการณ์ส าหรับแรงงานที่จะ
เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 
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2) แรงงานไทย ควรต้องมีการปรับตัว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรอบรมการ
ดูแลผู้สูงอายุท้ังภาคทฤษฎีและปฎิบัติหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี โดยมีใบประกาศนียบัตร
รับรอง 

3) รัฐบาลไทยควรเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่แรงงานข้ามชาติที่มีความสนใจ เช่น เปิด
การเรียนการสอนภาษาไทย  หรือหัวข้อเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จิตวิทยาผู้สูงอายุ การดูแล
ผู้สูงอายุ ในวันหยุดหรือช่วงเย็น โดยร่วมมือกับสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานองค์กรในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้แรงงานข้ามชาติมีความสนใจในอาชีพนี้  

4) รัฐบาลไทยควรสนับสนุนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะและมีจิตวิญญาณในการดูแล
ผู้สูงอายุแบบชั่วคราวอย่างถูกกฎหมาย 

  

งานวิจัยคร้ังต่อไป 

    1 ) AEC กับบทบาทแรงงานข้ามชาติดูแลผู้สูงอายุ 

    2) การด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 
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