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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล สภาพการท างาน และ
แบบแผนการใช้ชีวิตของแรงงานสัญชาติพม่าในพื้นที่บริเวณ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ ในการทาวิจัย ครั้งนี้ คือ แรงงานสั ญชาติพม่า ในพื้นที่บริเวณอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีการแปลเป็นภาษา
พม่าแนบคู่กับชุดแบบสอบถามภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการทางานตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
แบบแผนการใช้ชีวิตและในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่และร้อยละ และนาผลที่ได้มา
อธิบายความสัมพันธ์
ผลการศึกษา พบว่า ในด้านลักษณะส่วนบุคคลแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ที่อาศัย
บริเวณอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งสิ้น 60 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศชาย จานวน 36
คน และเพศหญิง 24 คน พบว่าส่วนใหญ่มี อายุ 31-35 ปี ไม่ได้รับการศึกษา 20 คน ส่วนใหญ่มี
สถานภาพแต่งงาน 27 คน สามารถพูดภาษาไทยได้คล่อง ส่วนใหญ่มี บุตร 3 คน มีรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือน 7,501-9,000 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3,000-5,000 บาท มีสถานะทางการเงินของ
ครอบครัวไม่มีเงินสาหรับเก็บออม และไม่เป็นหนี้
ด้านสภาพการทางานแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติพม่าที่อาศัยบริเวณอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่พักกับครอบครัว มีความปรองดอง ไม่มีความขาดแคลนด้านอาหารและ
สาธารณูปโภค ไม่มีโรคประจาตัว ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อวัน 301-350 บาท โดยไม่มีรายได้พิเศษ ขณะที่
มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 2,400-2,700 บาท กิจกรรมสันทนาการที่สาคัญ คือ การดูทีวี
คาสาคัญ: แรงงานพม่า, สภาพการทางาน, แบบแผนการใช้ชีวิต
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the personal Characteristics
the working status, and the livelihood’s pattern of Myanmar labors and to study the
relation among them. The Sample consisted of 60 Myanmar labors from Khlong
Luang District, Pathum Thani. The tool of the research was the questionnaire-Thai
and Myanmar. There were 3 sections in the questionnaire. The first one concerned
individual factor. The second one was about working status. And the last section was
related with livelihood’s patterns. Then, the data was statistically analyzed by using
the frequency, and the percentage, and explained the relationship from the result.
The study found that the sample group consisted of 36 males and 24
females, mostly aged 31-35 years old. 20 labours were undulation. 27 of then were
married with children. They could speak Thai fluently. Their an average income of
them was 7,501-9,000 baht. The average expense per mouth was 3,001-5,000 Baht.
They made good money. They did’n any have and saving, However; they had no
debt.
For the working status, it found, that most of them stayed in harmon
with their families. There was enough food for them. They had no the chronic
diseases. The daily income was 301-350 baht which was enough to pay for the public
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utility. The watched the television to entertain themselves. They had no any special
income. Their average expense per mouth was 2,401-2,700 baht
Keywords: Myanmar labors, Working status, Livelihood’s pattern
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เป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
เนื่ องจากการเติ บ โตอย่า งต่ อเนื่อ งของเศรษฐกิ จในช่ ว งที่ผ่ านมาซึ่ง เกิ ดขึ้ นในอั ตรา
ระหว่าง 8-12 เปอร์เซ็นต์ มาตลอดระยะช่วงเวลาหนึ่ง ทาให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นี้เองเป็นเหตุให้การลงทุนและการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งมีทั้งจากทุนของต่างชาติ และ
ทุนของคนในประเทศเองที่ขยายออกนอกประเทศ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้ประเทศไทย
เป็นทั้งประเทศผู้นาเข้าและผู้ส่งออกปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร และที่สาคัญคือแรงงาน
ในด้านปั จจั ยด้านแรงงาน จะเห็ นว่ามีแรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทย
มากขึ้นทั้งที่เป็นแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือและแรงงานต่างชาติที่ไร้ฝีมือรวมถึงกลุ่มคนไทยภูเขาซึ่งคน
เหล่านี้ไม่มีสัญชาติไทยก็ได้เข้ามาหางานทาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
เรื่อย ๆโดยเฉพาะการที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเปิดอาเซียนก็จะทาให้มีแรงงานที่ทั้งมีฝีมือใน
7 อาชีพหลักทั้งเข้ามาและออกไปทางานนอกประเทศและแรงงานไร้ฝีมือก็ย่อมมากขึ้นด้วย
เป็ น ที่ ชั ด เจนว่ า การข้ า มชาติ ข องบุ ค คลต่ า ง ๆ นั้ น เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น เรื่ อ งธรรมดา
เป็นเหตุการณ์ประจาวัน ซึ่งการข้ามชาติเป็นพฤติกรรมของมนุษย์โดยปกติเพื่อการแสวงหาปัจจัย 4
หรื อมากกว่านั้ น การที่ บุ คคลเกิดในรัฐใดไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะต้องอยู่อาศัยในรัฐ หรือ
ดินแดนนั้นตลอดชีวิต ซึ่งถ้าในรัฐที่อาศัยนั้นให้ปัจจัยที่คนเหล่านั้นต้องการไม่ได้ก็จะเกิดการย้ายถิ่นฐาน
หรือการหางานทาในสถานที่ใหม่ ๆ หรือประเทศใหม่ๆ ภาวะการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
ซึ่ ง รวมถึ ง แรงงานจากประเทศพม่ า และกั ม พู ช าเพื่ อ เข้ า มาท างานไร้ ฝี มื อ ในประเทศไทยเพราะ
ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน หรือ ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานราคาถูก ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้
มีธุรกิจจานวนมากที่ต้องการแรงงานเหล่านี้ซึ่งรวมถึงทั้งธุรกิจถูกกฎหมายและธุรกิจที่ผิดกฎหมายใน
ประเทศไทยซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ที่จะเป็นปัญหามากที่สุด คือ แรงงานที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต
แรงงานส่วนใหญ่เหล่านี้จะอยู่ในธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เช่น การค้ามนุษย์ หรืออยู่ใน
ส่วนของธุรกิจที่ถูกกฎหมายแต่จะโดนกดขี่จากนายจ้างเพราะพวกเขาไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ
ได้ ส่วนแรงงานที่เข้ามาโดยถูกกฎหมาย ก็มีธุรกิจในไทยมากมายที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก
เหล่านี้ เช่น ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเรือประมง ร้านอาหาร ในภาคบริการ เป็นต้น และ
ด้วยเหตุผลในทางเศรษฐกิจที่ต้องการเทคโนโลยี ทุน และแรงงานจากต่างประเทศ ประเทศไทยใน
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ปัจจุบันจึงไม่อาจจะมีแนวนโยบายปิดประเทศได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับการเข้ามาของแรงงาน
เหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามแรงงานเหล่านี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศหรือกฎหมายของ
ประเทศที่ พวกเขาไปได้ เข้ า ไปอาศั ยอยู่ ดั งนั้ น ชี วิต ของคนข้ ามชาติ ในปัจ จุ บัน จึง ต้ องอยู่ ภ ายใต้
กฎเกณฑ์ดังนี้ คือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ จะต้องอยู่
ท่ามกลางความซับซ้อนของกฎหมายและความปลอดภัยหรือการเสี่ยงภัยต่าง ๆ ในชีวิตจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้
ในด้ า นสภาพรายได้ แ ละความเป็ น อยู่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ประการหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความแตกต่างระหว่างรายได้หรือค่าจ้าง ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิง พบว่า อัตราค่าจ้างโดย
ส่ ว นรวมของแรงงานชายมี สั ด ส่ ว นของค่า จ้า งแรงงานสู ง กว่ าแรงงานหญิ งในทุ กกลุ่ ม อายุ ซึ่ง ผล
การศึกษาเรื่อง Productivity Growth in Thailand ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ได้ใช้ข้อมูลจากการสารวจแรงงาน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นฐานในการสร้างดัชนีรายได้
ของเพศชาย และคานวณจากฐานรายได้ของกลุ่มอายุ 30-39 ปี ซึ่งอยู่ในวัยทางานให้เท่ากับ 100
ผลการศึกษาในการปรับฐานตัวเลขครั้งนี้พบว่า อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานหญิงในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
มีช่องว่างมากกว่ารายได้ในกลุ่มแรก ซึ่งความแตกต่างของรายได้นี้ สะท้อนให้เห็นภาพของโครงสร้าง
ค่าจ้างที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วว่า เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับกรณีของประเทศไทย คือ
ในประเทศที่พัฒนาแล้วดัชนีค่าจ้างจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับการเพิ่ม ขึ้นของอายุเฉลี่ยของ
คนในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ดัชนีค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอายุใกล้ 60 ปี ส่วนในประเทศไทยนั้น
ที่น่าสังเกตคือ เรื่องดัชนีค่าจ้างเริ่มลดลงสาหรับแรงงานในกลุ่มอายุ 40-49 ปี ในช่วง 2520 จาก
69.50 เป็น 60.86 ในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป และในช่วงหลังปี 2523 โครงสร้างของอายุและค่าจ้างได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้น และลดลงจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ดัชนีของคนกลุ่มนี้ได้เริ่มลดลง
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยก็ยังสามารถอยู่โดยได้รับปัจจัย 4 ได้ ซึ่งในกรณีนี้จะเห็น
ว่าแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ย่อมได้รับค่าจ้างที่ต่ากว่าแรงงานของประเทศไทยเองซึ่ง
แรงงานข้ามชาติเหล่ านี้จ ะต้องใช้ชีวิตโดยการใช้จ่ายทั้งในส่วนของการอุปโภคและบริโภครวมถึง
บางรายยังต้องส่งเงินกลับไปให้คนที่อยู่ในประเทศต้นทางของตนเอง เช่น พ่อแม่ เป็นต้น
ต้องยอมรับว่าหลังจากการยึดอานาจของนายพลเนวิน ทาให้ประเทศพม่าเจอปัญหา
ต่าง ๆ มาตลอด ซึ่งผลกระทบที่ได้รับโดยตรงเหล่านั้นกลับตกมาที่ประชาชนชาวพม่า ซึ่งจากการโดน
กดขี่และรังแกจากรัฐบาลทหารของประเทศพม่า ทาให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องดิ้นรนเพื่อให้
อยู่ร อด ก็คือ การเข้ามาเป็ นแรงงานในประเทศไทย ซึ่งความจริงแล้ว การที่เข้ามาเป็นแรงงานใน
ประเทศไทยนั้นต้องเจอกับการกดขี่และการเอาเปรียบต่าง ๆ อีกเยอะมากไม่ว่าจะจากตารวจบางคน
หรือจากนายจ้างเอง ไม่ว่าจะเป็นการรีดไถเงินที่พวกเขาแรงงานเหล่านี้หามาได้และต้องการเก็บเงิน
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เพือ่ ที่จะให้ครอบครัวและตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับต้องโดนเจ้าหน้าที่บางรายเอาเงินไป ซึ่งลักษณะ
นี้แรงงานเหล่านี้จะไม่โดนเอาเงินไปจนหมดแต่จะเหลือไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ในขั้นต่อไป ซึ่งสุดท้ายแล้ว
แรงงานเหล่านี้ก็เท่ากับว่าทางานเสียแรงและเวลาไปโดยไม่มีประโยชน์ หรือการโดนนายจ้างที่ไม่ดี
หลอก ยึ ดบัตรเอาไว้และให้แค่สาเนาเอกสาร ซึ่งไม่สามารถช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการโดน
เจ้าหน้าที่ จับกุมได้หรื อแม้กระทั่งการที่นายจ้างแจ้งจับคนงานของตัวเองเนื่องจากไม่อยากจ่าย
ค่าจ้างให้แก่แรงงานเหล่านี้ รวมถึงการที่แรงงานเหล่านี้ทางานโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือได้รับค่าจ้างไม่
เป็นไปตามที่ได้ตกลงเอาไว้ แน่นอนว่าแรงงานเหล่านี้ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ แต่ยอมให้โดน
ข่มเหงรังแก แม้กระทั่งการโดนความรุนแรงในเรื่องเพศของแรงงานเพศหญิง ซึ่งเสี่ยงอย่างมากต่อการ
โดนล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากตารวจเองหรือนายจ้าง ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่มีทางเลือกเพราะการที่จะ
กลับไปยังประเทศของตนก็มีความรุนแรงยิ่งกว่าที่เจอในประเทศไทย จากการสังเกตจะเห็นว่า คนไทย
ส่วนใหญ่จะอคติกับแรงงานเหล่านี้ และจากประวัติศาสตร์ ที่คนไทยได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กถึงเรื่องที่พม่า
แย่งดินแดนกับประเทศไทยโดยผ่านทางแบบเรียนหรือแม้กระทั่งสื่อต่าง ๆ ทาให้คนไทยโดยส่วนใหญ่
ไม่สนใจและให้ความสาคัญกับแรงงานเหล่านี้มากนัก พร้อมทั้งเกิดอคติกับแรงงานเหล่านี้ โดยแรงงาน
เหล่านี้มักจะโดนกล่าวหาว่ามีนิสัยชอบลักขโมย ชอบใช้ความรุนแรงและมีจิตใจที่โหดร้าย เป็นต้ น
ซึ่ง ในความเป็ น จริ ง แล้ ว แรงงานเหล่ า นี้ เ องต่ า งหากที่ เ ป็ น ฝ่ า ยโดนกดขี่ ใ นทุ ก ๆ ด้ า นจากบุ ค คล
ที่สามารถจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ จึงเปรียบเสมือน
ว่าแรงงานเหล่ านี้ ไม่มีทางที่จะสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ จากหนังสื อ มุ่งหาแสงตะวัน
(พรสุข เกิดสว่าง) ได้มีบทสัมภาษณ์ แรงงานพม่าที่มีต่อประเทศไทยว่า “ในเมืองไทยคนจนที่นี้ยัง
สามารถหาของกินอิ่มท้องและสามารถให้ลูกกินอิ่มได้ หรือแม้กระทั่ง สามารถซื้อพัดลม จักรยาน หรือ
มอเตอร์ ไซด์ ได้ แต่ในประเทศพม่าพวกเขาไม่ สามารถซื้อได้แม้กระทั่งล้ อรถจักรยาน” ดังนั้น
จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ลาบากในประเทศพม่าเพราะไม่มีใครอยากออกจาก
บ้านหรือประเทศของตนเองโดยทิ้งพ่อและแม่ไว้แต่เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ไม่มีทางเลือกใด ๆ ได้เลย
ฉะนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาว่ารายได้
ของแรงงานชายและแรงงานหญิงของแรงงานสัญชาติพม่า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จะมีความเป็นอยู่ในประเทศไทยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และพวกเขาเหล่านี้สามารถ
หารายได้เพียงพอต่อการดารงชีพในชี วิตประจาวันในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร และมีปัจจัยส่วน
บุคคลใดบ้างที่จะมีผลต่อความแตกต่างระหว่างความเพียงพอต่อสภาพความเป็นอยู่และรายได้ของ
พวกเขา ซึ่งต้องศึกษาต่อไป และเมื่อสามารถทราบปัจจัยที่มีผ ลต่อรายได้และสภาพความเป็นอยู่
รวมถึง ความพอเพียงในการใช้จ่ายก็จะทาให้สามารถเข้าใจต่อแรงงานเหล่านี้ได้มากขึ้น และสามารถ
ปรับแก้ไขรายได้เพื่อให้เพียงพอต่อสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยส่วนบุคคลได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
นายจ้างเองและตัวแรงงานเองด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
จากการศึกษาการดารงชีวิ ตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์
ในการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อ ศึก ษาลั กษณะส่ ว นบุ ฟคคลของแรงงานสั ญชาติ พม่า ในพื้น ที่บ ริเวณ อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการท างานของแรงงานสั ญ ชาติ พ ม่ า ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณ อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่ อศึ ก ษาแบบแผนการใช้ ชีวิ ต ของแรงงานสั ญชาติพ ม่ าในพื้ น ที่บ ริ เวณ อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการวิจั ย ผู้ ศึกษาได้ให้ ขอบเขตของการวิจัยในงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้สูตรการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในกรณีที่มีจานวนประชากรไม่แน่นอน (Infinite Population) (ระพินทร์ โพธิ์ศรี ,
2549, น. 46) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 60 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษางานเกี่ยวกับการดารงชีวิตของ
แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ซึ่งจะทาการศึกษาตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบไปด้วย
- คุณลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ จานวนบุตร
รายได้ ค่าใช้จ่าย และสถานะการเงิน
- ด้านสภาพการทางาน ได้แก่ ที่พัก ความสัมพันธ์ ความพอเพียง การซื้ออาหาร
สุขภาพ สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่าย สันทนาการ รายได้พิเศษ
- ด้านแบบแผนการใช้ชีวิต ได้แก่ การทะเลาะวิวาท แอลกอฮอล์ สาเหตุการทะเลาะ
การพนัน ปัญหาสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการเป็นหนี้
3. ขอบเขตด้านช่วงเวลาของการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตั้งแต่ 6 กันยายน
พ.ศ. 2558-วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการศึกษาการดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ผู้วิจัยได้ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับไว้ดังนี้
1. เป็นข้อเสนอแนะกับสานักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในจังหวัดปทุมธานี
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. สามารถน าผลการค้ น คว้ า ไปใช้ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการก าหนด นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในการคุ้มครองแรงงานและการช่ว ยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ
3. ผู้ประกอบการธุรกิจในเขตอาเภอคลองหลวง สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษา ไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.5 นิยามศัพท์
แรงงานพม่า หมายถึง คนงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ที่มาหางานทาเพื่อเลี้ยงชีพอยู่ใน
ประเทศไทย โดยที่ไม่ได้เป็น พลเมืองของประเทศไทย ซึ่งเข้ามาทางานในประเทศไทย ในบริเวณ
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สภาพการทางาน หมายถึง สภาพการทางานและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาทางานที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับค่าจ้าง สวัสดิการต่าง ๆ
จากผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง “การดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า” เป็นการศึกษา โดยมี
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีความต้องการของ Maslow
Maslow ได้พัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่รู้จักกันดีมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ระบุว่าบุคคลมี
ความต้องการระดับพื้นฐานมากที่สุด มาสโลว์เรียงลาดับความต้องการนี้ว่า Hierachy of Needs ซึ่ง
ประกอบด้วย ลาดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต่าไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้
1. ความต้องการขั้น พื้นฐาน (Physiological Needs) คือ เป็นความต้องการด้ าน
ร่างกายเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้า และที่อยู่อาศัย เป็นต้น
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัย
ความต้องการลาดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุ้นภายหลังจากที่ความต้องการทางร่างกายถูก
ตอบสนองแล้ ว ความต้ อ งการความมั่ น คงปลอดภั ย จะหมายถึ ง ความต้ อ งการสภาพแวดล้ อ มที่
ปราศจากอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงในการทางาน
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) คือ ความต้องการระดับที่สาม โดย
ความต้องการทางสังคม หมายถึง ความต้องการที่จะเกี่ยวพัน การมี เพื่อน และการถูกยอมรับ โดย
บุคคลอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม
4. ความต้องการเกียรติยศและชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ความต้องการระดับที่สี่
เป็นความต้องการที่จะให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม
5. ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความต้องการ
ระดับ สูงสุ ด บุ คคลมักจะต้องการโอกาสที่จะคิดสร้างสรรค์ภายในงาน หรือ พวกเขาอาจต้องการ
ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ ซึ่งความต้องการความสมหวังของชีวิต คือ ความต้องการที่จะ
บรรลุความสมหวังของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่บุคคลที่ถูก
จูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ท้าทายความสามารถของพวกเขา
การเปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่
จะเห็ น ว่าเป็ น การศึกษาเพื่อที่จะทาให้ ทราบถึงความต้องการของมนุษย์นั้นมีล าดับ
ขั้นตอนที่แน่นอนจากขั้นต่าไปขั้นสูงซึ่งความปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคน คือ ความต้องการที่
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จะประสบความสาเร็จในชีวิตตามที่ตนเองมุ่งหวัง แต่การที่มนุษย์จะเกิดความต้องการในแต่ระดับได้
นั้น จ าเป็น อย่ างยิ่ งที่มนุ ษย์ ทุกคนจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับต่อไป ซึ่งถ้า
บุคลากรที่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการแล้ว ก็จะเกิดความพึงพอใจ มีขวัญและกาลังใจใน
การทางาน รวมถึงทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERG ของ Alderfer
2.2 ทฤษฎีของ อัลเดอร์เฟอร์
ได้แบ่งความต้องการมนุษย์เป็น 3 ระดับคือ
1. ความต้ องการที่ จ ะด ารงชีวิ ต หรื อความต้ องการที่ จะคงอยู่ ( Existence: E)
เป็ น ความต้ อ งการที่ จ ะมี ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมด้ ว ยดี เป็ น ความต้ อ งการปั จ จั ย สี่ ใ นการด ารงชี วิ ต
ความต้องการทางวัตถุเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน สภาพการทางาน ปัจจัยอานวยความสะดวก
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Realatedness: R) คือ ความต้องการผูกพันกับ
ผู้อื่นในการทางาน ต้องการเป็นพวกได้รับความยอมรับ ร่วมรับรู้และแบ่งปันความรู้สึกระหว่างกัน
ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ต้องการเป็นเพื่อน
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth: G) เป็นความต้องการที่จะ
เจริญก้าวหน้าในการทางาน สามารถทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนเองในการทางานอย่างเต็มที่
และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มขึ้นด้วย
2.3 แนวคิดว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
เมื่ อ พิ จ ารณาจากความหมายของการย้ า ยถิ่ น ดั งที่ ไ ด้ กล่ า วข้า งต้ น การย้ า ยถิ่น ข้ า ม
ประเทศ (International Migration) จะหมายความถึง การเคลื่อนย้ายของประชากรจานวนมากข้าม
พรมแดนจากประเทศที่ตนเป็น พลเมืองหรืออยู่ไปยังประเทศอื่น เพื่อดารงชีวิตเป็นเวลายาวนาน
ต่อเนื่อง เพื่อ การทากิจ กรรมที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งโดยหลั กการสากลการย้ายถิ่นจะมีเงื่อนไขที่
ผู้ย้ายถิ่นจะต้องดารงชีวิตอยู่ในถิ่นที่ตนได้ย้ายเข้าไปเป็นระยะเวลาที่ไม่ต่ากว่าหนึ่งปี จึงจะนับเป็น
เวลาของการย้ายถิ่น (International Travel Regulation) การกาหนดเวลาเช่นนี้จะช่วยให้สามารถ
จาแนกผู้ย้ายถิ่นได้เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงระยะเวลา
2-3 วัน หรื อนั กธุร กิจที่ต้องเดินทางเข้าออกระหว่างถิ่นที่ต่างกัน จึงไม่ถือเป็นผู้ย้ายถิ่น แต่มัก
เรียกกันว่าเป็นนักเดินทาง (Sojourner) การย้ายถิ่นอาจจาแนกได้ตามสาเหตุออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1. การย้ายถิ่นที่มีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)
2. การย้ า ยถิ่น ที่ มีส าเหตุ มาจากการกระท าหรื อ จากน้ามื อของมนุ ษย์ (Manmade
Disaster) ซึ่งยังสามารถจาแนกออกได้เป็นอีกสองแบบ คือ 1) การย้ายถิ่นที่ผู้ย้ายถิ่นสมัครใจ
ย้ายถิ่นเอง (Voluntary Migration) กับ 2) การย้ายถิ่นที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น (Forced Migration)
ซึ่ ง ได้ แ ก่ การลี้ ภั ย หรื อ การที่ ท างรั ฐ บาลบั ง คั บ ย้ า ยถิ่ น เพื่ อ จั ด ท าโครงการบางอย่ า งดั ง ในกรณี
การบังคับประชาชนย้ายถิ่นของรัฐบาลทหารพม่า เป็นต้น ถึงแม้ว่าปรากฏการณ์การย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน จะเป็นเรื่องของการย้ายถิ่น ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลัก ซึ่งแตกต่างไป
จากเดิมเล็กน้อยในแง่ที่การย้ายถิ่นแต่เดิมนั้น มักเป็นการย้ายถิ่นในลักษณะของการอพยพของ
ประชากรจากประเทศที่ยากจนไปสู่ประเทศที่ร่ารวยกว่าแต่อย่างไรก็ดีนักสังคมวิทยาได้โต้แย้งแนวคิด
ดังกล่าวนี้ว่าเป็น เพียงปัจ จัยหนึ่งที่อธิบาย การย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเท่านั้นและเป็นแนวคิดที่มิได้ให้
ความสาคัญต่อปัจจัยทางด้านโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม กฎหมายและการเมืองอันเป็น
ปัจจัยทางโครงสร้าง (Structure) ตลอดจนแนวคิดเรื่องระบบการย้ายถิ่นที่รวมไปถึงกระบวนการ
ตัดสินใจย้ายถิ่น โดยผ่านเครือข่ายของการย้ายถิ่นไปยังประเทศปลายทาง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยและสภาพการทางาน
วารุ ณี ตอแก้ว (2560) กล่ าวถึง ปัจจัยในด้านการทางาน โดยการออกแบบงานให้
เหมาะสมกับคนที่ทางานประเภทนั้น ๆ ทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา และจิตวิทยาของบุคคล
นั้น ๆ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดย
จาแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านกายวิภาค (Anatomy) คือ ขนาดรูปร่างของมนุษย์ท่าทางในการทางานของ
บุคคล ว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเครื่องจักรว่าเหมาะสมกันไหมกรณี
ที่ใช้เครื่ องจักรในการทางาน การออกแบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาจากขนาด
รูปร่างของมนุษย์เป็นหลัก เนื่องจากออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม จะทาให้คนงาน
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้สึกสบายปราศจากความเครียดต่าง ๆ แต่ถ้าออกแบบงานหรือบริเวณ
งานไม่เ หมาะสม จะทาให้การทางานเกิดความผิดพลาดได้ หรือแม้แต่การทางานด้ว ยท่าทางที่ไม่
เหมาะสม ก็จะทาให้การออกแรงได้ไม่เต็มประสิทธิ ภาพ ซึ่งมีความสาคัญต่อการมองเห็นในระหว่า ง
ปฏิบัติงาน ดังนั้นในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน คนงานควรจะได้นั่งทางาน
เพราะจะช่วยลดความแค้นของขาซึง่ จะเป็นการลดพลังงานของร่างกายและลดการไหลเวียนของโลหิต
แต่ถ้าการทางานจาเป็นต้องยืนก็ควรยืนในที่ที่มีความมั่นคงและแข็งแรง เพราะจะช่วยให้การออกแรง
ในการทางานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสะดวกสบาย แต่ควรมีการนั่งด้วยในช่วงพักการทางาน
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2. ด้านสรีรวิทยา (Physiology) แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 สรีรวิทยาในการทางาน โดยพิจารณาเกี่ยวกับการใช้พลังงานในการทางานนั้น
บุคคลมีพลังงานเพียงพอกับงานหรือไม่ หากงานนั้นใช้พลังงานมากเกินก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้
2.2 สรี ร ะสิ่ ง แวดล้ อม โดยพิจ ารณาในด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ได้ แ ก่
ปัจจัยทางด้าน สารเคมี ชีวะ และฟิสิกส์ เช่น ความร้อน แสง เสียง สารเคมี เชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
2.3 ด้านจิตวิทยา (Psychology) แบ่งเป็น 2 ส่วน
. 2.3.1 ความชานาญงาน คือ เข้าใจในลักษณะของงาน กับความเหมาะสมของ
งานว่าบุคคล จะทางานลักษณะไหน รวมถึงตัดสินใจทางานนั้น ๆ พิจารณาด้านจิตวิทยาสังคมของ
บุคคลในการทางานหรือเรียก “สภาวะการทางาน” หมายถึง สภาวะด้านเวลา สภาวะทางสังคมและ
สภาวะข้อมูล ข่าวสาร
. 2.3.2 สภาวะด้านเวลา ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
.
- ระยะเวลาการทางานต่อวัน คือ การทางานต่อเนื่องกันวันละหลาย ๆ
ชั่ว โมง และการทางานล่ วงเวลา นอกจากจะทาให้ เกิดปัญหาการเจ็บป่ว ย และอุบัติเหตุยังทาให้
ประสิทธิภาพของงานที่ทาต่าลงอีกด้วย โดยทั่วไปหลักในการทางาน คือ ทางานสัปดาห์ละ 5 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง ถ้ามากกว่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานที่ลดลง หรือเกิดความเหนื่อยล้าได้
. วันหยุดพักผ่อน นับว่ามีความสาคัญสาหรับการทางานทุกอาชีพ เพราะ
การทางานบางอย่ างเป็ น งานที่ ซ้าซากน่าเบื่อหน่ายและงานบางอย่างต้องปฏิบัติตามจังหวะของ
เครื่องจักรที่ส่งมาเป็นระยะซึ่งการจะปฏิบัติงานให้เสร็จตามเวลาที่จากัด ลักษณะงานเหล่านี้อาจทาให้
เกิดความเครียดได้ และอาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางานขึ้นได้ โดยธรรมชาติของมนุษย์
จะไม่ส ามารถทนอยู่ กับ การทางานที่ต้องทาตลอดเวลาได้เกิน 4 ชั่ว โมง และงานที่ต้องทาโดยใช้
ความพยายามหรือความตั้งใจและสมาธิในการทางานสูงจะต้องมีการหยุดพักทุก ๆ 2 ชั่วโมง
. 2.3.3 การทางานเป็นผลัด โดยเฉพาะการทางานตอนกลางคื นเป็นสิ่งที่ไม่พึง
ปรารถนาและไม่เหมาะสมกับสภาพบุคคลในเชิงสรีระวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา สภาวะต้าน
สังคม ได้แก่
.
1. สัมพันธภาพของบุคคลกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา การควบคุม
ในการทางาน
.
2. ความพึงพอใจในการทางาน การให้รางวัลตอบแทนต่าง ๆ
.
2.3.4 สภาวะด้ านข้ อมู ล ข่า วสาร ได้ แก่ การรับ และการสื่ อสารข้ อ มูล ใน
การปฏิบัติงาน การเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด และการอบรม
พนักงานในการทางาน ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
กระทรวงมหาดไทย กรมแรงงาน (2532, น. 1- 4) ได้จัดทาคู่มือสวัสดิการในการทางาน
โดยมีแนวคิด ดังนี้
1. ให้ความปลอดภัยในการทางาน การประสบอันตรายของลูกจ้างหรือการเจ็บป่วยที่
เกิดจากการทางานให้กับนายจ้าง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. ให้สุขภาพที่ดีในการทางาน การมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการทางาน ลูกจ้างทางาน
ให้กับนายจ้างได้อย่างราบรื่นไม่เสียเวลาไปกับการเจ็บป่วย ซึ่งจะมีผลทาให้การทางานมีคุณภาพดี
ดังนั้น นายจ้างควรที่จะจัดการกับสาเหตุที่จะทาให้ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ซึ่งการมีสุขภาพไม่ดี
ของลูกจ้างมักจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมในการทางานต่าง ๆ เช่น แสงสว่าง ของเสีย ความร้อน ฝุ่ น
ละออง สารเคมี ตลอดจนวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้สุขภาพไม่ดี เป็นต้น
การจัดสวัสดิการในส่วนนี้ จะไม่เกิดหากไม่ได้รับความร่วมมือจากลู กจ้าง เพราะ
ถึงแม้นายจ้างจะมีสวัสดิการให้แต่ถ้าลูกจ้างละเลยหรือใช้สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ไม่ถูกต้อง
3. ให้มีความสะดวกสบายในการทางาน และการดารงชีวิตประจาวัน เพราะจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานของลูกจ้างด้วย เนื่องจากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดมาขัดขวางการทางาน
หรือความตั้งใจการทางาน
4. ให้ บ รรเทาความทุกข์ในการทางาน เนื่ องจากทุกคนต่างก็ต้องมีความทุกข์ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปมากบ้าง น้อยบ้าง ซึ่งคนที่ตกอยู่ในความทุกข์ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ทาให้ การทางานแตกต่างซึ่งความทุกข์ดังกล่ าวอาจเป็นทั้งความทุกข์ที่เกิดจากตัว บุคคลเองหรือ
ครอบครัวของลูกจ้างซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทางาน
5. ให้ ก าลั ง ใจต่ อ การท างาน โดยก าลั ง ใจจะเป็ น พลั ง ท าให้ เ กิ ด ก าลั ง แรงกายใน
การทางานให้ สาเร็ จ ลุล่ ว งด้วยดี ในการทางานไม่ว่าจะระดับใด หากมีขวัญและกาลั งใจดีต่อให้ มี
ปัญหาอุปสรรค มากเพียงใดก็สามารถผ่านไปได้ การจัดสวัสดิการของนายจ้างเพื่อให้เกิดกาลังใจใน
การทางานจึงมีความจาเป็นมาก ดังนี้
5.1 ให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร หากจิตใจมีความคิดที่ดีย่อมเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ชอบธรรม หากนายจ้างได้จัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างซึ่งลูกจ้างย่อมมีทัศนคติที่ดีต่อนายจ้างและต่อ
องค์ ก ร เมื่ อ ลู ก จ้ า งมี ค วามรู้ สึ ก ดี ต่ อ หน่ว ยงานย่ อ มก่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก และผู กพั น ต่ อ องค์ ก ร เกิ ด
ความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา เกิดความมานะบากบั่นในการทางาน เกิด
การประสานงาน ระหว่างลูกจ้างเพื่อร่วมมือกันทางาน และทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกจ้าง
กับนายจ้าง
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5.2 ให้ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างลูกจ้างด้วยกันในสถานประกอบการนั้น ๆ
เนื่องจากความสาเร็จและคุณภาพของงานจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจประสานงานกัน
ทาให้ผลประกอบการราบรื่น โดยการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้าง เช่น การจัดสังสรรค์ระหว่างลูกจ้างใน
ที่ทางานเดียวกัน
5.3 ให้เกิดความรับผิดชอบต่องานมากขึ้น ซึ่งความรับผิดชอบของลูกจ้างต่องานใน
หน้ า ที่รั บ ผิ ดชอบเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญของลู กจ้ างแต่ ล ะคน หากลู ก จ้างมีค วามรั บผิ ดชอบต่อ งานที่ ดี
มีความรับผิดชอบสูง ความสาเร็จและคุณภาพของงานย่อมสูงขึ้นด้วย การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัด
ให้กับลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างเกิดความรับผิดชอบต่องานจึงเป็นสิ่งสาคัญ
5.4 ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพในการทางาน การทางานที่มีประสิ ทธิภาพเกิดจากปัจจัย
หลายอย่าง เช่น จิตใจของลูกจ้าง ความรู้และทักษะความสามารถ เป็นต้น โดยสามารถกระตุ้นจาก
การจั ด สวั ส ดิ ก ารในการอบรมหรื อ สนั บ สนุ น ให้ ลู ก จ้ า งศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
ลูกจ้างเกิดความเชี่ยวชาญในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ดังนั้น การจัดสวัสดิการเป็นการดาเนินการของนายจ้าง และรัฐบาลเพื่อทาให้ลูกจ้าง
มีความเป็นอยู่ในการทางานที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความปลอดภัยในการทางาน มีความก้าวหน้า
และมั่นคงในการดารงชีวิตซึ่งจะมีผลต่อสภาพชีวิตการทางานที่มีประสิทธิผลให้งานมีประสิ ทธิภาพ
โดยเป็นผลจากการที่แรงงานได้รับประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้าง และค่าตอบแทนนาไปสู่
ผลประโยชน์ทางด้านจิตใจ
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมสุข ไชยศรี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “วิถีชีวิตและพฤติกรรมชาวพม่าที่อาศัยในเขต
อาเภอท้ายเหมืองจั งหวัดพังงา” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับ วิถีชีวิตการย้ายถิ่นของ
แรงงานชาวพม่าก่อนและหลังเข้ามาอยู่และทางานในอาเภอท้ายเหมือง ศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย
การดูแลสุ ขภาพและการเข้าถึงบริการสุ ขภาพของแรงงานชาวพม่าที่มาอยู่และทางานใน อาเภอ
ท้า ยเหมือ ง จั ง หวั ด พัง งา ศึ กษาด้า นอนามัย วั ยเจริญ พั นธุ์ แ ละความรู้ ทั ศนคติ การปฏิบั ติ ตัว ใน
การป้องกันและรักษาเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สาคัญ และศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แรงงานชาวพม่า และมีล่ามชาวพม่าเป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา แบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตชาวพม่าก่อนเข้ามาอาศัย
ในอาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นชีวิตที่ลาบาก ยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดี
เมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย พบว่า มีความเป็นอยู่ที่ดี มีงานทาเป็นหลักแหล่ง มั่นคง ส่วนใหญ่มี
รายได้ เ พี ย งพอ เหลื อ เก็ บ ออม และสามารถส่ ง ให้ พ่ อ -แม่ ที่ อ ยู่ ป ระเทศพม่ า ใช้ จ่ า ยได้ สาเหตุ
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การย้ายถิ่นส่วนใหญ่เข้ามาอาศัยที่อาเภอท้ายเหมืองด้วยสาเหตุที่ประเทศของตนไม่มีงานทา หรือ
มีงานทา แต่ร ายได้ไม่เพีย งพอ ที่ส าคัญอาเภอท้ายเหมืองมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งธุรกิจ มี
สถานประกอบการจานวนมาก ด้านสังคมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมชุมชนที่อาศัยอยู่ มีการร่วม
กิจกรรมกับคนไทยในพื้นที่ มีการร่วมงานประเพณีต่าง ๆ และมีการแต่งงานกันระหว่างชายไทยกับ
หญิงชาวพม่า ชายชาวพม่ ากับหญิงไทย และช่วยกันสร้างฐานะทางด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง รับจ้างกรีดยาง เลี้ยงไก่ ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ ทาให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และความเป็ น อยู่ ดีกว่าการที่อยู่ในประเทศของตน ส่งผลให้ ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
การใช้จ่ายชาวพม่าจะใช้เฉพาะสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ส่วนใหญ่ชาวพม่าจะเก็บเงินไว้ส่งกลับ
บ้าน หรือเก็บเงินซื้อทองส่งกลับบ้านการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย พบว่า ชาวพม่ามีการดูแลตนเอง
และครอบครัว เมื่อมีการเจ็บป่วยโดยการซื้อยารับประทานเอง การรักษาด้วยใช้สมุนไพร เวทมนต์
และไปรับ บริ การสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ชาวพม่าส่ว นใหญ่ขาดการมีห ลั กประกันสุ ขภาพ
นิ ย มเข้ า รั บ การรั ก ษาในสถานบริ ก ารของรั ฐ และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร ด้ า นอนามั ย
วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก การดู แ ลตนเอง มี ก ารฝากครรภ์ เ มื่ อ ตั้ ง ครรภ์ และคลอดที่
สถานพยาบาลของรัฐ หลังคลอดเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และให้อาหารเสริมแก่บุตรเมื่อ อายุ 6 เดือน
สามารถดู แ ลบุ ต รเมื่ อ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยและดู แ ลบุ ต รให้ มี พั ฒ นาการสมวั ย น าบุ ต รไปรั บ วั ค ซี น ที่
สถานพยาบาลของรัฐ ส่วนหญิงวัยเจริญพันธุ์มีการวางแผนครอบครัว เพื่อเว้นระยะการมีบุตรและ
ป้องกันการตั้งครรภ์ โดยใช้วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิด ฉีดยาคุมกาเนิด การใช้ยาฝังคุมกาเนิด
และการใช้ถุงยางอนามัย ด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตัวในการป้องกันรักษาโรคติดที่สาคัญพบว่า
ชาวพม่ามีความรู้ต่อการปฏิบัติตัวในการป้องกัน โรคเอดส์ อุจจาระร่ว ง ไข้เลือดออก และขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องโรคมาลาเรีย วัณโรค มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติและเห็นความสาคัญของโรคต่อ
ชุมชน ด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า ชาวพม่าได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากพนักงานสาธารณสุข
ต่างด้าวและเจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุ ข มีความเข้าใจได้ระดับหนึ่ง การสื่อภาษาคงยังเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการสื่อสาร
เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม (2535) ได้ศึกษาวิจัย "ปัญหาแรงงานต่างชาติ" พบว่า กลุ่มธุรกิจ
และประชาชนในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เลือกใช้แรงงานกระเหรี่ยงชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่า
มากกว่ า แรงงานไทย เพราะแรงงานกระเหรี่ ย งมี ค่ า แรงต่ าและไม่ ผู ก พั น ทางกฎหมายแรงงาน
นอกจากนี้ แรงงานกระเหรี่ ย งยั ง ท างานด้ ว ยความอดทน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และซื่ อ สั ต ย์ ม ากกว่ า
แรงงานไทย โดยสาเหตุที่ต้องใช้แรงงานกระเหรี่ยงเนื่องจากขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ ซึ่งมีทา
ผลให้เงินตราของไทยไหลออกนอกประเทศและแรงงานบางส่ วนให้บริการทางเพศทาให้ประเทศไทย
เสียภาพลักษณ์
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สุรีย์พร พันพึ่ง (2540) ได้ศึกษาเรื่อง “คนรับใช้ในบ้าน: แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย”
พบว่ า ผู้ ห ญิง และเด็ กชี้ใ ห้ เห็ น ว่ า สาเหตุที่ท าให้ พวกเขาต้อ งตั ดสิ น ใจอพยพมาประเทศไทย คื อ
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน การเกณฑ์ให้เป็นลูกหาบ
การเรียกเก็บภาษีอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ การตั้งราคาสินค้าที่ตายตัว การบังคับให้ย้ายถิ่นไปอยู่ในที่ที่
กาหนดแห่งใหม่ การประหารชนกลุ่มน้อยของรัฐบาลพม่า และการแตกต่างในด้านสภาพเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง เป็นต้น
สาหรับการเดินทางอพยพเข้ามาประเทศไทย โดยความจาเป็นที่ต้องใช้ความพยายามใน
การ ลักลอบให้นายหน้าที่ติดตามหรือข้ามาชายแดนเพื่อดาเนินการในเรื่องการเดินทางและการหางาน
ให้เนื่องจากแรงงานดังกล่าวเป็นกลุ่มที่อยู่ห่างจากชายแดน และหนีมาในฐานะผู้ลี้ภัยจะมีการเดินทาง
โดยใช้เค้นทางที่อ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับทหาร ซึ่งทาให้ต้องเดินทางไกลและใช้เวลามาก
ทาให้พวกเขาหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร โรคภัยไข้เจ็บ และทุรกันดารตลอด
เส้นทาง และในการเดินทางมาประเทศไทยนายหน้ามักจะเก็บเงิน ในจานวนที่มากที่อาจต้องจ่าย
ก่อนล่วงหน้าโดยผู้อพยพไม่ไ ด้รับข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดว่าเท่าไหร่
และเจ้ าหน้ าที่ทั้งในประเทศไทยและพม่าต่างก็ขูดรีดค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่าง ๆ อย่างไม่มี
กฎเกณฑ์ เช่น ข่มขู่ ริ บเอกสารแสดงตัวบุคคล ค้นตัว จับกุม กักขัง หรือส่งกลับ ซึ่งเมื่อเข้ามาหา
งานทา โดยผู้ย้ายถิ่นจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะได้ทางานประเภทไหน ทางานที่ไหน กับใคร หรือเงื่อนไข
ข้อตกลงในการทางานเป็ นยังไง ซึ่งสภาวะเช่นนี้ทาให้ผู้ห ญิงและเด็กเสี่ ยงต่อการถูกหาประโยชน์
จากการลวงไปบังคับให้ค้าประเวณีหรือขายเป็นทาส
สาหรับสภาพการทางานของคนทางานบ้านโดยส่วนใหญ่จะถูกข่มเหงรังแกเป็นประจา
ด้ว ย การกาหนดเงื่อนไขการจ้ า งงานตามอานาจของนายจ้างเพี ยงผู้ เดียว ไม่ว่า จะเป็นเงินเดือ น
สวัสดิการ ชั่วโมงของการทางาน ที่พัก การติดต่อกับภายนอก ทาให้ผู้หญิ งและเด็กถูกเอาเปรียบ และ
ค่าจ้างที่ได้รับนั้น ซึ่งต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะทางานมากกว่า 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน
และไม่มีวัน หยุ ดเลย และหลายคนยังถูกยึดเงินหรือไม่จ่ายหากไม่มีการทวง และเมื่อเขาเจ็บป่ ว ย
หรือไม่สบาย นายจ้างก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในการออกค่าใช้จ่ายให้เพียงที่พักอาศัยซึ่งเป็นบ้านของ
นายจ้างเอง และเนื่องจากผู้อพยพดังกล่าวไม่สามารถพูดหรือฟังภาษาไทยรู้เรื่อง จึงทาให้ผู้อพยพถูก
ข่มเหงและรังแกทางวาจาหรือทางกาย และมีหลายรายที่ถูกข่มเหงทางเพศด้วย
สุรชัย ยอดแก้ว (2543) ได้ศึกษาเรื่อง “ชีวิตทางเศรษฐกิจของแรงงานที่ได้รับอัตรา
ค่าแรงต่า” โดยศึกษาจากแรงงานในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 130 คน พบว่า
แรงงาน โสด สมรสที่ไม่มีบุตร สมรสที่มีบุตร 1 คน มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ส่วนแรงงานที่สมรส
และมีบุตร 2 คนขึ้นไป มีรายได้ไม่พอสาหรับรายจ่า ย และพบว่ามีแรงงาน 20 คนเท่านั้นที่มีบ้านเป็น
ของตนเอง นอกจากนั้นจะอาศัยอยู่ตามบ้านเช่า หอพัก หรือสถานที่บริษัทจัดให้ จากข้อมูลที่ได้ศึกษา
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จะเห็ น ได้ ว่ า รายได้ ข องแรงงานที่ ม าจากค่ า จ้ า งเพี ย งด้ า นเดี ย วจะไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
เป็นเหตุผลสาคัญที่แรงงานต้องหารายได้เพิ่ม และพยายามตัดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ จาเป็นหรือจาเป็น
น้อยสุดออก ซึง่ จะพบว่ามีแรงงานบางส่วนให้บุตรไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด
พิชิต ธารธนคุ ณ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง “ภาวการณ์จ้างงาน รูปแบบการได้ มา และ
ผลกระทบ จากการใช้แรงงานต่างชาติ ” กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า จังหวัดชลบุรีขาดแคลน
แรงงานไม่มากนัก ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ประกอบการต้องการแรงงานต่างชาติ สาหรับรูปแบบ
และวิธีการของแรงงานต่างชาติที่ผู้ประกอบการได้มาโดยจะมีนายหน้าจัดหา ชักชวนและพาแรงงาน
มาทางาน ซึ่งผลกระทบจากการใช้แรงงานต่า งชาติ โดยมีผ ลทาให้ ส ามารถลดต้นทุนการผลิ ตลง
ซึ่งผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจในการควบคุมแรงงาน แต่การเลือกใช้แรงงานต่างชาติก็ยังมีผลให้
เงิน ไหลออกนอกประเทศ และยั งทาให้ แรงงานไทยเกิ ดการว่างงานมากขึ้น รวมทั้ง ยังทาให้ เกิ ด
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ โรคติดต่อ ซึ่งสาเหตุที่แรงงานต่างชาติมาทางานในจังหวัดชลบุรี เนื่องจาก
ชลบุรี เป็นแหล่งงานที่สาคัญซึ่งมีแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่แล้วเป็นจานวนมาก โดยพบแรงงานจะ
เข้ามาโดยวิธีการซ่อนตัวมาในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถโดยสาร รถบรรทุก เป็นต้น เนื่องจากว่า
แรงงานต่างชาติมีความรู้สึกที่ดีกับการทางานและนายจ้างที่ให้ความเมตตา และในการเข้ามาทางาน
แรงงาน ยังมีเงินเหลือเก็บส่งกลับบ้านได้ แรงงานต่างชาติจึงต้องการทางานในประเทศไทยและขอให้
รัฐบาลไทยผ่อนปรนมากขึ้น
เชวงศั กดิ์ พลเยี่ ย ม (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปัจจั ยที่มีผ ลต่อการเล่ นหวยใต้ดินของ
ประชาชน: กรณีศึกษา อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ” พบว่า ประชาชน (ซื้อ) เล่นหวยใต้ดินเพราะ
เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดศีลธรรม โดยเล่นทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ช่ วงเยาวชน
วัยทางาน และวัยผู้สูงอายุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่า โดยปัจจัยที่ทาให้ประชาชนเล่นหวยใต้ดิน
ได้แก่ ปั จ จั ยด้านสั งคม ประเพณี วัฒนธรรม เพราะชาวบ้านถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิ ดกฎหมาย
ไม่ผิดประเพณี วัฒนธรรม และรองลงมาคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความฝันของ
ตนเองหรือผู้อื่น และปัจจัยที่น้อยที่สุด คือ การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยการเล่าเรื่องความฝันและ
ตีความฝันให้เป็นตัวเลข
ธีระพงษ์ ภูริ ปา (2546) ได้ศึกษาเรื่อง “แรงงานต่างด้าวอาชีพประมงทะเล อาเภอ
สั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ รี ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการด ารงชี วิ ต และ
สภาพการทางานของแรงงานต่างด้าวในอาชีพประมงทะเล และความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานต่างด้าว
ในอาชีพประมงทะเลกับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาถึงรูปแบบการรวมกลุ่มในการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของแรงงานต่างด้าวในอาชีพประมงทะเล และผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
ในด้านสวัสดิการและการให้ความคุ้มครองที่มีผลต่อแรงงานต่างด้าวในอาชีพประมงทะเล พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือแก่ ภาครัฐ -ภาคเอกชน โดยทาการเก็บข้อมูล
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จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ กและเลื อกกลุ่ มตัว อย่างประมาณ 10-15 คน และนาข้อมูล ที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า แรงงานต่างด้าวในอาชีพประมงทะเลส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่มีอายุ
ระหว่ าง 20-35 ปี มีสั ญ ชาติพ ม่ าและกัม พู ช า ซึ่ ง การท างานจะแบ่ งตามประเภทของเรื อ ได้ แ ก่
เรื ออวนล้ อม ใช้แรงงานประมาณ 10 คน เรืออวนลวกใช้คนประมาณ 5-8 คน แรงงานต่างด้าว
ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถฟังและพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
อาจเป็ น เพราะมาท างานและอยู่ ใ นประเทศไทยเป็น เวลานาน ส่ ว นใหญ่ก็ ป ระมาณ 2-3 ปี โดย
การเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย ถ้าเป็ นกัมพูชาก็จะนั่งเรือมาทางเกาะกงของประเทศและ
เข้าทางฝั่งจังหวัดตราด โดยจะมีนายหน้าติดต่อกับนายหน้าที่เป็นคนไทยเพื่อนารถยนต์มารับแรงงาน
ดังกล่าวโดยแรงงานต้องจ่ายค่านายหน้าประมาณ 3,000-4,000 บาท หรือบางคนก็ติดต่อกับเพื่อน
ที่มาอยู่ก่อนแล้ว ส่วนแรงงานที่เป็นพม่าจะเข้ามาประเทศตามแถบชายแดน อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก หรือมากับรถบรรทุกสินค้า จากนั้นก็จะส่งไปทางานตามอาชีพที่แรงงานต้องการ เช่น ต้องการ
ทางาน ก่อสร้างก็ไปที่กรุงเทพหรือปริมณฑล ถ้าต้องการทาอาชีพประมงก็ ไปสมุทรปราการ ชลบุรี
เป็นต้น ซึ่ งโดยส่ว นใหญ่แล้วแรงงาน จะกู้เงินเพื่อนามาจ่ายเป็นค่านายหน้าในการเดินทางเข้ามา
ทางานในไทย โดยแรงงานจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณของสัตว์น้าที่จับได้ ซึ่งแรงงานจะ
ได้ รั บ เงิ น ประมาณ 3% ของรายได้ จ ากการจั บ ปลาแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง รวมแล้ ว ประมาณเดื อ นละ
3,000-4,000 บาท เนื่องจากการออกเรือแต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 วัน ดังนั้น แรงงานจึงไม่ค่อยมีเงิน
เหลือสาหรับ ส่งกลับบ้าน เพราะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านประมาณเดือนละ 1,500 บาท ที่เหลือก็ไว้ใช้จ่าย
ต่าง ๆ แต่สาเหตุที่แรงงานต่างด้าวยังเข้ามาทางานในประเทศไทย เนื่องจากประเทศของตนนั้นหางาน
ยาก เพราะแรงงานเหล่านี้ไม่ค่อยมีความรู้ และการทางานในไทยยังได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศของตน ซึ่ ง ก่ อ นจะมาท างานที่ ป ระเทศไทยแรงงานมี ส ภาพชี วิ ต ที่ ล าบากยากจนมาก
แต่พอเข้ามาทางานในไทยได้ สักระยะก็ทาให้สภาพชีวิตของแรงงานต่า งด้าวเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
มีเงินพอเหลือเก็บบ้าง เขาสามารถนาไปสร้างบ้านใหม่ หรือซื้อสิ่งอานวยความสะดวกสบายเข้าบ้าน
เป็นต้น
กฤตยา อาชวนิจกุล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง “สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยและทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ย วกับ แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ฐานข้อมูลที่ใช้ศึกษา คือ รายงานวิจัยที่ทาโดยคนไทยและ
ชาวต่างประเทศ เอกสารที่เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎี และค้นพบในประเทศอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาเรื่อง
แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายคล้ายกั บประเทศไทย รวมถึงเอกสารรายงานของราชการ และข้อมูลที่
สื บ ค้ น จากอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยประเด็ น ส าคั ญ ที่ ศึ ก ษาคื อ ผลกระทบของการย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ แ ละ
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การคาดประมาณจ านวนของแรงงานข้ ามชาติ รวมถึง นโยบายการจั ดการแรงงานข้ ามชาติข อง
ประเทศไทย
บุญธรรม ราชรักษ์ (2548, น. 50-51) ความยากจนมีสาเหตุมาจาก ปัจจัย 3 ประการ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม และ ปัจจัยทางการเมืองจิตสานึกทางการเมืองของประชาชน
การแก้ปัญหา จะเป็นจริงได้ต่อเมื่อประชาชนมีจิตสานึกทางการเมือง เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น มีความรักชาติรักประชาธิปไตย รักชุมชนของตนเอง และพร้อมที่จะต่อสู้ทางการเมือง
เพื่ อแก้ปั ญ หาให้ แ ก่ต นเองและส่ ว นรวม แต่ ถ้ าประชาชนไม่มี จิ ตส านึ ก ทางการเมือ งก็ จ ะตกเป็ น
เครื่องมือทางการเมืองของผู้ได้เปรียบในสังคม ผู้ได้เปรียบนั้นก็จะเอาเปรียบคนอื่น ๆ ในสังคมต่อไป
คนจนก็จะยังคงยากจนต่อไป
สุภา ศรีสวัส ดิ์ (2550, น. 48-50) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพปัญหาการดารงชีวิตของ
แรงงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาในการด ารงชี วิ ต ของแรงงานในสถานประกอบการแห่ ง หนึ่ ง ย่ า น
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งได้มีการเก็บข้อมูลภาคสนามและใช้
วิธีการศึกษา ด้ว ยการสั งเกตโดยตรง การสั ม ภาษณ์เ จาะลึ ก เป็นรายบุคคลจากผู้ ให้ ข้อมู ล ส าคั ญ
ซึ่ ง ในการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ครั้ ง นี้ จ ะใช้ วิ ธี ผ สมผสานระหว่ า งการสั ม ภาษณ์ แ บบสน ทนา
อย่างไม่เป็นทางการกับการสัมภาษณ์แบบตั้งคาถามไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยกรอบแนวคิดในการศึกษาที่
ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ผลการศึกษาพบว่า สภาพครอบครัวของแรงงานเดิมก่อนมาทางาน โดยส่วนใหญ่จะมา
จากชนบทภาคอีสาน มีการศึกษาระดับ ป. 6-ม. 3 ซึ่งกาลังอยู่ในวัยทางานและมีภาระในการเลี้ยงดู
ครอบครัว ซึ่งประสบกับภาวการณ์เป็นหนี้สิน ไม่มีทุนมากพอที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ประกอบ
กับการมีความรู้ไม่พอที่จะเลือกอาชีพอื่นที่มีรายได้สูง ๆ ได้ ซึ่งการตัดสินใจเข้ามาทางานกรุงเทพเพื่อ
หารายได้ส่งไปใช้หนี้และเลี้ยงดูบิดามารดา และเมื่อมาทางานที่กรุงเทพแรงงานประสบปัญหาต่าง ๆ
ได้แก่ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีความปลอดภัย และ
เกิดการลั กขโมยเป็น ประจ า ในด้านความสั มพันธ์ พบว่า มีปัญหาทะเลาะวิว าทกันกับเพื่อนเป็น
ครั้งคราวด้วยวาจา มีเพียงส่วนน้อยที่มีการชกต่อย ซึ่งสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่
ไม่ตรงกัน การเล่นการพนัน เรื่องชู้สาว และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
พบว่า เป็นแรงงานชาย สาหรับปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มีการดื่มทั้งหญิงและ
ชาย โดยดื่ ม เพราะเพื่ อ นชวน และถื อ เป็ น การสั ง สรรค์ กั บ เพื่ อ น เพื่ อ ความสนุ ก สนาน
สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานหลังเลิกงาน และเพื่อเป็นการคลายความเครียด ความเหนื่อยล้า
จากการทางาน ซึ่ งจะทาให้แรงงานเกิดความสุขและหลับได้ง่ายขึ้น ส่วนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
พบว่า แรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นหนี้ เนื่องจากบิดามารดายากจน ดังนั้นแรงงานจึงต้องหารายได้เพื่อ
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ส่งไปให้กับบิดามารดา และเกิดการแข่งขันทางด้านวัตถุนิยม เช่น ต้องการมีมือถือ สร้อยทอง หรือ
เพราะเล่นการพนัน เป็นต้น แรงงานส่วนใหญ่จึงจาเป็นต้องก่อหนี้เพื่อผ่อนสินค้ า และอื่น ๆ ใหม่
การกู้ จ ากเพื่ อ นที่ ป ล่ อ ยเงิ น กู้ กู้ จ ากนายทุ น ปล่ อ ยเงิ น กู้ น อกระบบ เพื่ อ น ามาใช้ จ่ า ยหมุ น เวี ย น
หนี้ ใ หม่ ปั ญ หาการเล่ น การพนั น พบว่ า มี ทั้ ง ไพ่ ไฮโล เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง พบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การทางาน ได้แก่ การจ่ า ยค่าตอบแทนให้ กับแรงงาน ปัญหาความไม่เสมอภาคในการปฏิบัติต่ อ
แรงงาน ซึ่งบางคนรู้สึกว่า หัวหน้าเอาเปรียบลูกน้อง ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งอากาศ
ร้อนและมีฝุ่นละออง รวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพแรงงาน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่จะปวดตามข้อเท้า
ปวดน่อง ปวดเข่า ปวดหลัง เท้าบวม ปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดและสภาพอากาศไม่ถ่ายเท
รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับ การเกิดอุบัติเหตุจากการทางานจากการใช้เครื่องจักร เป็นต้น
นพพร พงศ์ทิ พย์ พิ ทัก ษ์ (2557, น. 95-98) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง “วิถี ชีวิ ต การท างานของ
แรงงานพม่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษา
ในด้านสภาพการทางานพบว่า จุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตการทางานของแรงงานพม่าสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
ของความยากจนและความต้องการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้แรงงานพม่าต้องการเข้ามาหางาน
ทาในไทยโดยคาแนะนาของบุคคลใกล้ชิดชักชวนและแนะนาให้เดินทางเข้ามาเพื่อมาทางานทดแทน
แรงงานที่ขาดแคลนในประเภทงานหนักและมีการแนะนาแรงงานอื่นให้เข้ามาทางานอีกจนปริมาณ
แรงงานเพิ่มขึ้น เรื่ อ ย ๆ ซึ่งท าให้ ผู้ ประกอบการสามารถเลื อกแรงงานและต่อ รองการจ้ างงานได้
แรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ค่าแรงถูก อยู่ลาบาก ไม่ได้รับการดูแลจากนายจ้างต่างจากแรงงาน
พม่าที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและมีใบอนุญาตทางานจะได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นทั้งจากนายจ้างและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานเงื่อนไขการทางาน แรงงานพม่าส่วนใหญ่ทางานอยู่ใน
เงื่อนไขที่ไม่ดีนัก โดยที่ลูกเรือประมงทางานอยู่ในเงื่อนไขที่แย่กว่าคนงานในโรงงานประมงต่อเนื่อง
และคนงานก่ อ สร้ า งแทบทุ ก แง่ มุ ม ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทะเลาะวิ ว าทกั น เองมี น้ อ ยเป็ น เพราะ
ความเกรงกลัวต่อหัวหน้าที่ดูแล และเชื่อฟังคาสั่งนายจ้างอย่างดี แรงงานมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการทางานดีแรงงงานพม่าส่วนมากรู้สึกพึงพอใจในภาพรวมของการทางานอยู่ในระดับดี
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2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา
แบบแผนการใช้ชีวิต โดยอ้างจากสานักงานสถิติแห่ งชาติ จะเห็นได้ว่ามีการจาแนก
ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ดังนี้
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่น ๆ
ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่าง ๆ
เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาพยาบาล
การเดินทางและการสื่อสาร
การศึกษา
การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางการศึกษา
การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ
สภาพการทางานโดยอ้างจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
วันทางาน
เวลาทางาน
วันหยุด
วันลา
สวัสดิการต่าง ๆ
ค่าตอบแทน
มีความปลอดภัยในการทางาน
สภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การทางาน
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สภาพการทางาน

ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพ
- ภาษา
- จานวนบุตร
- รายได้
- ค่าใช้จ่าย
- สถานะการเงิน

- ที่พัก
- ความสัมพันธ์
- ความเพียงพอ
- การซื้ออาหาร
- สุขภาพ
- สาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่าย
- สันทนาการ

แบบแผนการใช้ชีวิต
- การทะเลาะวิวาท
- การดื่มแอลกอฮอล์
- สาเหตุการทะเลาะ
- การพนัน
- ปั ญหาสุขภาพ
- สภาพแวดล้ อมการทางาน
- การเป็ นหนี ้

Ref. code: 25585705035268VQR

20

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่ศึกษาหรือวัด
ตัวแปร โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิ จัยใช้
ระเบียบวิธีดังต่อไปนี้
3.1 . ประชากรและตัวอย่าง
3.2 . เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 . วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 . การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 . สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ใ ช้ศึ กษา คื อ ประชากรที่เ ป็น แรงงานพม่า ในเขตอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี แต่เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน จึงใช้การสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายและคิดเป็นร้อยละในการเปรียบเทียบกัน
การสุ่มตัวอย่าง ใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจับฉลากซึ่ง
เลือกเฉพาะเขตคลองหลวงที่มีโรงงานหรือตลาดเท่านั้น เพราะเป็นบริเวณที่มีชาวพม่าทางานรวม
กลุ่ มกัน ประกอบไปด้ว ย 3 พื้น ที่ ซึ่งผู้ วิจัยเลื อ กทาการศึกษา ดั งนี้ ตลาดไท ตลาดไอยรา และ
โรงแช่แข็งถนนเทพกุญชร
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “การดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ” นั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี้
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1.
2.
3.
4.

ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในการวิจัย
ทบทวนวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด สมมติฐาน และคานิยามที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้
ศึกษาแนวคิดการสร้างแบบสอบถาม
สร้ า งแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งตามตั ว แปรที่ ก าหนด น าปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา

ตรวจสอบ
5. นาแบบสอบถามกลับมาปรั บปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็น
6. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนดไว้ในการวิจัย ซึ่งใช้แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ลักษณะแบบสอบถาม
ประกอบด้วย
- คุณลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่
. 1. ด้านสภาพการทางาน
. 2. ด้านแบบแผนการใช้ชีวิต
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ว นบุคคล แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา สถานภาพ จานวนบุตร รายได้ ค่าใช้จ่าย และสถานะการเงินซึ่งลักษณะของคาถาม
จะมีคาตอบหลายตัวเลือกและเป็นแบบสอบถามปลายปิด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพการท างาน ได้ แ ก่ ที่ พั ก ความสั ม พั น ธ์
ความพอเพีย ง การซื้ออาหาร สุ ขภาพ สาธารณู ปโภค ค่าใช้จ่าย สั นทนาการ รายได้พิเศษ และ
ค่าอาหารซึ่งมีคาตอบหลาย ๆ ตัวเลือก (Multiple Choice) จานวน 4 ข้อ คาถามที่ลักษณะปลายปิด
ดังนี้
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้ชีวิต ได้แก่ การทะเลาวิวาท แอลกอฮอล์
สาเหตุการทะเลาะ การพนัน ปัญหาสุขภาพ สภาพแวดล้อม และการเป็นหนี้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการศึกษาไปทดสอบความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่น ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเสนอที่
ปรึกษา เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคาถามใน
แต่ละข้อว่า ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นก็นามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อ
ดาเนินการในขั้นต่อไป
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2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษานาแบบสอบถาม จานวน 60 ชุด โดย
การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability of Measurement) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-coefficient)
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหัวข้องานวิจัย
2. ออกแบบสอบถามและน าแบบสอบถามแจกตามจ านวนที่ ก าหนดเมื่ อ ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับมาแล้ว นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อนาไปศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง หมดมาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามแล้ ว นามาวิเคราะห์ ทางสถิติ โดยการประมวลผลทางคอมพิว เตอร์ ซึ่งใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS Version 17 for Windows
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลและสภาพการทางาน และแผน
การใช้ชีวิต วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา
การทางานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติ
พม่า บริเวณอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของ
แรงงานสัญชาติพม่าในพื้นที่บริเวณ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อศึกษาสภาพการทางาน
ของแรงงานสั ญ ชาติ พ ม่ า ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณ อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และเพื่ อ ศึ ก ษา
แบบแผนการใช้ชีวิตของแรงงานสัญชาติพม่าในพื้นที่บริเวณ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4.1 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานพม่า
ตารางที่ 4.1
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
36
24
60

ร้อยละ
60.0
40.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 เพศ จากการสอบถามแรงงานต่ า งสั ญ ชาติ พ ม่ า ในเขตอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 60 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจานวน 36 คน และเพศหญิง
จานวน 24 คน หรือคิด เป็นร้อยละ 60.0 และ 40.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมกลุ่มอำยุ
กลุ่มอายุ
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
40 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
15
14
20
9
2

ร้อยละ
25.0
23.3
33.3
16.6
3.3

60

100.0

จากตารางที่ 4.2 อายุ จากการศึกษา พบว่า แรงงานพม่าที่พักอาศัยอยู่ในเขตอาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งหมด 60 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 16.6 ของทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มแรงงานที่มีอายุอยู่อยู่ระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ
25.0 สาหรับกลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วงช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.3 และช่วงอายุ
36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.6 และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มที่มีอายุตั้ง 40 ปีขึ้นไป คิดเพียงร้อยละ 3.3
เท่านั้น
ตารางที่ 4.3
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมกำรศึกษำ
การศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
1-4 ปี
5-8 ปี
9-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

20
18
11
6
5
60

33.0
30.0
18.3
10.0
8.3
100.0
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จากตารางที่ 4.3 การศึกษา จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน ดังตารางที่ 4.3
พบว่ า กลุ่ ม แรงงาน พม่ า โดยพบว่า มีผู้ ที่ ไม่ ไ ด้ รับ การศึ กษา 20 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 33.0 ของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้รับการศึกษา 1-4 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ได้รับการศึกษา 5-8 ปี
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ได้รับการศึกษา 9-10 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ
ได้รับการศึกษาเกิน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3
ตารางที่ 4.4
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมสถำนภำพ
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
เป็นหม้าย
รวม

จานวน
14
27
9
10
60

ร้อยละ
23.3
45.0
15.0
16.6
100.0

จากตารางที่ 4.4 สถานภาพ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่จะ
แต่งงานแล้ว 27 คน โดยร้อยละ 45.0 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นโสดหรือยังไม่ได้แต่งงาน และ
พบว่าร้อยละ 23.3 ของกลุ่มตัวอย่างจะแต่งงานแล้ว และมีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ร้อยละ 15.0
เป็นหม้าย ร้อยละ 16.6 ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.5
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงตำมควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้ำนภำษำไทย
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย
จานวน
พูดได้คล่อง
18
อ่านและเขียนได้คล่อง
1
พูดได้บ้าง
16
อ่านและเขียนได้บ้าง
3
พูดไม่ได้เลย
12
อ่านและเขียนไม่ได้เลย
12
รวม
60

ร้อยละ
30.0
1.6
26.6
5.0
20.0
20.0
100.0
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จากตารางที่ 4.5 ความสามารถในการสื่ อสาร จากการศึกษา กลุ่ มตัว อย่างทั้งหมด
60 คน พบว่า กลุ่มแรงงาน พม่า โดยพบว่า มีผู้ที่พูดได้คล่อง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา
พูดได้บ้าง 16 คนคิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมาพูดไม่ได้เลย และอ่านเขียนไม่ได้เลย จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.0 และน้อยที่สุด คือ อ่านและเขียนได้คล่อง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
ตารางที่ 4.6
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมจำนวนบุตร
จานวนบุตร
ไม่มีบุตร
1 คน
2 คน
3 คน
4 คนขึ้นไป
รวม

จานวน
11
12
8
20
9
60

ร้อยละ
18.3
20.0
13.3
33.3
15.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 จานวนบุตร จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า กลุ่ม
แรงงานพม่า โดยพบว่าส่วนใหญ่มีบุตร 3 คนคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมามีบุตร 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 รองลงมาคือ ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 18.3 และน้อยที่สุดคือ มีบุตร 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3
ตารางที่ 4.7
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมระดับรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
จานวนบุตร
จานวน
ต่ากว่า 6,000 บาท
12
6,001-7,500 บาท
15
7,501-9,000 บาท
27
9,001 บาทขึ้นไป
6
รวม
60

ร้อยละ
12.5
25.0
45.0
10.0
100.0
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จากตารางที่ 4.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษา กลุ่มตัว อย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่า กลุ่มแรงงานพม่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,501-9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.0
รองลงมาคือ 6,001-7,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ ต่ากว่า 6,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 และน้อยที่สุดคือ 9,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.0
ตารางที่ 4.8
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ระดับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
จานวน
ต่ากว่า 3,000 บาท
17
3,001-5,000 บาท
24
5,001 บาทขึ้นไป
19
รวม
60

ร้อยละ
28.3
40.0
31.7
100.0

จากตารางที่ 4.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่า กลุ่ มแรงงานพม่า ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อเดือน 3,001-5,000 บาท จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ 5,001 บาทขึ้นไป 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และสุดท้าย ต่ากว่า
3,000 บาท 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3
ตารางที่ 4.9
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมสถำนะทำงกำรเงินของครอบครัว
สถานะการเงิน
จานวน
เป็นหนี้สิน
7
ไม่มีเงินสาหรับเก็บออม (ไม่เป็นหนี้)
28
พอมีเงินเก็บออมอยู่บ้างเล็กน้อย
25
รวม
60

ร้อยละ
11.6
46.7
41.7
100.0

จากตารางที่ 4.9 สถานะทางการเงิน จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่มแรงงานพม่า ส่วนใหญ่มีสถานะทางการเงินไม่มีเงินสาหรับเก็บออม (ไม่เป็นหนี้) จานวน 28 คน
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คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ พอมีเงินเก็บออมอยู่บ้างเล็กน้อย จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
41.7 และสุดท้ายเป็นหนี้สิน จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6
4.2 สภาพการทางานของแรงงานพม่า ที่อาศัยอยู่บริเวณอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 4.10
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมสภำพกำรพักอำศัย
การพักอาศัย
อยู่คนเดียว อยู่รวมกันหลายคน
เฉพาะครอบครัว (สามีภรรยา)
รวม

จานวน
24
36
60

ร้อยละ
40.0
60.0
100.0

จากตารางที่ 4.10 การศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน กลุ่มแรงงานพม่า พักอาศัย
เฉพาะครอบครัว (สามีภรรยา) จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ อยู่คนเดียว อยู่รวมกันหลาย
คน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
ตารางที่ 4.11
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมควำมสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ผูกพันรักใคร่ ปรองดอง
ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ครอบครัวแตกแยก
รวม

จานวน
27
18
15
60

ร้อยละ
45.0
30.0
25.0
100.0

จากตารางที่ 4.11 ความสัมพันธ์ จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่มแรงงานพม่า มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวแบบผูกพันรักใคร่ จานวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 รองลงมา ทะเลาะเบาะแว้งจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และสุดท้ายครอบครัว
แตกแยก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0
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ตารางที่ 4.12
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมควำมเพียงพอของอำหำร
ความเพียงพอ
จานวน
เพียงพอ
47
ไม่เพียงพอ
13
รวม
60

ร้อยละ
78.3
21.7
100.0

จากตารางที่ 4.12 ความเพียงพอ จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่มแรงงานพม่า มีความเพียงพอของอาหารแบบเพียงพอ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 และ
ไม่เพียงพอจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7
ตารางที่ 4.13
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมลักษณะกำรหำซื้ออำหำร
ลักษณะการหาซื้ออาหาร
จานวน

ร้อยละ

ออกไปซื้อตามตลาดบริเวณที่พัก
ซื้อกับรถเร่ที่เข้ามาขายตามที่พัก
รวม

60.0
40.0
100.0

36
24
60

จากตารางที่ 4.13 ลักษณะการซื้ออาหาร จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่า กลุ่มแรงงานพม่า ออกไปซื้ออาหารตามตลาดบริเวณที่พัก จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0
และซื้อกับข้าวเร่ที่เข้ามาขายตามที่พัก จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
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ตารางที่ 4.14
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมสภำวะสุขภำพ
สภาวะสุขภาพ
ไม่มีโรคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง
โรคผิวหนัง
การป่วยทางจิต
- ซึมเศร้า
- วิตกกังวล
- ความกลัวต่าง ๆ
รวม
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

จานวน
34
8
13
26
32
46
4
3
39
205

ร้อยละ
14.41
9.70
8.00
9.98
11.75
16.20
6.76
7.98
15.22
100.0

จากตารางที่ 4.14 สภาวะสุขภาพ จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่มแรงงานพม่า ส่วนใหญ่ มีการป่วยทางจิต คิดเป็นร้อยละ 16.20 รองลงมาคือ ไม่มีโรคประจาตัว
14.41 และน้อยสุด คือ เป็นเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า 6.76
ตารางที่ 4.15
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมควำมเพียงพอในด้ำนสำธำรณูปโภค
สาธารณูปโภค
ร้อยละ
ความเพียงพอ
ความไม่เพียงพอ
ไฟฟ้า
60.0
40.0
60.0
40.0
น้าดื่มน้าใช้
การคมนาคม
60.0
40.0
จากตารางที่ 4.15 ด้านสาธารณู ปโภค จากการศึกษา กลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่ า กลุ่ ม แรงงานพม่ า มี ค วามเพี ย งพอในด้ า นสาธารณู ป โภค ด้ า นไฟฟ้ า น้ าดื่ ม น้ าใช้ และ
การคมนาคม เพียงพอ ร้อยละ 60.0 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 40.0
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ตารางที่ 4.16
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมระดับค่ำจ้ำงเฉลี่ย
ลักษณะการหาซื้ออาหาร
ต่ากว่า 200 บาท
201-250 บาท
251-300 บาท
301-350 บาท
มากกว่า 350 บาท
รวม

จานวน
0
15
12
24
9
60

ร้อยละ
0
25.0
20.0
40.0
15.0
100.0

จากตารางที่ 4.16 ค่าจ้างเฉลี่ยต่อวัน จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่ ม แรงงานพม่า มี ค่า จ้ า งเฉลี่ ย ต่อ วัน ส่ ว นใหญ่ 301-350 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ 40.0 รองลงมา
201-250 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 รองลงมา 251-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 และต่ากว่า
200 บาท ไม่มีผู้ตอบ
ตารางที่ 4.17
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมกิจกรรมสันทนำกำร
ประเภทกิจกรรม
ไม่มี
ดูทีวี
ฟังเพลง/ร้องเพลง
การสังสรรค์
ออกกาลังกาย
รวม
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

จานวน
12
58
38
36
12
183

ร้อยละ
3.93
32.79
32.13
31.15
3.93
100.0

จากตารางที่ 4.17 กิจกรรมสันทนาการ จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่า กลุ่ มแรงงานพม่า มีประเภทกิจกรรมสันทนาการมากที่สุ ด คือ ดูทีวี คิดเป็นร้อยละ 32.79
รองลงมาคือ ฟังเพลง/ร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 32.13 รองลงมาคือ การสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ
31.15 และน้อยที่สุดคือ ออกกาลังกาย คิดเป็นร้อยละ 3.93
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ตารางที่ 4.18
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมกำรมีรำยได้พิเศษ
รายได้พิเศษ
จานวน
มี
3
ไม่มี
57
รวม
60

ร้อยละ
5.0
95.0
100.0

จากตารางที่ 4.18 รายได้พิเศษ จากการศึกษา กลุ่มตัว อย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่มแรงงานพม่า ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้พิเศษ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 และมีรายได้พิเศษ 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.0
ตารางที่ 4.19
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมระดับค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรเฉลี่ยต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
จานวน
ต่ากว่า 1,500 บาท
0
1,501-1,800 บาท
3
1,801-2,000 บาท
4
2,001-2,400 บาท
7
2,401-2,700 บาท
36
2,701-3,000 บาท
5
มากกว่า 3,000 บาท
5
รวม
60

ร้อยละ
0
5.0
9.0
10.4
60.0
8.3
8.3
100.0

จากตารางที่ 4.19 ค่าใช้จ่ายต่อเดือ น จากการศึ กษา กลุ่ มตั ว อย่างทั้งหมด 60 คน
กลุ่ ม แรงงานพม่ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ เดื อ น 2,401-2,700 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.0 รองลงมา
2,001-2,400 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10.4 รองลงมา 1,801-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ
น้อยที่สุดคือ 1,501-1,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0
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4.3 แผนการใช้ชีวิตของแรงงานพม่า ที่พักอาศัยในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ตารางที่ 4.20
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมประวัติกำรทะเลำะวิวำทและชกต่อย
การทะเลาะวิวาทหรือการซกต่อย
จานวน
ไม่มีเลย
13
นาน ๆ ทีจะมีครั้งหนึ่ง
47
รวม
60

ร้อยละ
21.7
78.3
100.0

จากตารางที่ 4.20 การทะเลาะวิว าทหรือการชกต่อย จากการศึกษา กลุ่ มตัว อย่าง
ทั้งหมด 60 คน พบว่า กลุ่มแรงงานพม่า มีประวัติการทะเลาะวิวาทแบบนาน ๆ ที จะมีครั้งหนึ่ง
47 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 และ ไม่มีเลย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7
ตารางที่ 4.21
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมสำเหตุที่มีกำรทะเลำะวิวำทและชกต่อย
สาเหตุการทะเลาะวิวาทและซกต่อย
จานวน
ร้อยละ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
48
60.0
การเล่นการพนัน
5
6.25
ความขัดแย้งในการทางาน
7
8.75
เรื่องชู้สาว
20
25.0
รวม
80
100.0
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
จากตารางที่ 4.21 สาเหตุการทะเลาะวิวาทและชกต่อย จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง หมด 60 คน พบว่ า กลุ่ มแรงงานพม่ า มี ส าเหตุ ก ารทะเลาะวิ ว าท เพราะการดื่ม แอลกอฮอล์
คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ เรื่องชู้สาว คิดเป็นร้อยละ 25.0 และน้อยที่สุด คือ การเล่นการพนัน
คิดเป็นร้อยละ 6.25
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ตารางที่ 4.22
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมปัญหำกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จานวน
บ่อยครั้ง
40
นาน ๆ ทีจะมีครั้ง
15
ไม่มีเลย
5
รวม
60

ร้อยละ
66.6
25.0
8.4
100.0

จากตารางที่ 4.22 การดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอลล์ จากการศึกษา กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ทั้งหมด 60 คน พบว่า กลุ่มแรงงานพม่า มีการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
66.6 รองลงมาคือ นาน ๆ ทีจะมีครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.0
ตารางที่ 4.23
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมสำเหตุของกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จานวน
ร้อยละ
เพื่อนชวน
7
2.48
เพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการทางาน
54
31.91
เพื่อคลายความเศร้าหรือเสียใจ
30
21.28
เพื่อคลายความเหงา
25
14.18
เพื่อคลายความเครียด
32
28.37
แก้เซ็ง
3
1.06
เพื่อเป็นการสังสรรค์หรือดีใจ
2
0.71
รวม
153
100.0
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
จากตารางที่ 4.23 ลักษณะการซื้ออาหาร จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่า กลุ่ มแรงงานพม่ า สาเหตุ ของการดื่ มส่ ว นใหญ่ เพื่ อคลายความเหนื่อ ยล้ า จากการท างาน
คิดเป็นร้อยละ 31.91 รองลงมาคือ เพื่อคลายความเครียด คิดเป็นร้อยละ 28.37

Ref. code: 25585705035268VQR

35
ตารางที่ 4.24
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมสำเหตุของกำรเล่นกำรพนัน
สาเหตุการเล่นพนัน
จานวน
มีเวลาว่างหลังเลิกงาน
44
เป็นการเสี่ยงโชค
39
เป็นการหารายได้
20
เพื่อความสนุกสนาน
17
รวม
120
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
35.56
43.89
11.11
9.45
100.0

จากตารางที่ 4.24 การเล่นการพนัน จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่มแรงงานพม่า มีสาเหตุการเล่ นการพนันเพื่อการเสี่ยงโชค คิดเป็นร้อยละ 43.89 รองลงมาคือ
มีเวลาว่างหลังเลิกงาน คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมาคือ การหารายได้ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ
สุดท้าย ความสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 9.45
ตารางที่ 4.25
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมกำรเล่นกำรพนันแต่ละประเภท
ประเภทของการพนัน
จานวน
การเล่นไพ่
8
การเล่นไฮโล
7
การแทงบอล
8
การแทงหวย
43
ไม่มีเลย
15
รวม
81
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
6.61
5.78
6.61
68.60
12.40
100.0

จากตารางที่ 4.25 ประเภทของการพนัน จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่า กลุ่มแรงงานพม่า ส่วนใหญ่แ ทงหวย คิดเป็นร้อยละ 68.60 รองลงมาคือ ไม่มีการเล่นพนัน
คิดเป็นร้อยละ 12.40 รองลงมา คือ เล่นไพ่ และแทงบอล คิดเป็นร้อยละ 6.61 และสุดท้าย เล่นไฮโล
คิดเป็นร้อยละ 5.78
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ตารางที่ 4.26
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมปัญหำสุขภำพที่เกิดจำกกำรทำงำน
ประเภทของการพนัน
จานวน
การปวดเมื่อยตามร่างกาย
43
ปวดหลัง
34
ปวดคอ
33
กล้ามเนื้ออักเสบ
25
รวม
135
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
29.12
29.47
11.58
29.83
100.0

จากตารางที่ 4.26 ปัญหาสุขภาพจากการทางาน จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
60 คน พบว่า กลุ่ มแรงงานพม่ า มี ปัญ หาสุ ขภาพ ปวดหลั ง คิดเป็น ร้อยละ 29.12 รองลงมาคื อ
การปวดเมื่อยตามร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 29.12 และน้อยที่สุดคือ ปวดคอ คิดเป็นร้อยละ 11.58
ตารางที่ 4.27
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สภาพแวดล้อมในการทางาน
จานวน
ความอบอ้าว
9
เป็นฝุ่น
49
เปียกเมื่อฝนตก
7
ร้อน
25
เสียงดัง
37
รวม
127
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
4.00
39.21
3.06
11.00
42.73
100.0

จากตารางที่ 4.27 สภาพแวดล้อม จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน พบว่า
กลุ่มแรงงานพม่า มีสภาพแวดล้อมในการทางานแบบเสียงดัง ร้อยละ 42.73 รองลงมาคือเป็นฝุ่น
คิดเป็นร้อยละ 39.21 รองลงมาคือ แบบร้อน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และน้อยที่สุดคือ เปียก คิดเป็น
ร้อยละ 3.06
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ตารางที่ 4.28
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกตำมสำเหตุของกำรเป็นหนี้
สาเหตุของการเป็นหนี้
จานวน
ความยากจนของครอบครัว
55
เล่นการพนัน
45
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
34
รวม
134
หมำยเหตุ. ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

ร้อยละ
35.33
24.40
40.22
100.0

จากตารางที่ 4.28 สาเหตุการเป็นหนี้ จากการศึกษา กลุ่ มตัว อย่างทั้งหมด 60 คน
พบว่า กลุ่มแรงงานพม่า มีสาเหตุการเป็นหนี้มาจาก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 40.22
รองลงมาคือ ความยากจนของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.33 และสุดท้าย เล่นการพนัน คิดเป็น
ร้อยละ 24.40
4.4 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแรงงานพม่า ต่ า งไม่ ไ ด้ รั บ การศึ กษา ทาให้ มี
ความรู้และความสามารถน้อย และครอบครัวยังมีสมาชิกจานวนหลายคน ประกอบกับ ยังมีนิสัยที่
ชอบดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ตามแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ “สาเหตุ ข องความยากจน” ของ บุ ญ ธรรม
ราชรักษ์ (2548, น. 50-51) ซึ่งสาเหตุของความยากจนมาจาก ปัจจัย 3 ประการ เศรษฐกิจ สังคม
และ ปั จ จั ย ทางการเมื อง โดยปั จ จั ยทางสั งคม เกี่ย วกั บ ลั ก ษณะส่ ว นบุ คคล เช่น ฝั กใฝ่ อบายมุ ข
ครอบครั ว มี ขนาดใหญ่ หั ว หน้ าครอบครัว มีความรู้น้อย ทักษะการทามาหากินมีน้อย สมาชิกใน
ครอบครัวต่างก็ขาดการศึกษา ครอบครัวนั้นก็มักจะกลายเป็นครอบครัวยากจน โอกาสที่จะมีงานทาที่
ดีมีรายได้
ก็น้อยและมีโอกาสที่จะเป็นคนยากจนมากกว่าผู้มีความรู้
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพการทางานผลการวิจัยที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของ
แรงงานทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและสังคม ซึ่งคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย หมายถึง อาหารและ
โภชนาการ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการดารงชีวิต สภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจ
หมายถึ ง ความมี คุ ณ ธรรม มี ศี ล ธรรม และจริ ย ธรรมในตั ว เองและสั ง คม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความจงรั ก ภัก ดีต่ อชาติ ความมี เกี ยรติศั กดิ์ ศรี ความเชื่ อมั่ นศรัท ธา ความพึ งพอใจ และส าห รั บ
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ด้านคุณภาพชีวิตทางสังคม หมายถึง การศึกษาและการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นผู้มีระเบียบ
วินัย
จากผลการศึกษา พบว่า ในสภาพแวดล้ อมของที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุ ขลั กษณะ ในด้าน
กิจกรรมของแรงงานในเวลาว่างที่นามาซึ่งปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเป็ นสาเหตุใน
การทะเลาะวิวาท ทั้งหมดที่พูดมาเกี่ยวข้องกับการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีทั้งทางด้านร่างกายและสังคม
ซึ่งทั้งสองปัญหานี้จะมีผลทาให้เกิดความบั่นทอนสภาวะสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การบั่นทอน
ทางด้านร่ างกาย และผลทางด้านจิตใจคือเป็นผลมาจากปัญหาการทะเลาะวิว าทที่จะสะท้อนถึง
สัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน ทั้งเพื่อนร่วมงาน นายจ้าง ญาติพี่น้อง รวมถึงครอบครัวได้เช่นกัน ซึ่งจากผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่า แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กาลังมีคุณภาพชีวิต
ที่ไม่ดีในด้านนี้ เนื่องจากว่าแรงงานมีพฤติกรรมในการดารงชีวิตที่ไม่เหมาะสมผิดศีลธรรมอันดี
สภาพปั ญ หาต่า ง ๆ ที่ แ รงงานประสบ พบว่ า การท างานมีปั ญ หาทางด้า นเสี ย งดั ง
เนื่องจากแรงงานต้องเผชิญอยู่กับความดังของเสียงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทางานก่อสร้าง
เผชิญกับ อากาศที่ร้ อนและอบอ้าว เนื่องจากการถ่ายเทของอากาศไม่ส ะดวกและมีฝุ่ นที่เกิดจาก
กระบวนการการทางาน สภาพเช่นนี้ มีความสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ มานิช ณรงค์เพชร
(2548, น. 104-107, 115-116) ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการทางานของผู้ใช้
แรงงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม เขตอ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด พระน ครศรี อ ยุ ธ ยา”
จากผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้ อมในการทางานของผู้ ใช้แรงงานเกี่ยวกับการระบายอากาศ
ฝุ่น ละอองน้า สารตะกั่ว สารเคมีมากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องความแออัดของสถานที่การทางาน
สาหรับปัญหาการเล่นการพนันโดยเฉพาะการเล่นหวย โดยคิดเป็นร้อยละ 86.60 ของ
แรงงานทั้ ง หญิ ง และชายที่ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ ที่ป ระสบปั ญ หาการพนั นโดยการเล่ น หวยใต้ ดิ น
รองลงมาการแทงบอล และเล่นไพ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 6.61 โดยร้อยละ 43.89 ที่บอกว่า เพื่อเป็น
การเสี่ยงโชค ผลการศึกษาการวิจัยนี้สอดคล้องกับ เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ทา
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ (ซือ้ ) เล่นหวยใต้ดินของประชาชน: กรณีศึกษา อาเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยได้สรุปให้เห็นในภาพรวมว่า ประชาชน (ซื้อ) หวยใต้ดินเพราะเห็นว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาไม่ ผิ ด ศี ล ธรรมโดยเล่ น ทุ ก เพศทุ ก วั ย เพราะประชาชนเห็ น ว่ า มี ผ ลก าไรสู ง ทั้ ง นี้ เ พราะ
ประชาชนมีการศึกษาน้อย รายได้ต่า จึงมองไม่เห็นหนทางที่จะมีเงินได้จึ งตั้งความหวังไว้กับการ (ซื้อ)
เล่นหวยใต้ดิน สาหรับปัญหาหนี้สินของแรงงาน ซึ่งสาเหตุของการเกิดหนี้เกิดจากความยากจนของ
ครอบครัวทาให้แรงงานต้องหาเงินเพื่อส่งกลับบ้าน นอกจากนี้ยังมีการกู้ยืมเงินจากการดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ และซึ่งจะเห็นว่าสภาพปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่
ไม่ดีของแรงงาน เพราะเงินที่ได้จากการทางาน จะถูกนาไปใช้ในส่วนของสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดการดาเนิน
ชีวิตอย่างแท้จ ริง กลับ นาไปใช้จ่ายในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้เมื่อเล่นเสี ยแรงงานก็ต้องไปกู้ห นี้
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าการศึกษาจะแยกให้เห็นถึงสภาพปัญหาในด้านต่าง ๆ ของแรงงานต่างที่อาศัยอยู่ใน
บริ เวณคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ที่มีความเชื่อมโยงกับแบบแผนการใช้ชีวิต ในด้านต่าง ๆ แต่
ผู้ศึกษายังเห็นว่าการเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ นี้ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตโดยรวม ของแรงงานพม่า
ที่อยู่ในบริเวณอาเภอคลองหลวง ว่าอยู่ในระดับที่ควรช่วยเหลือและได้รับการแก้ไขต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ” ที่อาศัยอยู่ในเขต
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของแรงงาน
สัญชาติพม่าในพื้น ที่บริ เวณ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาสภาพการทางานของ
แรงงานสัญชาติพม่าในพื้นที่บริเวณ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้
ชีวิตของแรงงานสัญชาติพม่าในพื้นที่บริเวณ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ จากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study Research) โดยได้ทาแบบสอบถามขึ้นมาและ
นาไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน
ทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็ น เพศชาย 36 คน และเพศหญิง 24 คน และทาการวิเคราะห์ข้อมูล ด้ว ย
ค่าเฉลี่ยร้อยละ โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ที่อาศัยบริเวณอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้ น 60 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศชาย จานวน 36 คน และเพศหญิง
จานวน 24 คน พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปี สวนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา 20 คน ส่ ว นใหญ่มี
สถานภาพแต่ง งาน 27 คน สามารถพูด ภาษาไทยได้ คล่ อ ง ส่ ว นใหญ่มี บุตร 3 คน มีรายได้ เฉลี่ ย
ต่อเดือน 7,501-9,000 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3,001-5,000 บาท มีสถานะทางการเงินของ
ครอบครัวไม่มีเงินสาหรับเก็บออม และไม่เป็นหนี้
ด้านสภาพการทางานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ที่อาศัยบริเวณอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า ส่วนใหญ่จะพักกับครอบครัว มีความสัมพันธ์แบบรักใคร่ป รองดอง มี
ความเพียงพอของอาหาร ไม่มีโรคประจาตัว ความพอเพียงด้านสาธารณูปโภคส่ว นใหญ่เพียงพอ
ค่า จ้ า งเฉลี่ ย ต่ อ วั น 301-350 บาท มี กิ จ กรรมสั น ทนาการคื อ ดูที วี ไม่ มี ร ายได้ พิ เ ศษส่ ว นใหญ่ มี
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 2,401-2,700 บาท
ด้ า นแบบแผนการใช้ ชี วิ ต ของแรงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ พ ม่ า ที่ อ าศั ย บริ เ วณอ าเภอ
คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยพบว่า การทะเลาะวิวาทนาน ๆ ทีจะมีครั้งหนึ่ง สาเหตุมาจากการดื่ม
แอลกอฮอลล์ ซึ่งส่ว นใหญ่มีการดื่มแอลกอฮอล์ บ่อยครั้ง สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อคลาย
ความเหนื่อยล้าจากการทางาน มีสาเหตุการเล่นพนันเพื่อการเสี่ยงโชค การพนันที่นิยมส่วนใหญ่ คือ
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หวย ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ คือ ปวดหลัง มีสภาพแวดล้อมในการทางาน คือ อยู่ในฝุ่นมากที่สุด
มีสาเหตุของการเป็นหนี้จากการดื่มแอลกอฮอล์
5.2 ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ให้ ก ารจ้ า งแรงงานข้ า มชาติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและสามารถควบคุ ม ได้ ด้ ว ย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับแรงงานไทยและการบริหารจัดการของตัวนายจ้างเอง ซึ่งสามารถ
ควบคุมปัญหาต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิ และกฎหมายแรงงานรวมทั้งแก้ปัญหาแบบแผนการใช้
ชีวิตของแรงงานข้ามชาติดังนี้
1. มีการรณรงค์ให้มีการออกกาลังกายกันมากขึ้นหรือจัดทากิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
เพื่อลดปัญหาการดื่มสุราหลังจากว่างจากการทางานซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยที่ทาให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2. นายจ้างและผู้ที่ดูแลแรงงานเหล่านี้ควรสอดส่องในพื้นที่ที่ให้แรงงานพักอาศัยเพื่อ
ไม่ให้มีการเล่นการพนันในบริเวณพื้นที่เพื่อป้องกันการเล่นการพนัน เช่น หวย การพนันต่าง ๆ เป็นต้น
3. นายจ้างควรมีการสอนแบบแผนการใช้ชีวิต การออมเงิน และวางแผนค่าใช้จ่ายไว้ใน
ยามฉุกเฉินต่าง ๆ
4. ควรให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีบทบาทในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
ตามกฎหมายแรงงานมากขึ้ น เพิ่ ม จ านวนผู้ ต รวจแรงงานและสอดส่ อ งสถานประกอบการที่ มี
การว่าจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. ภาครัฐควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนต่อการฝ่าฝืน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานของนายจ้าง
และผู้ที่หวังผลประโยชน์ฝ่ายเดียวจากแรงงานข้า มชาติเหล่านี้ที่หวังจะหาผลประโยชน์ต่าง ๆ โดย
ไม่คานึงถึงชีวิตและความเป็นอยู่
6. กรมการจัดหางานควรสร้างระบบฐานข้อมูลที่ดีและชัดเจนสาหรับแรงงานข้ามชาติที่
เข้ามาประเทศไทยโดยเร่งด่วน เพื่อใช้กาหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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แบบสอบถาม
เรื่อง การดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อการทาวิจัย เรื่อง การดารงชีวิตของแรงงาน
ข้า มชาติ สั ญชาติพ ม่ า ที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณอ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ ม ธานี โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 สภาพการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 แผนการใช้ชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อการดาเนินการเก็บข้อมูลที่เป็นจริง ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบ
แบบสอบถามด าเนิ น การตอบแบบสอบถามตามความจริ ง ค าตอบนี้ จ ะไม่ มี ผ ลใด ๆ ต่ อ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยจะถือคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นความลับและนาเสนอผลการวิเคราะห์
ในภาพรวมเท่านั้น
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
วัชรพงศ์ เหมทานนท์
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ส่วนที1่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 20-25 ปี
 31-35 ปี
 มากกว่า 40 ปี

 26-30 ปี
 36-40 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
 ไม่ได้รับการศึกษา
 5-8 ปี
 มากกว่า10 ปี

 1-4 ปี
 9-10 ปี

4. สถานภาพสมรส
 โสด
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่

 แต่งงาน
 เป็นหม้าย

5. ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย
 พูดได้คล่อง
 พูดได้บ้าง
 พูดไม่ได้เลย

 อ่านและเขียนได้คล่อง
 อ่านและเขียนได้บ้าง
 อ่านและเขียนไม่ได้เลย

6. จานวนบุตร
 ไม่มีบุตร
 2 คน
 4 คนขึ้นไป

 1 คน
 3 คน
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7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ากว่า 6,000 บาท
 7,501-9,000 บาท

 6,001-7,500 บาท
 9,001 บาทขึ้นไป

8. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ากว่า 3,000 บาท
 5,001 บาทขึ้นไป

 3,001-5,000 บาท

9. สถานะทางการเงิน
 เป็นหนี้สิน
 พอมีเงินเก็บออมอยู่บ้างเล็กน้อย

 ไม่มีเงินสาหรับเก็บออม (ไม่เป็นหนี้)
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ส่วนที่ 2 สภาพการท างานของแรงงานพม่ า ที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณอ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน
10. การพักอาศัย
 อยู่คนเดียว อยู่รวมกันหลายคน
11. ความสมาชิกของคนในครอบครัว
 ผูกพันรักใคร่ ปรองดอง
 ครอบครัวแตกแยก

 เฉพาะครอบครัว (สามีภรรยา)

 ทะเลาะเบาะแว้งกัน

12. ความเพียงพอ
 เพียงพอ

 ไม่เพียงพอ

13. ลักษณะการหาซื้ออาหาร
 ออกไปซื้อตามตลาดบริเวณที่พัก

 ซื้อกับรถเร่ที่เข้ามาขายตามที่พัก

14. สภาวะสุขภาพ
 ไม่มีโรคประจาตัว
 อาหารเป็นพิษ
 โรคผิวหนัง
 อื่น ๆ ระบุ
 วิตกกังวล

 มีโรคประจาตัว
 โรคท้องร่วง
 การป่วยทางจิต
 ซึมเศร้า
 ความกลัวต่าง ๆ

15. ด้านสาธารณูปโภคที่เพียงพอ (เลือกได้มากกว่า 1)
 ไฟฟ้า
 น้าดื่มน้าใช้
 การคมนาคม
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16. ค่าจ้างเฉลี่ยต่อวัน
 ต่ากว่า 200 บาท
 251-300 บาท
 มากกว่า 350 บาท

 201-250 บาท
 301-350 บาท

17. กิจกรรมสันทนาการ
 ไม่มี
 ฟังเพลง/ร้องเพลง
 ออกกาลังกาย

 ดูทีวี
 การสังสรรค์

18. รายได้พิเศษ
 มี
19. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
 ต่ากว่า 1,500 บาท
 1,801-2,000 บาท
 2,401-2,700 บาท
 มากกว่า 3,000 บาท

 ไม่มี

 1,501-1,800 บาท
 2,001-2,400 บาท
 2,701-3,000 บาท
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ส่วนที่ 3 แผนการใช้ชีวิตของแรงงานพม่า ที่พักอาศัยในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยม  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน
1. การทะเลาะวิวาทหรือการชกต่อย
 ไม่มีเลย

 นาน ๆ จะมีครั้ง

2. สาเหตุการทะเลาะวิวาทหรือการชกต่อย
 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 การเล่นการพนัน
 เรื่องชู้สาว

 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 ความขัดแย้งในการทางาน

3. ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์
 บ่อยครั้ง
 ไม่มีเลย

 นาน ๆ ทีจะมีครั้ง

4. สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 เพื่อนชวน
 เพื่อคลายความเศร้าหรือเสียใจ
 เพื่อคลายความเครียด
 เพื่อเป็นการสังสรรค์หรือดีใจ

 เพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการทางาน
 เพื่อคลายความเหงา
 แก้เซ็ง

5. สาเหตุการเล่นการพนัน
 มีเวลาว่างหลังเลิกงาน
 เป็นการหารายได้
6. ประเภทของการพนันที่เล่น
 การเล่นไพ่
 การแทงบอล
 ไม่เคยเล่นเลย

 เป็นการเสี่ยงโชค
 เพื่อความสนุกสนาน

 การเล่นไฮโล
 การแทงหวย
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7. ปัญหาสุขภาพจากการทางาน
 การปวดเมื่อยตามร่างกาย
 ปวดคอ

 ปวดหลัง
 กล้ามเนื้ออักเสบ

8. สภาพแวดล้อมในการทางาน
 ความอบอ้าว
 เปียกเมื่อฝนตก
 เสียงดัง

 เป็นฝุ่น
 ร้อน

9. สาเหตุของการเป็นหนี้
 ความยากจนของครอบครัว
 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 เล่นการพนัน

****************ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ***************
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
การศึกษา

นายวัชรพงศ์ เหมทานนท์
5 กันยายน 2534
ปีการศึกษา 2557: สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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