
 

 

บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
      
 ป�จจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกเป นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน%  
อันเป นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลกท่ีมีผลกระทบต)อวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลก
ในทุก ๆ ด/าน ท้ังทางด/านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง กฎหมาย เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
โดยท่ีผลกระทบของโลกาภิวัฒน%ต)อวิถีการดํารงชีวิตของประชาคมโลก ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงในป�จจุบัน
มีการพ่ึงพาเทคโนโลยีมากข้ึนในทุกระดับ ประเทศท่ีพัฒนาแล/วจะเป นผู/ครอบครองเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกว)าประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือประเทศด/อยพัฒนา ท่ีไม)สามารถมีเทคโนโลยีเป นของ
ตนเอง ทําให/ต/องนําทรัพยากรต)าง ๆ ท่ีตนเองมีอยู)มาแลกกับการนําเข/าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อํานาจใน
การต)อรองทางการค/าระหว)างประเทศจึงตกอยู)กับประเทศท่ีครอบครองเทคโนโลยีทําให/เกิดการพัฒนาท่ี
ไม)เท)าเทียม ประเทศท่ีไม)มีเทคโนโลยีเป นของตนเองมีสถานะเป นเพียงประเทศท่ีเป นฐานการผลิต 
เนื่องจากมีทรัพยากรทางการผลิตราคาถูก ไม)ว)าจะเป นทรัพยากรทางธรรมชาติ ท่ีดิน แรงงาน ฯลฯ 
อีกท้ังยังไม)มีกฎหมายท่ีให/การคุ/มครองเก่ียวกับสิ่งแวดล/อมหรือยังขาดการบังคับใช/อย)างเป นรูปธรรม
ทําให/ทรัพยากรเหล)านั้นถูกใช/ไปเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเจ/าของเทคโนโลยี 
แต)สิ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการเข/ามาลงทุนของประเทศมหาอํานาจทางเทคโนโลยีคือ ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมส)งผลให/คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศตกตํ่าลง 
(จารุวรรณ  มณีราช, 2555 : 1) 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย)างต)อเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงไปอย)างมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล)าวทําให/ประเทศไทยเพ่ิมบทบาทจากเป นประเทศ    
ผู/ส)งออกแรงงานมาเป นท้ังผู/ส)งออกและผู/รับแรงงาน (เปวิกา  ชูบรรจง และ วรดา  แดงสอน, 2554 : 1) 
การปรับเปลี่ยนโครงสร/างทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคเกษตรท่ีแต)เดิมเน/นการทําเกษตรเพ่ือ      
ยังชีพ ต)อมาสภาพแวดล/อมเปลี่ยนแปลงไปตามป�จจัยต)าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ท่ีเน/นการผลิตเพ่ือการค/า 
การส)งออก ส)งผลให/เกิดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร/าง
ทางด/านแรงงานของประเทศดังกล)าวทําให/แรงงานภาคเกษตรกรรมมีการย/ายถ่ินฐานเข/ามาในเมืองใหญ) 
เพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนแทนการใช/แรงงานแบบเดิม ส)งผลให/แรงงานท/องถ่ินซ่ึงเป นแรงงานไร/ฝDมือ       
เป นส)วนใหญ) เกิดป�ญหาการขาดแคลนแรงงานเป นอย)างมาก โดยเฉพาะงานบางอย)างท่ีคนไทย      
ไม)นิยมทํา เพราะเห็นว)าเป นงานท่ีต/องใช/แรงงานหนัก สกปรกและรายได/น/อย จากสาเหตุดังกล)าว 
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เป นท่ีมาของการจ/างแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานต)างชาติเข/ามาทํางานแทนแรงงานท/องถ่ินเดิม 
การเข/ามาทํางานของแรงงานต)างด/าว จึงนับว)ามีประโยชน%ในการทดแทนการขาดแคลนแรงงาน         
ในประเทศ โดยสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ได/จําแนกประเภทของแรงงานนอกระบบ        
เป น 4 กลุ)ม (นฤมล นิทราทร, 2550) ได/แก)   
  1.  กลุ)มการผลิต เช)น เกษตรกรรายย)อย แรงงานรับจ/างภาคเกษตร ผู/รับงานมาทํา      
ท่ีบ/าน ผู/รับจ/างรายย)อย ธุรกิจระดับครัวเรือน ธุรกิจชุมชน ผู/ประกอบอาชีพอิสระ 
  2.  กลุ)มการค/าและบริการ ได/แก) หาบเร) แผงลอย การรับซ้ือของเก)า 
  3.  กลุ)มบริการขนส)ง เช)น มอเตอร%ไซค%รับจ/าง รถตู/โดยสาร รถแท็กซ่ี 
  4.  กลุ)มกิจกรรมภาคครอบครัว เช)น การทํางานบ/าน การดูแลคนชรา 
 การเพ่ิมข้ึนอย)างต)อเนื่องของแรงงานต)างด/าวท่ีเข/ามาทํางานในประเทศไทย รัฐบาลจึงต/อง
มีการดําเนินการเพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานต)างด/าวจากประเทศเพ่ือนบ/าน อีกท้ังยังมีการบริหารจัดการ
แรงงานต)างด/าวท่ีมีอยู)อย)างมีประสิทธิภาพ มีการนําระบบการข้ึนทะเบียนแรงงานมาใช/ต้ังแต)ปD
พุทธศักราช 2547 เป นต/นมา ทําให/รัฐบาลรู/และเข/าใจถึงสถานการณ%การจ/างแรงงานต)างด/าวท่ีมี
ทักษะไม)สูงนักของธุรกิจภาคเอกชน แต)ก็ยังไม)สามารถแก/ไขป�ญหาการพ่ึงพาการใช/แรงงานต)างด/าว
ผิดกฎหมายของธุรกิจได/ท้ังหมด แม/ว)าในป�จจุบันกระทรวงแรงงานจะเปLดกว/างให/ธุรกิจท่ีจ/างแรงงาน
ต)างด/าวผิดกฎหมายได/ทําการข้ึนทะเบียนแรงงานให/ถูกต/องตามกฎหมาย แต)ก็ยังมีแรงงานต)างด/าว     
ท่ีลักลอบเข/ามาทํางานในประเทศไทยโดยไม)ได/ข้ึนทะเบียนอยู)เป นจํานวนมาก เนื่องจากความต/องการ
แรงงานต)างด/าวของธุรกิจส)วนหนึ่งมาจากการเลือกงานของคนไทย โดยท่ีไม)ได/ข้ึนทะเบียนอยู)         
เป นจํานวนมาก โดยเฉพาะงานประเภทท่ีมีความเสี่ยง งานหนัก และงานสกปรก ดังนั้น ธุรกิจ           
จึงมีความจําเป นท่ีจะต/องจ/างแรงงานต)างด/าวแทน เพ่ือแก/ป�ญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน  
แรงงานต)างด/าวไม)เลือกงาน แรงงานต)างด/าวยังสามารถหางานได/ง)ายและส)วนใหญ)มีอัตราค)าจ/างท่ีตํ่า
กว)าแรงงานไทย ส)วนใหญ)เป นงานท่ีเน/นการใช/กําลัง ไม)ต/องอาศัยความชํานาญในการดําเนินงานมากนัก  
ด/วยเหตุผลต)าง ๆ ส)งผลให/ผู/ประกอบการจํานวนมากเลือกท่ีจะจ/างแรงงานต)างด/าวเข/ามาทดแทน  
การจ/างแรงงานไทย และเป นการลดต/นทุนในการประกอบการของธุรกิจ รวมถึงบางธุรกิจยังมีการใช/
การจ/างแรงงานต)างด/าวเป นกลยุทธ%หลักในการดําเนินกิจการด/วย (เปวิกา  ชูบรรจง และ วรดา     
แดงสอน, 2554 : 1 - 2) 
 แรงงานข/ามชาตินับเป นกําลังแรงงานส)วนหนึ่งท่ีมีส)วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
รูปแบบการกระจายตัวและลักษณะของแรงงานข/ามชาติมีความแตกต)างกันหลากหลายในพ้ืนท่ี             
ท่ีแตกต)างกัน ซ่ึงผันแปรไปตามลักษณะการพัฒนาด/านเศรษฐกิจ ประวัติการต้ังถ่ินฐานและการใช/
แรงงานตามอาชีพท่ีมีความต/องการในประเทศไทย โดยภาคการผลิตท่ีมีแรงงานข/ามชาติทํางานอยู)มาก
ประกอบด/วย ภาคการประมงและประมงต)อเนื่อง กิจการเกษตรและปศุสัตว% กิจการก)อสร/าง และ            
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ผู/รับใช/ภายในบ/าน แรงงานข/ามชาติส)วนใหญ)เป นแรงงานวัยหนุ)มสาวท่ีอยู)ในช)วงเริ่มต/นของวัยเจริญพันธุ% 
มีแรงงานข/ามชาติจํานวนมากท่ีอยู)กับคู)ครอง และในเวลาเดียวกันก็มีแรงงานข/ามชาติในสัดส)วนท่ีสําคัญ
ท่ียังเป นโสด แรงงานข/ามชาติเหล)านี้เดินทางเข/ามาทํางานต้ังแต)อายุยังน/อย และมักทํางานท่ีใช/
แรงงานท่ีไม)ต/องอาศัยทักษะฝDมือ ดังนั้นจึง พบว)า แรงงานข/ามชาติเหล)านี้มีการศึกษาท่ีไม)สูงมากนัก 
และแรงงานกลุ)มนี้ยังต/องเผชิญกับอุปสรรคในด/านข/อจํากัดในการใช/ภาษาไทย รายได/เฉลี่ยของ
แรงงานข/ามชาติค)อนข/างตํ่า แต)พบว)า แรงงานส)วนใหญ)มีความพึงพอใจกับรายได/ท่ีได/รับ (อภิชาติ  
จํารัสฤทธิ์รงค% จรัมพร โห/ลํายอง และกัญญา  อภิพรชัยสกุล, 2554 : 138) 
 อย)างไรก็ตาม ป�จจุบันยังมีป�ญหาเก่ียวกับแรงงานต)างด/าวอยู)เสมอ เนื่องจากการไหลทะลัก
เข/ามาทํางานของแรงงานต)างด/าวท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน สาเหตุมาจากท่ีประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีเติบโตขยายตัวอย)างต)อเนื่อง และบางประเทศประสบป�ญหาสงครามทางการเมือง จึงมีการอพยพ
หลบหนีจากภัยสงครามและความยากจน โดยแรงงานต)างด/าวเหล)านั้นคาดว)าจะมีชีวิตความเป นอยู)  
ท่ีดีข้ึน และมีรายได/ท่ีดีกว)าประเทศของตน นโยบายของรัฐไม)สามารถผลักดันให/แรงงานเหล)านั้น         
กลับภูมิลําเนาเดิมได/ จึงได/อนุญาตให/แรงงานดังกล)าวเข/ามาทํางานในประเทศไทยได/ แรงงานต)างด/าว
เหล)านั้นเดินทางเข/ามาตามแนวชายแดน บางส)วนเข/าโดยญาติหรือเพ่ือนชักชวน และบางส)วนเข/ามา
โดยผ)านนายหน/า การเข/ามาของแรงงานต)างด/าวท่ีลักลอบเข/ามาทํางานในประเทศไทยเป นจํานวนมาก
ก)อให/เกิดผลกระทบต)อประเทศท้ังด/านบวกและด/านลบ (เปวิกา ชูบรรจง และ วรดา  แดงสอน, 2554 
: 2) ปริมาณแรงงานข/ามชาติท่ีหลั่งไหลเข/าสู)ประเทศไทย เป นเพียงประเด็นหนึ่งท่ีสร/างความตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด/านประชากรของไทย ในขณะท่ีประเด็นความสัมพันธ%ระหว)างการย/ายถ่ินของ
แรงงาน นโยบายการควบคุมดูแลแรงงานข/ามชาติ และสวัสดิการในการทํางานและการเข/าถึงบริการ
ทางสุขภาพของแรงงานก็เป นประเด็นท่ีมีอิทธิพลต)อทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
เป นอย)างมาก ดังนั้น การศึกษาลักษณะรูปแบบการทํางาน รูปแบบการย/ายถ่ิน และนโยบายการควบคุม 
ดูแลท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับชาติ จะช)วยเพ่ิมความเข/าใจถึงประโยชน% อิทธิพล และผลกระทบของ
แรงงงานข/ามชาติได/เป นอย)างดี (อภิชาติ  จํารัสฤทธิ์รงค% จรัมพร โห/ลํายอง และกัญญา อภิพรชัยสกุล, 
2554 : 150) 
 จังหวัดสุราษฎร%ธานีเป นจังหวัดหนึ่งในภาคใต/ตอนบนท่ีอุดมไปด/วยทรัพยากรทางด/าน      
การท)องเท่ียว ภูมิประเทศส)วนใหญ)เป นปPาเขา มีท้ังปPาโปร)งและปPาดงดิบ มีแม)น้ําสําคัญ คือ แม)น้ําตาปD 
เป นแหล)งก)อเกิดอารยะธรรม สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร%และแหล)งท)องเท่ียวทางธรรมชาติ           
ท่ีน)าสนใจมากมาย เป นจังหวัดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม
ท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมยางพารา อาหารทะเลแช)แข็ง จํานวนแรงงานข/ามชาติท่ีเข/ามาประกอบอาชีพ
ในจังหวัดส)วนใหญ)เป นแรงงานพม)า จังหวัดสุราษฎร%ธานี เป นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีปริมาณการเข/ามาทํางาน
ของแรงงานต)างด/าวเป นจํานวนมาก (อภิชาติ  จํารัสฤทธิ์รงค%  จรัมพร โห/ลํายอง และ กัญญา            
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อภิพรชัยสกุล, 2554 : 147) ซ่ึงในจังหวัดสุราษฎร%ธานี พบว)า มีแรงงานต)างด/าวท่ีเข/ามาในจังหวัด          
สุราษฎร%ธานี จํานวนท้ังสิ้น 73,674 คน (สํานักบริหารแรงานต)างด/าว กลุ)มงานพัฒนาระบบการควบคุม
การทํางานของคนต)างด/าว กรมการจัดหางาน, 2560 : 17) โดยส)วนใหญ)เป นแรงงานพม)าท่ีจดทะเบียน
ถูกต/อง มีเอกสารประจําตัวเพ่ืออยู)ในประเทศไทย และมีบัตรอนุญาตทํางาน ประมาณร/อยละ 80 - 90 
ซ่ึงแรงงานพม)าในจังหวัดสุราษฎร%ธานีเป นแรงงานท่ีได/รับการให/คําปรึกษาและช)วยเหลือจากคนไทย
มากกว)าแรงงานต)างด/าวสัญชาติอ่ืน (อภิชาติ จํารัสฤทธิ์รงค% จรัมพร โห/ลํายอง และกัญญา อภิพรชัยสกุล, 
2554 : 147) 
 จากท่ีกล)าวมาข/างต/น ผู/วิจัยซ่ึงเป นเจ/าของธุรกิจโรงงานแปรรูปไม/ยางพารา เป นธุรกิจท่ีมี
แรงงานต)างด/าวทํางานเป นจํานวนมากและมีแนวโน/มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต จึงมีความสนใจ           
ท่ีจะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร%ธานี   
โดยข/อมูลท่ีได/จากการวิจัยจะเป นข/อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของธุรกิจให/มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถแข)งขันกับองค%กรคู)แข)งได/ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงด/านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองในป�จจุบัน 
  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด       
สุราษฎร%ธานี 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอ     
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร%ธานี จําแนกตามป�จจัยส)วนบุคคล 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1. ทราบถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด       
สุราษฎร%ธานี เพ่ือเป นข/อมูลในการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการของธุรกิจในอําเภอคีรีรัฐนิคม  
จังหวัดสุราษฎร%ธานี ให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. ทราบผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)า        
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร%ธานี จําแนกตามป�จจัยส)วนบุคคล เพ่ือเป นข/อมูลประกอบ        
การวางแผนพัฒนาศักยภาพของแรงงานต)างด/าวให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผู/ศึกษาได/กําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 ขอบเขตด%านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้มุ)งศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร%ธานี โดยมีแนวคิดคุณภาพชีวิตจํานวน 6 ด/าน ได/แก) ด/านค)าตอบแทนท่ีเป นธรรม        
ด/านสิ่งแวดล/อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด/านความเสมอภาคในการทํางาน ด/านโอกาสและ
ความก/าวหน/าในอาชีพ ด/านชั่วโมงการทํางาน และด/านการบูรณาการชีวิตการทํางานกับครอบครัว 
 ขอบเขตด%านประชากรและกลุ)มตัวอย)าง 
 ประชากรท่ีใช/ในการศึกษาครั้งนี้ ได/แก) แรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร%ธานี จํานวน 198 คน  
 กลุ)มตัวอย)างประชากรท่ีใช/ในการศึกษา ได/แก) แรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอ              
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร% จํานวน 132 คน ได/มาจากการกําหนดขนาดกลุ)มตัวอย)าง ด/วยวิธีการคํานวณ
จากสูตรของ Taro Yamane (1973 อ/างถึงใน สุทธนู ศรีไสย%, 2551) ณ ระดับความคลาดเคลื่อน 
0.05 โดยใช/วิธีการสุ)มตัวอย)างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 ขอบเขตด%านตัวแปร 
  1.  ตัวแปรอิสระ ได/แก) เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ทํางาน   
  2.  ตัวแปรตาม ได/แก) คุณภาพชีวิต ได/แก) ด/านค)าตอบแทนท่ีเป นธรรม ด/านสิ่งแวดล/อม
ท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด/านความเสมอภาคในการทํางาน ด/านโอกาสและความก/าวหน/า      
ในอาชีพ ด/านชั่วโมงการทํางาน และด/านการบูรณาการชีวิตการทํางานกับครอบครัว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม โดยประมวลจากแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยต)าง ๆ          
ท่ีเก่ียวข/องเพ่ือตอบวัตถุประสงค%ของการศึกษา จึงกําหนดกรอบตัวแปรตามแนวคิดของ วอลตัน 
(Walton, 1974) ; สโกรแวน (Sakrovan, 1983) ; ฮัสและคัมมิง (Huse and Cumming, 1995) ;  
เดลามอทเต/ และทาเคซาวา (Delamotte and Takezawa, 2001) ; และคาซิโอ (Cascio, 2003) 
จํานวน 6 ด/าน ได/แก) ค)าตอบแทนท่ีเป นธรรม สิ่งแวดล/อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความเสมอภาค
ในการทํางาน โอกาสในความก/าวหน/าในอาชีพ ชั่วโมงการทํางาน และการบูรณาการชีวิตการทํางาน
กับครอบครัว ดังภาพท่ี 1.1 
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             ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 
 แรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร%ธานี ท่ีมีป�จจัยส)วนบุคคล
ต)างกันมีคุณภาพชีวิตต)างกัน 
  
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 
 เพ่ือให/เกิดความเข/าใจตรงกันในความหมายของข/อความท่ีปรากฏในการศึกษาครั้งนี้        
ผู/ศึกษาจึงนิยามศัพท%ท่ีเก่ียวข/อง ดังนี้ 
 แรงงานต)างด%าว หมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติพม)าท่ีเดินทางเข/ามาทํางานในประเทศไทย 
เพ่ือทดแทนแรงงานไทยท่ีขาดแคลน และได/รับอนุญาตให/ทํางานถูกกฎหมาย โดยในการศึกษาครั้งนี้
จะศึกษาเฉพาะแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)าท่ีเข/ามาทํางานในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร%ธานี  
        ป�จจัยส)วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส)วนตัวของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)า ได/แก) 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน 
       คุณภาพชีวิต หมายถึง ความเป นอยู)ท่ีเป นความต/องการทางวัตถุ และทางจิตใจของบุคคล 
สามารถดํารงชีวิตได/ในระดับท่ีเหมาะสม ให/สามารถพ่ึงตนเองได/โดยมีชีวิตความเป นอยู)ท่ีดี มีความสุข
ท้ังทางร)างกายและจิตใจ มีการทํางานท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมสามารถ สร/างความพึงพอใจให/บุคลากร

ป�จจัยส)วนบุคคล   
1. เพศ  
2. อายุ   
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา  
5. ระยะเวลาในการทํางาน 

คุณภาพชีวิต 
1.  ด/านค)าตอบแทนท่ีเป นธรรม 
2.  ด/านสิ่งแวดล/อมท่ีถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย   
3.  ด/านความเสมอภาคในการทํางาน  
4.  ด/านโอกาสในความก/าวหน/าในอาชีพ 
5.  ด/านชั่วโมงการทํางาน   
6.  ด/านการบูรณาการชีวิตการทํางานกับ

ครอบครัว 
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มีความผูกพันต)อองค%กร มีขวัญกําลังใจ และมีแรงจูงใจในการสร/างสรรค%ผลปฏิบัติงานให/บรรลุเปpาหมาย
ขององค%การได/อย)างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเป นไปได/ท่ีจะบรรลุถึงความปรารถนาในชีวิต   
และค)านิยมในสังคมท่ีทําให/สมาชิกในชุมชนอยู)ร)วมกันอย)างมีความสุข โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
ถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานต)างด/าวสัญชาติพม)า ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร%ธานี จํานวน     
6 ด/าน ดังนี้  
         1.  ค)าตอบแทนท่ีเป นธรรม หมายถึง ค)าตอบแทนท่ีแรงงานได/รับจากการปฏิบัติงาน                
ท้ังค)าตอบแทนจากการทํางานล)วงเวลาปกติ และทํางานในวันหยุด มีความเพียงพอในการดํารงชีวิต
ตามมาตรฐานการครองชีพท่ีสมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ ค)าตอบแทนท่ียุติธรรมเกิดจากการเปรียบเทียบ
ค)าตอบแทนท่ีได/รับจากการปฏิบัติงานกับบริษัทท่ีทํางานในลักษณะเดียวกัน 
         2.  สิ่งแวดล/อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดล/อมในการทํางาน          
มีความสะอาดและปลอดภัย มีอุปกรณ%ในการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยต)อการทํางานอย)างเหมาะสมและ
ปลอดภัย มีห/องน้ําท่ีสะอาดและเพียงพอ 
         3.  ความเสมอภาคในการทํางาน หมายถึง พนักงานทุกคนควรมีสิทธิได/รับรางวัล 
หรือได/รับการลงโทษเท)าเทียมกัน ในกรณีท่ีมีผลงานหรือทําผิดในกรณีท่ีเท)าเทียมหรือใกล/เคียงกัน 
พนักงานระดับเดียวกันควรมีสิทธิได/เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางาน หรือการปรับปรุงสภาพ 
การทํางานได/เท)าเทียมกัน 
        4.  โอกาสในความก/าวหน/าในอาชีพ หมายถึง การท่ีแรงงานต)างด/าวในแต)ละตําแหน)ง
จะมีโอกาสเติบโตหรือมีความก/าวหน/าในหน/าท่ีการงานและมีความม่ันคงของหน/าท่ีการงาน เช)น       
การได/เข/าอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
         5.  ชั่วโมงทํางาน หมายถึง ลูกจ/างมีความพึงพอใจต)อชั่วโมงทํางานแต)ละวันไม)เกิน   
8 ชั่วโมง หลังจากนั้นเป นการทํางานล)วงเวลา ทํางาน 6 วัน ใน 1 สัปดาห% วันอาทิตย%เป นวันหยุด 
         6.  การบูรณาการชีวิตการทํางานกับครอบครัว หมายถึง การทํางานท่ีไม)เป นอุปสรรค
ต)อการดําเนินชีวิตครอบครัว สามารถจัดสรรเวลาให/ครอบครัว พอใจกับเวลาท่ีจัดสรรส)วนตัว และ
เวลาทํางาน 
 
 


