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This research is quantitative research aimed at; 1) Studying the job satisfaction of
foreign workers in Lan Pho market, Chonburi; 2) studying job changes of foreign workers in
Lan Pho market and; 3) studying factors related to job change of foreign workers in Lan Pho
market, Chonburi province. The researcher collected data from foreign workers working in
Lan Pho market, Naklua, Chonburi province. A total of 123 questionnaires were administered.
The statistics used in the analysis were percentage, mean and standard deviation. The Chi square
test was used to statistically used to test the hypothesis.
The study found that; 1) Foreign workers in Lan Pho market were satisfied with their
jobs overall as well as within themselves individually; 2) 93.50% of foreign workers in
Lan Pho market, Naklua, Chonburi did not want to change jobs within the first month, whereas
6.50% were thought about changing their jobs or resigned, with 50% of the 6.50% being caused
by family related situations and; 3) the test results show that sex, age, nationality, religion, foreign
worker status and the type of shop where foreign workers work has no relation to job change. The
current working age and job satisfaction are correlated with job displacement of foreign workers
in Lan Pho market being statistically significant at .05
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ความต้องการทางด้าน
แรงงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็ นกาลังสาคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย (ศศิ เพ็ญพวงสายใจ, เศกสิ น ศรี วฒั นานุกลู กิจ และ
น้ าทิพย์ เสมอเชื้ อ, 2554 อ้างถึงใน อาภาศิริ พันธุ , 2559, หน้า 1) การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติใน
ระยะหลังเกิดจากการที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติจานวนมากขึ้นในแต่ละปี เพราะกาลัง
ทางด้านแรงงานในประเทศไทยไม่เพียงพอจะทดแทนแรงงานในวัยเกษียณและประเทศไทยมี
นโยบายพัฒนาโครงสร้างภาคแรงงานให้มีทกั ษะยิง่ ขึ้น ทาให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานระดับ
ล่างประกอบกับแรงงานคนไทยไม่นิยมทางานในลักษณะงานสกปรก งานอันตราย งานบริ การ
ระดับล่าง งานเกษตรกรรม และงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงกายมาก ๆ เช่น งานประมง งานก่อสร้าง
งานร้านอาหาร งานแม่บา้ น งานที่มีความร้อน งานแบกหาม และตลาดสด จึงเกิดผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานและการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในประเทศไทย ส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการหันมาจ้าง
แรงงานต่างชาติมากยิง่ ขึ้น ส่ วนหนึ่งเพราะแรงงานต่างชาติ มีความขยัน ความอดทนสู ง และสู ้งาน
รวมถึงในปัจจุบนั ภาครัฐของประเทศไทยได้ให้ความสาคัญและสนับสนุน โดยมีการออกนโยบายที่
เปิ ดให้โอกาสให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และภาครัฐ
ได้เปิ ดช่องทางให้นายจ้างทาเรื่ องการจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายและง่ายมากยิง่ ขึ้น
เช่น โครงการศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One stop service) เพราะ
แรงงานต่างชาติจะเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานในระดับล่างที่ประเทศไทยขาดแคลน ทาให้ระบบ
เศรษฐกิจที่ตอ้ งพึ่งพาแรงงานต่างชาติดาเนินอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนเต็มรู ปแบบ ในปี พ.ศ. 2560 (อาภาศิริ พันธุ , 2559)
ปั จจัยหลักที่ส่งผลให้นายจ้างหรื อองค์กรเลือกที่จะจ้างงานกับแรงงานต่างชาติน้ นั เป็ น
ปั จจัยทางด้านค่าตอบแทนที่ต่ากว่าแรงงานไทยและความรับผิดชอบในเรื่ องสวัสดิการต่าง ๆ เพราะ
ในสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ตัวองค์กร เน้นการสร้างผลลัพธ์ และผลกาไรของผลประกอบการ
เป็ นหลัก จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กร ซึ่ งงบประมาณทางด้าน
ค่าตอบแทนของแรงงานถือว่าเป็ นงบที่มีสัดส่ วนรายจ่ายสู ง ดังนั้น การจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามา
ทางานแทนแรงงานคนไทยถือเป็ นอีกหนึ่งในหนทางในการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ
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องค์กรและเป็ นการทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนไทยในระดับล่างที่องค์กรสามารถนามา
ปฏิบตั ิได้ จึงทาให้องค์กรต่าง ๆ ให้ความสาคัญกับการจ้างแรงงานต่างชาติในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
มาก
ปั จจุบนั สถานการณ์แรงงานต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อรับจ้างทางานมี
จานวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จนกลายเป็ นความเคยชินในสังคมที่จะพบเห็นแรงงานต่างชาติทางานอยู่
ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในร้านอาหาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม เขตก่อสร้าง โดยเฉพาะตาม
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ งความต้องการใช้แรงงานต่างชาติยงั คงมีจานวนมาก ดังจะเห็นได้จากสถิติการ
อนุญาตเข้าเมืองของแรงงานต่างชาติประจาปี พ.ศ. 2554-2558 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถิติแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุ ญาตทางานในประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
(สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว, 2560)

ปี / พ.ศ.
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

จานวนรวมทั้งสิ้ น
1,950,650
1,133,851
1,183,835
1,339,834
1,445,575

เพิ่ม/ ลดจากปี ก่อน
615,495
816,799
- 49,984
- 155,999
- 105,741

หน่วยนับ: คน
คิดเป็ นร้อยละ
23.99
41.87
- 4.41
- 13.18
- 7.31

เมื่อนายจ้างตัดสิ นใจรับแรงงานต่างชาติเข้าทางานนั้น ย่อมมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยตามมา
ปั ญหาหลักที่เกิดขึ้นและส่ งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กร คือ ปั ญหาแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาต
ทางานเปลี่ยนงานบ่อยหรื อทางานไม่ตรงกับประเภทงานในใบอนุ ญาตทางาน และเมื่อ
พระราชกาหนดการบริ หารการทางานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ถูกประกาศใช้ เพื่อให้นายจ้าง
และแรงงานต่างชาติได้ดาเนิ นการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชกาหนดการบริ หารจัดการทางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ส่ งผลให้แรงงานต่างชาติที่ข้ ึนทะเบียนขอใบอนุ ญาตทางานถูกต้องตาม
กฎหมายแต่ทางานกับนายจ้างไม่ตรงตามประเภทของงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางานสามารถยืน่
คาขอและเปลี่ยนนายจ้างได้สะดวกยิง่ ขึ้น ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานเบ็ดเสร็ จ (One stop
service)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั มองว่า ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ เป็ นแหล่งที่มีแรงงานต่างชาติ
ต่างสัญชาติและศาสนาอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เมื่อแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทางานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานเบ็ดเสร็ จ (One stop service) (สานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี, 2560) ก็เปรี ยบเสมือนเป็ นการเปิ ดโอกาสให้แรงงานต่างชาติสามารถที่จะ
เปลี่ยนงานใหม่ได้อย่างมีอิสระมากยิง่ ขึ้น แต่เนื่องจากแรงงานต่างชาติไม่มีการคิดไตร่ ตรองอย่างถี่
ถ้วนในการลงทะเบียนประเภทการทางานจึงทาให้เกิดปั ญหาในการเปลี่ยนประเภทของงาน สาหรับ
การจ้างแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่นายจ้าง
จะต้องคานึงถึงความต่อเนื่ องของงาน จึงต้องมีข้ นั ตอนการฝึ กสอนงาน เพื่อให้ได้แรงงานต่างชาติที่
นายจ้างไว้ใจในการทางานสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามที่นายจ้างต้องการ การสอน
งานเหล่านั้นล้วนแต่มีตน้ ทุนในรู ปแบบสิ่ งของ เวลา และตัวเงินที่นายจ้างต้องสู ญเสี ยไป การศึกษา
ในพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี จึงเป็ นภาพสะท้อนปั ญหาการเปลี่ยนงานของแรงงาน
ต่างชาติของพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะงานใกล้เคียงกันนี้ดว้ ยเช่นกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ และลดการ
สู ญเสี ยผลประโยชน์ของร้านค้าในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี และน่าจะเป็ นข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนบริ หารจัดการแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองพัทยา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น หน่วยงานด้านความมัน่ คง กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข
สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน สานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เป็ นต้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ ในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี
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2. อายุมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี
3. สัญชาติมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
4. ศาสนามีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
5. อายุงานการทางานที่ปัจจุบนั มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
6. สถานภาพมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
7. ประเภทของร้านมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลาน
โพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
8. ความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีมีประเด็นในการศึกษาดังนี้
การเปลี่ยนงานใช้แนวคิดของ Mobley, et al. (1978 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงาน ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังตารางที่ 5 และ 6 (ท้ายบทที่ 2) ทั้งนี้ในพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี มีแรงงาน
ต่างชาติที่ต่างสัญชาติและต่างศาสนากันรวมถึงร้านค้าที่ต่างกัน จึงเป็ นที่มาของการเพิ่มตัวแปร
สัญชาติ, ศาสนา, ประเภทร้าน เข้าไปในปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนปัจจัยความพึงพอใจในงานมาจาก
การศึกษาของสิ ริอร วิชชาวุธ (2549 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) สามารถเขียน
กรอบแนวคิดได้ ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สัญชาติ
4. ศาสนา
5. อายุการทางานในร้าน
6. สถานภาพ
7. ประเภทร้าน
ความพึงพอใจในการทางาน
1. โอกาสในความก้าวหน้า
2. สภาพแวดล้อมในการทางาน
3. สภาพทางสังคมของงาน
4. ความมัน่ คงปลอดภัย
5. ลักษณะจูงใจในตัวงาน
6. การบริ หารจัดการ
7. ค่าจ้างและค่าตอบแทน
8. การดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา
9. ผลประโยชน์

ตัวแปรตาม

การเปลี่ยนงานของแรงงาน
ต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อจะเป็ นตัวอย่างการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา การเปลี่ยนงาน และการสู ญเสี ยผลประโยชน์ทางธุ รกิจของนายจ้าง และเพื่อเป็ นข้อมูล
ในการวางแผนบริ การจัดการแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานด้านความมัน่ คง กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เป็ นต้น
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ ได้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล จานวน 7 ตัวแปร ได้แก่ เพศ, อายุ, สัญชาติ, ศาสนา,
สถานภาพ, อายุการทางานในร้าน และประเภทร้าน
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางาน จานวน 9 ตัวแปรได้แก่ โอกาสในความก้าวหน้า,
สภาพแวดล้อมในการทางาน, สภาพทางสังคมของงาน, ความมัน่ คงปลอดภัย, ลักษณะจูงใจ
ในตัวงาน, การบริ หารจัดการ, ค่าจ้างและค่าตอบแทน, การดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา และ
ผลประโยชน์
ตัวแปรตาม ได้แก่ การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตพื้นที่ใช้ในการศึกษา คือ ตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี โดยทาการเก็บแบบสอบถามกับแรงงานต่างชาติที่เป็ นลูกจ้างใน
ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณครั้งนี้ คือ แรงงาน
ต่างชาติ ที่เป็ นลูกจ้างในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี จานวนทั้งสิ้ น 123 คน
ขอบเขตด้ านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้กาหนดระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา
ระหว่าง วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ เฉพาะ
แรงงานต่างชาติ หมายถึง บุคคลซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย ย้ายถิ่นจากประเทศต้นทางมายัง
ประเทศไทย เพื่อมาทางานโดยใช้แรงงานเพื่อแลกกับสิ่ งที่ตอ้ งการ เช่น ค่าจ้างและค่าตอบแทน
เป็ นต้น แรงงานในการวิจยั นี้ หมายถึง แรงงงานต่างชาติที่ทางานในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัด
ชลบุรี
ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน หมายถึง เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงานของ
แรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล และ
ความพึงพอใจในการทางาน
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ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่ วนตัวของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรีซ่ ึ งได้แก่ เพศ, อายุ, สัญชาติ, ศาสนา, อายุงานการทางานในร้าน, สถานภาพ และ
ประเภทร้าน
ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกทางกายและทางใจ ที่ออกมาจากตัว
แรงงานต่างชาติ ซึ่ งเป็ นความรู ้สึกในระดับต่าง ๆ ต่อการทางาน และร้านที่ตนเองทางานอยู่
โดยพิจารณาจาก
1. โอกาสความก้าวหน้า หมายถึง ความรู ้สึกของแรงงานต่างชาติต่อการยอมรับใน
ความสามารถ การได้รับคาชมเชย และโอกาสขึ้นเงินเดือนจากนายจ้าง
2. สภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกของแรงงานต่างชาติต่อ
ความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุในการทางาน สภาพอากาศในร้าน ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องมือ
ที่มีความปลอดภัย และชัว่ โมงในการทางาน
3. สภาพทางสังคมของงาน หมายถึง ความรู ้สึกของแรงงานต่างชาติต่อความสัมพันธ์
การยอมรับ และความร่ วมมือกับเพื่อนร่ วมงาน รวมถึงความภูมิใจที่ได้เป็ นลูกจ้างของร้าน
4. ความมัน่ คงปลอดภัย หมายถึง ความรู ้สึกของแรงงานต่างชาติต่อการทาสัญญาจ้าง
ตามที่กฎหมายกาหนด การให้ความสาคัญจากนายจ้าง ระดับความตึงเครี ยดในการทางาน
5. ลักษณะจูงใจในตัวงาน หมายถึง ความรู้สึกของแรงงานต่างชาติต่อคาแนะนาจาก
เพื่อนร่ วมงาน นายจ้างให้ความไว้วางใจในการทางานของลูกจ้าง สามารถวางแผนการทางานได้เอง
6. การบริ หารจัดการ หมายถึง ความรู ้สึกของแรงงานต่างชาติต่อนายจ้างมีสัจจะในคาพูด
และมีการมอบหมายงานให้กบั ลูกจ้างอย่างยุติธรรม
7. ค่าจ้างและค่าตอบแทน หมายถึง ความรู ้สึกของแรงงานต่างชาติต่อเงินเดือนและ
เงินเพิ่มพิเศษที่ได้รับจากการจ้างงานเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
8. การดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ความรู ้สึกของแรงงานต่างชาติต่อการ
ควบคุมดูแลกฎระเบียบในการทางานของนายจ้าง รวมถึงการแก้ไขปั ญหาทั้งในเวลาทางาน และ
นอกเวลาทางาน
9. ผลประโยชน์ หมายถึง ความรู ้สึกของแรงงานต่างชาติต่อสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับ
เช่น อาหาร, ที่พกั , วันหยุด, ระยะเวลาการทางาน และสิ ทธิประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพตามที่กฎหมาย
กาหนด
การเปลี่ยนงาน หมายถึง แนวโน้มการตัดสิ นใจเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนข้างหน้า ซึ่ งเป็ นไปได้ท้ งั การเปลี่ยนงาน
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จากร้านแห่งเดิมไปอยูร่ ้านแห่งใหม่ โดยประกอบอาชีพลักษณะเดิมหรื อการคงอยูก่ บั ร้านแห่งเดิม
ต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี พระราชบัญญัติ
ระเบียบกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิ และนามา
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริ บทพื้นที่ในการสร้างกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
ตามลาดับ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีแรงงานต่างชาติ
1.1 ความหมายของแรงงาน
1.2 ความหมายของแรงงานต่างชาติหรื อแรงงานต่างด้าว
1.3 พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนงาน/ การลาออกแรงงานต่างชาติ
2.1 ความหมายของการเปลี่ยนงาน
2.2 ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนงาน
2.3 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงาน
3. ข้อมูลตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงงานต่ างชาติ
ความหมายของแรงงาน
สานักงานราชบัณฑิตยสภา (2558) แรงงาน หมายถึง ประชากรในวัยทางาน ไม่รวมถึง
คนพิการ คนวิกลจริ ต นักเรี ยน นักศึกษา แม่บา้ น นักบวช ทหาร ผูต้ อ้ งขังและผูป้ ระกอบกิจการเพื่อ
หากาไรซึ่ งมีความสามารถในการทางานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ กิจการที่คนงานทาในการ
ผลิตเศรษฐ์ทรัพย์ ผูใ้ ช้แรงงาน
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว (2521 อ้างถึงใน อาภาศิริ พันธุ , 2559, หน้า 9)
ในมาตราที่ 5 บัญญัติคาว่า แรงงาน หมายถึง บุคคลชั้นแรงงานอันเป็ นกลุ่มบุคคลที่เสนอขาย
แรงงานกับคนอื่นหรื อองค์การธุ รกิจหรื ออาจเป็ นบุคคลที่ทางานกับเครื่ องมือเครื่ องจักรซึ่ งต้อง
ปฏิบตั ิตามคาสั่งของนายจ้าง
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Kiekhofer (1946 อ้างถึงใน ลือชัย วงษ์ทอง, 2555) แรงงาน หมายถึงกาลังของมนุษย์ใน
อันที่จะสร้าง เศรษฐทรัพย์ข้ ึน ไม่วา่ เศรษฐทรัพย์เหล่านี้ จะเป็ นทรัพย์ของสังคมหรื อบริ การโดยตรง
ของมนุษย์ก็ตาม
Kühn (1965 อ้างถึงใน ลือชัย วงษ์ทอง, 2555) แรงงาน หมายถึง มนุษย์ชาติผซู้ ่ ึงกระทา
กิจการต่าง ๆ เพื่อการดารงอยูข่ องตนหรื อ
แรงงาน หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ซึ่ งทางานโดยอาศัยกาลังกายและ หรื อ
แรงงาน หมายถึง ความอุตสาหะของมนุษย์ในการกระทากิจต่าง ๆ โดยกาลังกายเพื่อการ
ดารงอยูข่ องเขา
Reder (1957 อ้างถึงใน ลือชัย วงษ์ทอง, 2555) แรงงาน หมายถึง บุคคลต่าง ๆ โดยได้รับ
ค่าจ้างหรอเงินเดือนค่าจ้าง หรื อเงินเดือนนี้เป็ นที่มาเบื้องต้นของรายได้ในครอบครัวของเขา
จากคาจากัดความต่าง ๆ ข้างต้นนี้ “แรงงาน” จึงแยกพิจารณาออกเป็ น 2 นัย คือ
1. แรงงาน หมายถึง จานวนบุคคลต่าง ๆ ที่ทางานอยูใ่ นหน่วยธุ รกิจหรื อพร้อมที่จะ
ทางานอันประกอบด้วยบุคคลประเภทต่าง ๆ เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง หรื อกรรมกรผูท้ างานเองโดยไม่มี
ลูกจ้างและอื่น ๆ บางพวกอาจจะได้รับค่าตอบแทนเป็ น กาไรหรื อดอกเบี้ย ฉะนั้นตามความหมายนี้
จึงหมายถึงบุคคลต่าง ๆ ที่อยูใ่ นกาลังแรงงาน (Labor force) ทั้งหมด
2. แรงงาน หมายถึงกาลังของมนุษย์ (Human effort) ไม่วา่ กาลังนั้นจะเป็ นกาลังทาง
ร่ างกาย (Physical) หรื อกาลังทางสมอง เพื่อปฏิบตั ิงานใด ๆ ให้ได้เศรษฐทรัพย์มาบาบัด
ความต้องการของตน การพิจารณาในด้านนี้จึงพิจารณาถึงคุณลักษณะ (Qualitative) ของคนงานเป็ น
สาคัญ
ธเนศ ศรี วชิ ยั ลาพันธ์ (2558, หน้า 1) แรงงานทางด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง แรงหรื อ
กาลังที่ออกมาจากร่ างกายเรี ยกว่า แรงกาย และการใช้งานทางสมองให้ออกมาเป็ นความคิดให้
การกระทาสิ่ งนั้น เรี ยกว่า แรงความคิดของมนุษย์ เมื่อนาแรงกายและแรงความคิด มาประกอบกัน
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ จะเรี ยกว่า “งาน” มนุษย์เราทางานเพื่อการดารงอยู่ โดยการใช้แรงงาน
เพื่อแลกกับสิ่ งที่ตอ้ งการ เช่น เงิน หรื อข้อตกลงตามแต่ส่วนบุคคล เป็ นต้น
ธเนศ ศรี วชิ ยั ลาพันธ์ (2558, หน้า 1) แรงงานทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึง อาจถูกมองว่า
เป็ น “ปัจจัยการผลิต” ชนิ ดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจอันได้แก่ แรงกายและสมองต้องแลกมาด้วย
ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างหรื อสิ่ งของต่าง ๆ เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ แรงงาน หมายถึง บุคคลต่าง ๆ ที่ใช้ร่างกาย แรงใจหรื อแรงสมองในการ
ทางาน โดยการทางานนั้นเป็ นการทาเพื่อดารงอยูข่ องชี วติ หรื อเพื่อที่จะต้องแลกกับสิ่ งที่ตอ้ งการ
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เช่น เงิน สิ่ งของต่าง ๆ หรื อข้อตกลงตามแต่ส่วนบุคคลซึ่ งแรงงานเป็ นหนึ่งในปัจจุบนั หนึ่งในการ
ผลิตและระบบเศรษฐกิจที่สาคัญ
ความหมายของแรงงานต่ างชาติหรือแรงงานต่ างด้ าว
สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว (2560) แรงงานที่ยา้ ยถิ่นจากประเทศต้นทางเข้ามาใน
ประเทศปลายทางมีคาเรี ยกได้หลายแบบ อาทิ แรงงานต่างชาติ แรงงานข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว
คนต่างด้าว และแรงงานอพยพ ต่างก็เป็ นคาเรี ยกของแรงงานที่ยา้ ยถิ่นมาประกอบอาชีพยังประเทศ
ปลายทาง ในวิจยั เล่มนี้เป็ นการศึกษาแรงงานต่างชาติที่ยา้ ยถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพยังประเทศไทย
ในเขตตลาดเก่าลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี จึงขอเรี ยกให้เป็ นคาเดียวกันว่า “แรงงานต่างชาติ”
คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย
แรงงานต่างด้าวทัว่ ไป หมายถึง แรงงานต่างด้าวซึ่ งมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร แรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทางานในราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการลงทุนหรื อตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในลักษณะ
เดียวกัน
แรงงานต่างด้าว หมายถึง คนงานต่างชาติที่ที่มาหางานทาเพื่อเลี้ยงชีพอยูใ่ นประเทศไทย
โดยที่ไม่ได้เป็ นพลเมืองของประเทศไทย ซึ่ งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และแรงงานต่างด้าว
ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กล่าวว่า คนต่างด้าวเข้าเมือง
ถูกกฎหมาย หมายถึง คนต่างด้าวซึ่ งมีเอกสารที่รัฐบาลของประเทศตนรับรอง ได้แก่ หนังสื อ
เดินทาง (Passport) หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทาง ได้แก่ หนังสื อ (Certificate of identity)
และมีการตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทูตหรื อกงสุ ลประเทศต้นทางนั้น ๆ เมื่อเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการประทับตราระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักรประเภทชัว่ คราว
(Non-immigrant visa) ลงในหนังสื อเดินทาง (Passport) หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทาง
โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และเมื่อประสงค์จะทางานต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การทางานของคนต่างด้าว
สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว (2560) กล่าวว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 แบ่งเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. คนต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรและ
ทางานตาม ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
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2. คนต่างด้าวมาตรา 9 ประเภททัว่ ไป คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร หรื อ
ได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ในฐานะนักท่องเที่ยว หรื อผูเ้ ดินทางผ่าน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
3. คนต่างด้าวมาตรา 9 พิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่
หลบหนีเข้าเมืองได้รับการผ่อนผันให้ทางานและอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่ งได้ผา่ น การพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะ การเข้าเมืองถูกกฎหมายเรี ยบร้อยแล้ว
4. คนต่างด้าวมาตรา 9 นาเข้าตาม MOU คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่
เข้ามาทางานตามความที่ตกลงกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง
5. คนต่างด้าวมาตรา 12 ประเภทส่ งเสริ มการลงทุน คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.
2520) หรื อกฎหมายอื่น ได้แก่พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝี มือ ผูช้ านาญการ
6. คนต่างด้าวมาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยืน่ ขอ
ใบอนุญาตทางาน
7. คนต่างด้าวมาตรา 14 คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางาน
บริ เวณ ชายแดนในลักษณะไป-กลับ หรื อตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดน
ระหว่าง ราชอาณาจักรไทยกับประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย
8. คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) หมายถึง แรงงานที่เข้ามาทางานใน
ประเทศไทย ในตาแหน่งกรรมกร หรื อคนรับใช้ในบ้าน ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้าง
แรงงานระหว่างประเทศไทย กับประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน
รวมถึงแรงงานที่ลกั ลอบเข้าเมือง ได้รับการปรับสถานะเป็ นเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาต
ทางาน
สรุ ปว่า แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย ย้ายถิ่นจากประเทศ
ต้นทางเข้ามายังประเทศปลายทางคือ ประเทศไทย เพื่อมาทางานโดยใช้แรงงาน ทั้งแรงกายและ
แรงสมอง เพื่อแลกกับสิ่ งที่ตอ้ งการ เช่น เงิน หรื อข้อตกลงอื่น ๆ เป็ นต้น
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พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการจ้ างแรงงานต่ างด้ าวของไทย
กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ (2552) กล่าวว่า พระราชบัญญัติการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็ นหนึ่งพระราชบัญญัติที่ถูกเร่ งรัดออกมาในช่วง ปลายสมัยของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ที่เป็ นผลมาจากการปฏิวตั ิเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ร่ างกฎหมายฉบับนี้
ถูกนาเสนอต่อสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ และผ่านการพิจารณา 3 วาระรวดในวันที่ 2 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 จากนั้นมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป กฎหมายการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการทางาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2544 และจัดโครงสร้างของพ.ร.บ. โดยแบ่งเป็ น 6 หมวด และ
บทเฉพาะกาล รวม 60 มาตรา มาบังคับใช้แทนมีการปรับปรุ งการกาหนดงานที่คนต่างด้าวอาจทาได้
จากเดิมซึ่ งกาหนดงานที่คนต่างด้าวห้ามโดยมีสาระสาคัญ 4 ประเด็น คือ
1. พ.ร.บ.นี้ไม่ใช้บงั คับคนต่างด้าวตามมาตรา 4
2. มาตรา 7 “งานใดที่คนต่างด้าวอาจทาได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง โดยคานึงถึงความมัน่ คงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และ
ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ”
3. มีการเปลี่ยนแปลงประเภทคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 โดยอนุญาตรวมคน ต่างด้าวที่
เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (ตามมาตรา 13 วรรค 5)
ด้วย
4. เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ ในการทางาน และจ้างงานแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน
มาตรา 14 คนต่างด้าวซึ่ งมีภูมิลาเนาและเป็ นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย
ถ้าได้เข้ามาในราช อาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสื อเดินทาง ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
อาจได้รับอนุญาตให้ทางานบางประเภทหรื อลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว ในช่วง
ระยะเวลาหรื อตามฤดูกาลที่กาหนดได้ตามเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา
กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ (2552) กล่าวว่า พระราชบัญญัติการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีการปรับปรุ งกฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 (BOI) กฎหมายการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หรื อกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ วในการออก (Visa) และกระบวนการออกใบอนุ ญาตทางาน นอกจากนี้การเก็บค่าธรรมเนียม
(Levy) จะเก็บเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แม้จะมีการต่อใบอนุ ญาตก็ตาม เพื่ออานวยให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็ วยิง่ ขึ้น และกาหนดให้อายุใบอนุ ญาตทางาน มีอายุไม่เกิน 2 ปี ซึ่งใบอนุญาตทางานจะ
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ไม่สามารถใช้ร่วมกับการอยูใ่ นราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคน
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เข้าเมือง ซึ่ งในการออกใบอนุ ญาตทางานนั้นต้องมีระยะเวลาได้ไม่เกิน 4 ปี ติดต่อกัน เพื่อป้ องกัน
การโอนหรื อเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และการปรับปรุ งให้ผรู้ ับใบอนุญาตสามารถเปลี่ยนประเภทหรื อ
ลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่ สถานที่ทางาน หรื อเงื่อนไขได้และการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตทางาน โดยให้อานาจแก่นายทะเบียนรวมถึงผูท้ ี่รัฐมอบหมายในการ
เพิกถอนใบอนุ ญาต ในกรณี ผทู ้ ี่รับใบอนุ ญาตฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการอนุญาต มีการ
กาหนดโทษสาหรับแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทางานให้สูงขึ้นตามกฎหมาย
การเข้ าเมืองอย่ างถูกกฎหมายของแรงงานต่ างด้ าวในประเทศไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (2554) การเข้าเมืองอย่างถูก
กฎหมายของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย คนต่างด้าวซึ่ งมีเอกสารที่รัฐบาลของประเทศตน
รับรองได้แก่ หนังสื อเดินทาง (Passport) หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทาง ได้แก่ หนังสื อ
เดินทางชัว่ คราว (Temporary passport) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) และมี
การตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทูตหรื อกงสุ ลไทยประจาประเทศต้นทางนั้น ๆ เมื่อเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยแล้วจะต้องได้รับการประทับตราระยะเวลาให้อยูใ่ นราชอาณาจักร ประเภทชัว่ คราว
(Non-immigramt visa) ลงในหนังสื อเดินทาง (Passport) หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทางโดย
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองและเมื่อประสงค์จะทางานต้องขออนุ ญาตทางานกฎหมายว่าด้วยการ
ทางานของคนต่างด้าว โดยจาแนกประเภทต่างด้าวหลายมาตราได้ ดังนี้
มาตรา 9 หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จาแนกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้ (สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว, 2560)
1. ประเภททัว่ ไป หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะและทางานอยูใ่ นตาแหน่ง
ค่อนข้างสู ง หรื ออาจถูกส่ งมาจากบริ ษทั แม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรื อเข้ามา
ทางานชัว่ คราวในงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะ และเทคโนโลยีช้ นั สู งเป็ นความต้องการผูท้ ี่มีความสามารถ
เฉพาะด้าน
2. ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตทางานตามประกาศคณะ
ปฏิวตั ิฉบับ ที่ 322 ข้อ 10 (10) มีสาระสาคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่ งมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและทางานอยูแ่ ล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่”
3. ประเภทแจ้งการทางาน หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการ
ชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมืองเพื่อทางานอันจาเป็ นและเร่ งด่วนที่มีระยะเวลาทางาน
ไม่เกิน 15 วัน
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4. ประเภทพิสูจน์สัญชาติ หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
ลาว และกัมพูชา ซึ่ งเดิมคณะรัฐมนตรี มีมติผอ่ นผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราว ระหว่าง
รอการส่ งกลับอนุญาตให้ทางานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน มีใบอนุญาต
ทางานชนิดบัตรสี ชมพู และได้รับเอกสารรับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง ได้แก่
หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary passport) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity)
เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการขออนุญาตทางาน โดยได้รับใบอนุญาตทางานเป็ นชนิดบัตร
สี เขียว
มาตรา 13 หมายถึง ประเภทชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยืน่ ขอใบอนุญาตทางาน
มาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษ
ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน เช่น นักลงทุน ผูช้ านาญการ เป็ นต้น
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องและการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าว
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (2560) ประเทศไทยมีขอ้
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521,
พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544, พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 และ พ.ร.ก. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็ นฉบับล่าสุ ด ซึ่ ง พ.ร.ก. นี้กาหนดขึ้นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริ หารการจัดการการทางานของคนต่างด้าวไปเป็ นอย่างมีระบบ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถสรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ได้ดงั นี้
มาตรา 5 ความหมาย การนาคนต่างด้าวมาทางานหมายความว่า การดาเนินการต่าง ๆ ที่
เป็ นการให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศไทย ซึ่ งการ
บริ หารจัดการหรื อวิธีการหรื อกระบวนการในการนาคนต่างด้าวเข้ามานั้นไปเป็ นตามรู ปแบบการ
จัดการที่ภาครัฐกาหนด
ทางาน หมายความว่า การที่บุคคลกระทาการใด ๆ โดยใช้กาลังกายหรื อความรู ้
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรื อประกอบการงาน เพื่อมุ่งหวังได้รับค่าตอบแทนหรื อ
ประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ
คนต่างด้าว หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย
นายจ้าง หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และให้รวมถึง
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีความต้องการที่จะนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศกับตนด้วย
ลูกจ้าง หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
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ใบอนุญาตทางาน หมายความว่า ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวที่สามารถทางานได้
อย่างถูกกฎหมาย
มาตรา 9 ห้ามผูใ้ ดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุ ญาตทางานเข้าทางาน
มาตรา 46 กรณี ที่นายจ้างเป็ นผูน้ าคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับตนจะต้องได้รับอนุ ญาต
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนด นอกจากนั้นนายจ้างต้องวางหลักประกันไว้ดว้ ย
เพื่อประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
มาตรา 50 ในกรณี ที่เลิกจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างต้องแจ้งต่ออธิ บดีและส่ งแรงงาน
ต่างด้าวกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน 7 วัน
มาตรา 61 ผูใ้ ดประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน ต้องยืน่ คาขออนุ ญาตทางาน
และชาระค่าธรรมเนียมแทนแรงงานต่างด้าว
มาตรา 64 คนต่างด้าวที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมี
บัตรผ่านแดนหรื อเอกสารของทางราชการประเทศต้นทางออกให้ อาจได้รับอนุญาตให้ทางานเป็ น
การชัว่ คราวในช่วงระยะเวลาหรื อตามฤดูกาลและในพื้นที่ที่กาหนดได้
มาตรา 67 การขอต่ออายุใบอนุญาตต้องขอก่อนที่ใบอนุ ญาตทางานจะสิ้ นอายุและการต่อ
อายุใบอนุ ญาตให้ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
มาตรา 69 หากใบอนุญาตทางานสู ญหาย ชารุ ด ให้ยนื่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตทางาน
ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน
มาตรา 74 ให้นายจ้างแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่คนต่างด้าวออกจากงาน
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
มาตรา 102 ผูใ้ ดรับคนต่างด้าวเข้าทางานโดยไม่มีใบอนุ ญาตทางาน มีโทษปรับตั้งแต่
400,000-800,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน
มาตรา 105 ผูใ้ ดประกอบธุ รกิจการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานโดยมิได้รับอนุญาต มีโทษ
จาคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 113 นายจ้างที่นาคนต่างด้าวมาทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรื อปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อการนาคนต่างด้าว 1 คน หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 120 ผูร้ ับอนุญาตให้ทางานหากไม่มีใบอนุ ญาตติดตัวที่สามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่
เห็นได้มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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ขั้นตอนการดาเนินการจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าว ณ ศูนย์ บริการเบ็ดเสร็จ (One stop
service)
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี (2560) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ
(One stop service) โดยกาหนดให้ แรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 55 ปี รวมทั้งผูต้ ิดตามที่เป็ นบุตรอายุ
ไม่เกิน 18 ปี บริ บูรณ์ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผ่านการจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557-2558
กลุ่มที่ 2 ผูม้ ีเอกสารจากประเทศต้นทางมารายงานตัว เพื่อปรับปรุ งประวัติทางการ
ทะเบียน ตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพ และขออนุญาตทางาน โดยคุม้ ครองชัว่ คราวให้สามารถอยู่
ในราชอาณาจักรไทย ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ ดังนี้
1. ค่าบัตรประจาตัวบุคคลซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย 80 บาท
2. ค่าตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพ 3,700 บาท
3. ค่าใบอนุญาตทางาน 1,900 บาท
ทั้งนี้บุคคลต่างด้าวสามารถขอรับบริ การตรวจสุ ขภาพและประกันสุ ขภาพล่วงหน้าได้ที่
โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลประจาอาเภอหรื อ
โรงพยาบาลประจาจังหวัดใกล้บา้ นได้
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องและทางานกับนายจ้างแต่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตทางาน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอจานวน 100 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 900 บาท (โดยไม่ตอ้ งตรวจสุ ขภาพ)
การให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยูใ่ น
ราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่ งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในทุกประเภทกิจการ
ทางานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี และจะต่ออายุการทางานอีกได้ครั้งละ 2 ปี ไม่เกิน 4 ครั้ง รวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี โดยไม่ตอ้ งเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่ งการต่ออายุแต่ละครั้งให้เป็ นตามเงื่อนไขที่
กรมการจัดหางานกาหนด
สั ญญาจ้ างงานแรงงานต่ างชาติ
สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว (2560) สัญญาจ้างงานเป็ นเสมือนคู่มือในการปฏิบตั ิงาน
ต้องอ่านให้เข้าใจและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ศึกษารายละเอียดและลักษณะการทางานให้เข้าใจ
และปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ดังนี้
1. สัญญาจ้างต้องระบุตาแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง (ต้องไม่ต่ากว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่า)
และต้องระบุวนั ที่จ่ายค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง
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2. ต้องระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนว่าเป็ นสัญญาทางาน 1 ปี หรื อ 2 ปี พร้อมระบุ
สถานที่ทางาน
3. ชัว่ โมงการทางานปกติไม่เกิน 8 ชัว่ โมง/ วัน งานที่ทาอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและ
ความปลอดภัย ไม่เกิน 7 ชัว่ โมง/ วัน ถ้าเกินจากชัว่ โมงทางานปกติตอ้ งได้รับค่าล่วงเวลา และใน 1
สัปดาห์ทางาน 6 วัน
4. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดประจาสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้าง สัปดาห์ละ 1 วัน และ
วันหยุดประเพณี ไทยโดยได้รับค่าจ้างปี ละ 13 วัน และเมื่อลูกจ้างทางานครบหนึ่งปี นายจ้างตกลงจัด
ให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อน ประจาปี โดยได้รับค่าจ้างเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 วันทางาน
5. ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทางานเกินเวลาทางานปกตินายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้าง
ในอัตรา 1.5 เท่า ของค่าจ้างปกติต่อชัว่ โมง ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่าย
ค่าทางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 2 เท่าของค่าจ้างปกติต่อชัว่ โมง
6. นายจ้างตกลงจัดอาหารให้ลูกจ้างทุกวันทางานวันละ 3 มื้อ โดยค่าใช้จ่ายให้ตกลง
กันเองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
7. นายจ้างตกลงจะจัดที่พกั อาศัยที่ปลอดภัย และถูกสุ ขลักษณะให้แก่ลูกจ้าง โดย
ค่าใช้จ่ายเรื่ องที่พกั ให้ตกลงกันเองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
8. นายจ้างตกลงจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตลอดระยะ เวลาของสัญญาตามที่
กฎหมาย ระเบียบประกาศกาหนด
9. นายจ้างจะจ่ายค่าเดินทางของลูกจ้างถึงประเทศไทย รวมทั้ง จัดพาหนะรับส่ งลูกจ้าง
จนถึงที่พกั และจ่ายค่าโดยสารกลับภูมิลาเนาของ ลูกจ้างในกรณี ทางานครบสัญญา ยกเว้นกรณี ที่เป็ น
ความผิดของลูกจ้าง หรื อลูกจ้างเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญา
10. ลูกจ้างต้องเชื่ อฟังและปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของบริ ษทั นายจ้าง ซึ่ งกาหนดขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย และให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ไทย/ ลูกจ้างต้องทางาน
ให้กบั นายจ้างเท่านั้นไม่ไปทางานให้กบั บุคคลอื่น/ ลูกจ้างต้องไม่กระทาการใด ๆ ในลักษณะ
ชุมนุมประท้วงหรื อ รวมตัวกระทาการในสิ่ งผิดกฎหมาย
11. กรณี นายจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญานายจ้างต้องบอกกล่าว ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า
1 เดือน หรื อจ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรื อให้เป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทย รวมทั้งนายจ้างต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย/ กรณี ลูกจ้างประสงค์ บอกเลิก
สัญญาลูกจ้างต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน และต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศ
ด้วยตนเอง
12. นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยูใ่ นสถานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ เช่น
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ภัยธรรมชาติการจลาจล การสู ้รบ หรื อการสงคราม และถ้าสถานการณ์ไม่เอื้ออานวยให้ทางาน
ต่อไป นายจ้างต้องส่ งลูกจ้างกลับประเทศโดยนายจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งหมด/ เงื่อนไขอื่นที่มิได้
ระบุในสัญญานี้ให้เป็ นไปตามกฎหมาย

แนวคิดและทฤษฎีการเปลีย่ นงาน/ การลาออกแรงงานต่ างชาติ
ความหมายของการเปลี่ยนงาน
Black and Loughead (1990 อ้างถึงใน สุ ธิดา คิวานนท์, 2555) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยน
หรื อโยกย้ายตาแหน่งการทางาน โดยยังคงอยูภ่ ายในสายงานหรื ออาชีพเดิม การเปลี่ยนงานเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการเปลี่ยนอาชี พ แต่มีความแตกต่างไปจากการเปลี่ยนอาชีพ คือ การเปลี่ยนอาชีพเป็ น
ย้ายชีวติ การทางานทั้งหมดกระบวนการเปลี่ยนงานอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรื อหลายครั้งใน
ชีวติ ได้
Mowday, et al. (1982 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) กล่าวว่า ความตั้งใจ
เปลี่ยนงานหรื อลาออกจากองค์การไว้วา่ หมายถึง การที่พนักงานจบหรื อหยุดความเป็ นสมาชิกใน
องค์การด้วยความสมัครใจ
Porter, et al. (1974 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) กล่าวว่า ความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนงานหรื อลาออกจากงานสามารถทานายได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากงานจริ ง
ทั้งนี้เพราะความต้องตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากงานอยูภ่ ายใต้การควบคมของบุคลากร
มากกว่าการเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากงานจริ งที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับปั จจัยภายนอกอย่างอื่นมาก
ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากงานมีความสัมพันธ์สูงกับพฤติกรรมการเปลี่ยนงานหรื อ
ลาออกจากงาน
Price (1977 อ้างถึงใน ณปภัช นาคเจือทอง, 2552) กล่าวว่า การลาออกหมายถึง การที่
บุคคลได้เคลื่อนย้ายจากความเป็ นสมาชิกของระบบสังคมหนึ่ง ๆ ไปอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งในที่น้ ี
ไม่รวมถึงการขาดงาน ความเฉื่ อยชา หรื อการปฏิบตั ิงานได้ต่ากว่าปกติ
Streers and Porter (1984 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) ได้ให้ความหมายของ
ความตั้งใจเปลี่ยนงานหรื อลาออกจากองค์การไว้วา่ เป็ นความพร้อมที่กระทาพฤติกรรมการ
เปลี่ยนงานหรื อลาออกจากงานในอนาคต
แมน สารรัตน์ (2527 อ้างถึงใน สุ ธิดา คิวานนท์, 2555) กล่าวว่า การเคลื่อนย้ายแรงงาน
เป็ นกระบวนการที่คนงานแต่ละคนตัดสิ นใจว่าจะรับจ้างทางานใดในเวลาใดเวลาหนึ่ง กระบวนการ
ในการเลือกงานนามาซึ่ งการการเลือกนายจ้าง อุตสาหกรรม อาชีพ และถิ่นทามาหากินของคนงาน
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และในชัว่ ชีวติ การทางานของคนคนหนึ่งอาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานหลายครั้ง ในรู ปแบบต่าง ๆ
กัน เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพหลายครั้ง หรื อเปลี่ยนนายจ้างหลายหน เป็ นต้น
อัมพร วิจิตรพันธ์ (2526 อ้างถึงใน สุ ธิดา คิวานนท์, 2555) กล่าวว่า การเปลี่ยนงาน
เคลื่อนย้ายงาน คือ การที่คนงานเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปทาอีกงานหนึ่ง หรื อเปลี่ยนตาแหน่งสู งขึ้น
ในโรงงานเดียวกัน หรื อระหว่างโรงงาน หรื ออยากเปลี่ยนงานโดยสมัครใจ เพื่อได้งานที่ดีข้ ึน หรื อ
หนีสภาพไม่พอใจในการทางาน
สรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนงาน หมายถึง การยุติความเป็ นสมาชิกในองค์การ โดยในงานวิจยั นี้
เป็ นการศึกษา แรงงานต่างด้าวในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ดังนั้นการเปลี่ยนงาน
หมายถึง บุคคลซึ่ งเป็ นแรงงานต่างชาติมีความคิดและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน เมื่อมีร้านค้าอื่นที่
ดีกว่า รวมทั้งความคิดและความตั้งใจที่จะโยกย้ายไปทางานร้านค้าอื่นหรื อ การเปลี่ยนงานเพื่อไป
ทางานประเภทอื่นที่ดีกว่า
ประเภทของการเปลีย่ นงาน
Rynes and Rosen (1983 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) ได้แบ่งการเปลี่ยนงาน
เป็ น 3 ประเภท คือ
1. การเปลี่ยนหน้าที่เป็ นการขยายความรับผิดชอบ ทักษะและหน้าที่ในการทางาน
2. การเปลี่ยนนายจ้าง ผูเ้ ปลี่ยนงานจะโยกย้ายจากองค์การเดิมที่ตนทางานไปสู่ องค์การ
ใหม่
3. การเปลี่ยนที่ทางาน (Geographical location) เป็ นการเปลี่ยนสถานภาพหรื อตาแหน่ง
ในการทางานซึ่ งอาจเป็ นการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น หรื อเปลี่ยนองค์การใหม่ก็ได้
West and Nicholson (1989 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) ได้แบ่งการเปลี่ยน
งานเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การเปลี่ยนงานแบบเปลี่ยนหน้าที่ เป็ นการเปลี่ยนหน้าที่ที่บุคคลกระทาหรื อ
รับผิดชอบไปจากเดิม
2. การเปลี่ยนงานแบบเปลี่ยนนายจ้าง เทียบได้กบั ข้อ 2 ของ Rynes and Rosen (1983
อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550)
3. การเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสถานภาพ (Status) เป็ นการเปลี่ยนสถานภาพหรื อตาแหน่งใน
การทางาน ซึ่ งอาจเป็ นการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นไปหรื อลดตาแหน่งลงมา โดยอาจอยูใ่ นองค์การ
เดิม หรื อเปลี่ยนองค์การใหม่ก็ได้ เช่น เปลี่ยนตาแหน่งจากผูป้ ฎิบตั ิการ เป็ นผูจ้ ดั การสาขา เป็ นต้น
Loughead and Black (1990 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) ได้แบ่งประเภทของ
การเปลี่ยนงานเป็ น 2 ประเภท คือ
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1. การเปลี่ยนงานภายใน การเปลี่ยนงานนี้ รวมถึงการเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยน
ภาระงาน ความรับผิดชอบ เป็ นต้น อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น บุคคลอาจทบทวนพิจารณา
หรื อปรับเปลี่ยนค่านิยมการใช้ชีวติ ของตน เป็ นต้น หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่น เช่น การเพิม่ หรื อลดเวลา ความสนใจและการเสริ มแรงแก่บุคคลแวดล้อมในที่ทางาน
เป็ นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงระหว่างงาน เป็ นการเปลี่ยนหรื อโอนย้ายตาแหน่งการทางาน เช่น
การเปลี่ยนไปทางานที่คล้ายคลึงหรื อแตกต่างจากงานเดิม อาจเป็ นภายในองค์การเดิม หรื อ
ต่างองค์การ
2.1 การเปลี่ยนงานภายในองค์การ (Intraorganization) ได้แก่ การเปลี่ยนตาแหน่งงาน
สถานภาพ หน้าที่ภายในองค์การ ซึ่ งมันเป็ นการเลื่อนตาแหน่งงาน
2.2 การเปลี่ยนงานระหว่างองค์การ (Interorgannization) ได้แก่ การเปลี่ยนนายจ้าง
West and Nicholson (1988 อ้างถึงใน สุ ธิดา คิวานนท์, 2555) ได้แบ่งกลุ่มผูเ้ ปลี่ยนงาน
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. กลุ่มผูม้ ีโอกาส (Opportunists) กลุ่มนี้เป็ นผูท้ ี่ทางานอยูแ่ ล้ว แต่มกั เปลี่ยนงานแบบ
ไม่ได้คาดคิดมาก่อน เป็ นบุคคลที่ตอ้ งการเปลี่ยนนายจ้าง หน้าที่ หรื อทั้งสองประการ เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้และความสามารถของตนเอง ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ จึงมักเป็ นผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จในงาน
ของตน เป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสู ง ปรับตัวได้ดี ชอบความท้าทาย ต้องการความยอมรับ
นับถือและต้องการโอกาสในการเรี ยนรู ้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ประกอบสาคัญคือ บุคคลเหล่านี้
มักเปลี่ยนงานที่มีลกั ษณะเป็ นการเปลี่ยนหน้าที่และเพิ่มความรับผิดชอบแก่ตวั เอง
2. กลุ่มผูแ้ สวงหา (Seeker) บุคคลกลุ่มนี้ไม่พึงพอใจบางสิ่ งอย่างในงานที่ตนเองทาอยูใ่ น
ปัจจุบนั และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง พวกเขาอาจรับรู ้วา่ ตนเองขาดลักษณะที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การหาทางเลือกใหม่ ๆ หรื อทาให้คนเองไม่มีทางเลือก กลุ่มผูแ้ สวงหาจะแตกต่างไปจากกลุ่ม
ผูม้ ีโอกาสคือ พวกเขาเห็นว่างานที่ตนทาอยูท่ าให้ขาดการพัฒนาตนเอง
3. กลุ่มผูว้ า่ งงาน (Unemployed) เป็ นกลุ่มคนที่ไม่มีงานทา บุคคลกลุ่มนี้จะหางานใหม่
เหมือนกับกลุ่มผูแ้ สวงหาแต่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินและทางสังคมน้อยกว่า กลุ่มผูว้ า่ งงาน
มักรู ้สึกว่าตนมีทกั ษะและความสามารถน้อยจนทาให้ไม่ได้รับการจ้างงาน แม้จะยังเชื่อว่าตนยังมี
โอกาสก้าวหน้าในงาน แต่การที่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองน้อยลง จึงทาให้บุคคลกลุ่มนี้รับถึงโอกาส
เหล่านั้นน้อยลงไปกว่าเดิม
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ผลกระทบทีเ่ กิดจากการลาออกและการเปลี่ยนงาน
Mobley (1982 อ้างถึงใน อาภาศิริ พันธุ , 2559) ได้กล่าวถึง ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิด
จากการลาออก ดังนี้
1. ผลกระทบต่อองค์การ
1.1 ผลดี ทาให้ได้คนที่ดีกว่าหรื อมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเข้ามาแทน และก่อให้เกิด
ความรู ้แนวคิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการรับคนใหม่เข้ามาทางาน
1.2 ผลเสี ย เป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสมัครคัดเลือก และฝึ กอบรมองค์การ
อาจจะสู ญเสี ยบุคคลที่มีความชานาญมีความสามารถสู งไป และอาจจะเป็ นเหตุให้องค์การต้องระงับ
หรื อเลื่อนโครงการที่สาคัญเนื่องจากสู ญเสี ยบุคคลเหล่านี้ ไป
2. ผลกระทบต่อตัวบุคคล
2.1 ผลดี บุคคลที่ลาออกจากงานไปซึ่งอาจจะได้รับรายได้ หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทนที่มากขึ้น ได้งานที่ทา้ ทายความรู ้ความสามารถมากกว่าเดิม มีความก้าวหน้าที่การงานสู งขึ้น
นอกจากนี้จะทาให้บุคคลมีความรู ้สึกเชื่อมัน่ ในตนเองสู งขึ้น และมีผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานสู งขึ้นตามไปด้วย
2.2 ผลเสี ยการที่มีคนลาออกจากองค์การไปจะมีผลทาให้คนที่ยงั อยูพ่ ยายามแสวงหา
ทางเลือกใหม่ตามไปด้วย และการลาออกอาจทาให้สูญเสี ยผลประโยชน์บางอย่าง ที่ได้รับจาก
หน่วยงานเดิม เช่น ความอาวุโส ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ผลกระทบต่อสังคม
3.1 ผลดี ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ อุตสาหกรรมที่กาลังขาดแคลน และจะ
มีผลในการเพิ่มรายได้เฉลี่ยของประชากรด้วย
3.2 ผลเสี ย การที่มีคนลาออกงานไปจะมีผลทาให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสู งขึ้น ซึ่ งมีผล
ทาให้ราคาสิ นค้าสู งขึ้นตามไปด้วย
ณปภัช นาคเจือทอง (2552) กล่าวว่า ผลกระทบต่อองค์การและตัวบุคคล โดยผลกระทบ
จากการสู ญเสี ยกาลังคนขององค์กร ทาให้องค์กรต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายกับบุคคลในกระบวนการ
สรรหาและการคัดเลือก สู ญเสี ยโอกาสผลผลิตและประสิ ทธิ ภาพขององค์กรจะลดลงช่วงหนึ่ง
เนื่องจากคนไม่เพียงพอต่อกระบวนการทางาน หรื ออาจทาให้ขวัญและกาลังใจ ของบุคคลที่ยงั คงอยู่
ในองค์กรลดลง
สรุ ปได้วา่ ผลกระทบของการลาหรื อเปลี่ยนงานนั้นนามาซึ่ งผลกระทบทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม อาทิ ผลกระทบต่อองค์การ ผลกระทบต่อตัวบุคคล ผลกระทบต่อสังคม เป็ นต้น
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ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการลาออกและการเปลี่ยนงาน
Guimaraes and Igbaria (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า ปั จจัยทางด้าน
การขยายขอบเขตการทางาน ความสับสนทางบทบาทหน้าที่ ความขัดแย้งทางบทบาทหน้าที่
ความพึงพอใจในงานโดยรวม และความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความตั้งใจลาออกจากงาน
Moore (2000 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า ปริ มาณงานที่มากเกินไป
การรับความยุติธรรมในการให้ผลตอบแทน เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออก
ในทิศทางตรงกันข้าม ในขณะที่ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้าจากการทางานเป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ไปในทางเดียวกัน คือ เมื่อมีความเหนื่ อยล้าจากการทางานมากขึ้นจะส่ งผลบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความตั้งใจลาออกจากงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่าปั จจัยด้านความมี
อิสระในการทางานความสับสนและความขัดแย้งทางบทบาทหน้าที่เป็ นปั จจัยไม่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจลาออกจากงานของบุคคลากรทางด้านนี้
Igbaria and Greenhaus (1991 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) และ Igbaria and
Siegel (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความตั้งใจลาออกจากงาน ซึ่ งสามารถสรุ ปปั จจัยที่ส่งผลได้ดงั นี้ ปั จจัย
ทางด้านปริ มาณงานที่มากเกินไป (Perceived work overload), ความสับสนทางด้านบทบาทที่ (Role
amtonomy), การขาดแคลนทางด้านทรัพยากร (Insufficient resources), การขาดรางวัล (Lack of
reward), อายุ, อายุงานและระดับการศึกษา
Igbaria, Magid, Siegel and Sidney (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ได้ศึกษา
เรื่ อง “The reasons for turnover of infoemation systems personnel” พบว่า ปั จจัยในด้านการมี
ส่ วนร่ วมในงานความก้าวหน้าในอาชีพ, การเลื่อนขั้น, เงินเดือน, ความผูกพันต่อองค์กร,
ความพึงพอใจในงานและความพอใจในความก้าวหน้าของงาน ส่ งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงาน
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็ นความสัมพันธ์แบบทิศทางตรงกับข้าม
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลกับความตั้งใจลาออก
จากการศึกษาของ Baroudi and Igbaria (1994-1995 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552)
พบว่าปั จจัยทางด้านเพศของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจ
ลาออก
Griffeth, Hom and Geartner (2000 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่าปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ มีความสามารถต่อการทานายการลาออกของพนักงานน้อยมาก
เช่นเดียวกับผลที่ได้จากการศึกษาของ Igbaria and Chidambaram (1997 อ้างถึงใน
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ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) และ Igbaria and Siegel (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ที่
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกในระดับเพียงเล็กน้อย โดยเพศหญิงมีความต้องการ
ลาออกมากกว่าเพศชายเนื่ องจาก เพศหญิงนั้นได้รับโอกาสในหน้าที่ที่การงานน้อยกว่าเพศชาย
(Gallivan, 2004 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ทั้งในด้านของการเลื่อนตาแหน่ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Von Hellens, Nielsen & Trauth, 2001 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร,
2552) ซึ่งจากการวิจยั ของ Cotton and Tuttle (1986 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552); Igbaria
and Greenhaus (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า การเลื่อนตาแหน่งมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจคงอยูก่ บั องค์กรของพนักงาน
Igbaria and Greenhaus (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552); Igbaria and Siegal
(1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ อายุงาน
และระดับการศึกษาส่ งผลกระทบต่อความตั้งใจในการลาออกจากงาน โดยพนักงานที่มีอยูน่ อ้ ย
ขาดประสบการณ์และมีระดับการศึกษาสู งมีแนวโน้มที่จะมีระดับความพึงพอใจในงาน และ
ความผูกพันต่อองค์กรน้อย ซึ่ งส่ งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงาน
Cohen (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า พนักงานที่อยูใ่ นตาแหน่งงาน
ที่สูง มีความตั้งใจลาออกจากงานน้อยกว่า เนื่องจากพนักงานเหล่านี้มีโอกาสในหน้าที่การงานที่
มากกว่าแม้วา่ จะได้รับผลประโยชน์ที่เท่ากัน เหตุเพราะพนักงานไม่เชื่อมัน่ ว่าองค์กรสามารถบรรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของพวกเค้าได้ พนักงานมีความผูกมันต่อองค์กรต่อเมื่อองค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ เป็ นความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน คือ ถ้าองค์กรไม่สามารถ
ทาตามที่ต้ งั ความหวังได้ จะส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่นอ้ ยลง และนามาซึ่งการลาออก
ในที่สุด
Moore (2000 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่าปั จจัยทางด้านอายุงาน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับความตั้งใจลาออก โดยอายุงานยิง่ มากความต้องการลาออกจะ
ลดลง ในขณะที่ผลที่ได้จากงานวิจยั ของ Guimaraes and Igbaria (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน
คุณวุฒิกร, 2552) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทั้งสอง
Demien and Soon (2003 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ศึกษาเรื่ อง “Turnover of
IT professionals: a quantitative analysis of the literature” จากการศึกษาด้วยวิธี Meta-Analysis
พบว่าทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ กบั การลาออกจากงานนั้น
อายุงานในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับความตั้งใจ
ลาออกจากงานมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับองค์กร (Organization level) และเงินเดือน ส่ วนปั จจัย
ด้านอื่น ๆ อาทิ อายุงาน ระดับการศึกษา อายุ และเพศ ไม่ความสัมพันธ์กบั การลาออกของพนักงาน
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Igbaria, Siegel and Sidney (1992 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ศึกษาเรื่ อง
“The reason for turnover of information systems personnel” พบว่า อายุ ตาแหน่งหน้าที่ในองค์กร
อายุงานและอายุการทางานในสายโอที มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับความตั้งใจลาออก
ส่ วนด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันความตั้งใจลาออก และพบว่า ผูน้ าโครงการ
(Project leader) มีแนวโน้มการลาออกมากที่สุด ในขณะที่พนักงานที่ทางานในตาแหน่งผูจ้ ดั การ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทมีแนวโน้มในการลาออกน้อยที่สุด
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ปัจจัยความพึงพอใจกับการเปลีย่ นงาน
Mobley, et al. (1978 อ้างถึงใน สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550) ได้พฒั นารายละเอียดของ
ตัวเชื่ อมระหว่างความพึงพอใจในงาน และการเปลี่ยนงานอย่างสมัครใจเนื่ องจากตัวแบบ Price และ
ตัวแบบความยึดมัน่ ผูกพันในองค์การไม่มี ตัวเชื่อม สาหรับจุดประสงค์ของการพัฒนาทฤษฎี
ตัวแบบของ Mobley มีลกั ษณะเฉพาะคือ ขอบเขตของพฤติกรรม (Behavioral space) ระหว่าง
ความพึงพอใจในการทางาน และการเปลี่ยนงานอย่างสมัครใจ เป็ นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย
ความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนงาน การประเมินเกี่ยวกับประโยชน์ของการค้นหางาน ความต้องการที่
จะค้นหางาน การประเมินเกี่ยวกับทางเลือกและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานจากองค์การหรื ออยูใ่ น
องค์การ
Mobley ได้สร้างตัวแบบลักษณะเฉพาะระหว่างความพึงพอใจในการทางาน และเปลี่ยน
งานอย่างสมัครใจ ซึ่ งประกอบไปด้วยตัวแปร 8 ตัวดังนี้
1. อายุ (Age)
2. การดารงตาแหน่ง (Incumbent)
3. ความพึงพอใจในการทางาน (Job satisfaction)
4. ความน่าจะเป็ นที่จะพบทางเลือกที่ตนเองยอมรับ (Probability of finding an
acceptable altemative)
5. ความคิดที่จะเปลี่ยน/ ออกจากงาน (Thinking of quitting)
6. ความตั้งใจที่จะแสวงหางานใหม่ (Intention to search)
7. ความตั้งใจที่จะอยูห่ รื อออกจากองค์การ (Intention to quit/ stay)
8. การเปลี่ยนหรื อออกจากองค์การ (Quit/ stay)
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ภาพที่ 2 กระบวนการเปลี่ยนงานตามแนวคิดของ Mobley (William, et al., 1978 อ้างถึงใน
สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์, 2550)
แม้วา่ การเปลี่ยนงานมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจเปลี่ยนงาน และความตั้งใจเปลี่ยนงาน
จะเป็ น ตัวแปรในการทานายการเปลี่ยนงานที่ดีกว่าตัวแปรด้านความรู ้สึกอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
ความพึงพอใจในการทางานเป็ นปัจจัยสาคัญประกอบหนึ่ง ซึ่งเป็ นเงื่ อนไงของการเปลี่ยนงาน/
ลาออกของแรงงาน
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน
ความหมายของความพึงพอใจในงาน
Sayles and Strauss (1972 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ให้ความหมายของความ
พึงพอใจในการทางานว่า หมายถึง ความรู ้สึกพอใจในงานที่ทาและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานนั้นให้
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรื องค์กร บุคคลจะรู ้สึกพอใจในงานที่ทา เมื่องานนั้นให้
ประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
Spector (2000 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ในการทางานว่า เป็ นทัศนคติที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่องานของเขา หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความพึงพอใจในการทางาน คือระดับความชอบที่มีต่อตัวงานของพนักงานนัน่ เอง
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แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
Bluedorn (1982 อ้างถึงใน ธาณัชตรา สมัครจิตร และกฤช จริ นโท, 2555) พบว่าโอกาส
ในการเลื่อนตาแหน่ง ความเป็ นทางการเครื่ องมือสื่ อสาร ความยุติธรรมผลตอบแทน ความกลมกลืน
ของสมาชิก ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานและอายุ เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจ นัน่ คือเมื่อบุคคลได้รับตัวแปรเหล่านี้มากขึ้นความพึงใจงานจะมากขึ้นด้วย ในขณะที่
การรวมอานาจ ความจาเจโอกาสในการปฏิบตั ิงาน องค์การในปัจจุบนั และอดีตความขัดแย้ง
ในบทบาท เป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจงานนัน่ คือ เมื่อบุคคลได้รับตัว
แปรเหล่านี้มากขึ้นความพึงพอใจงานจะน้อยลง นอกจากนั้นตัวแปร การศึกษาและสถานภาพสมรส
ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจงาน และความพึงพอใจงานเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์การ ในขณะที่ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ ทางลบกับการค้นหางาน
โดยที่การค้นหางานนั้นมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะลาออกจากองค์การ และ
ความตั้งใจที่จะลาออกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลาออกจากองค์การในที่สุด
Lee and Way (2010 อ้างถึงใน ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น, 2555) ศึกษาเรื่ องคุณลักษณะของลูกค้า
พนักงานโรงแรมในการมีบทบาทความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจทางาน โดยใช้คาว่า
ความพึงพอใจของลูกจ้าง (Employee satisfaction) หมายถึงขอบเขตความพึงพอใจในหน้าที่ซ่ ึงมี
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความต้องการทางานในหนึ่ งงานกับวิธีการทางานนี่เสนอ โดย
พึงพอใจในงานแบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ
1. ความพึงพอใจในสิ่ งแวดล้อมการทางาน ซึ่ งมีตวั วัดความพึงพอใจในสถานที่ของ
โรงแรม ความพอใจในการติดต่อสื่ อสาร ความพอใจในความสาเร็ จของงาน และความพอใจ
ในแผนก
2. ความพึงพอใจงาน ประกอบด้วยตัววัดความพึงพอใจสภาวะการทางาน
การเคลื่อนย้ายงาน การฝึ กอบรมในงาน เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และความมัน่ คงในงาน
3. ความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วยตัววัดความพึงพอใจส่ วนตัว และความพึงพอใจ
ในการทางานร่ วม
4. ความพึงพอใจในค่าตอบแทน ประกอบด้วยตัววัดความพึงพอใจในโปรแกรมการให้
ผลประโยชน์ การจ่ายค่าตอบแทน และภาระงาน
5. ความพึงพอใจในสถานะส่ วนบุคคล ประกอบด้วยตัววัดความพึงพอใจในโอกาสที่จะ
ได้ข้ ึนเป็ นหัวหน้างาน โอกาสที่จะได้ทางานที่แตกต่างจากเดิม และความพึงพอใจที่ได้เป็ น
ส่ วนหนึ่งที่สาคัญของโรงแรม
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สรุ ปได้วา่ ปั จจุบนั องค์การต่าง ๆ มีความเห็นตรงกันว่า พนักงานเป็ นผูท้ ี่มีชีวติ จิตใจต้อง
ให้ความสาคัญกับ สวัสดิการ ความสัมพันธ์ในองค์กร ปรับปรุ งสภาพการทางานและเสริ มกิจกรรม
หลาย ๆ อย่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ทางาน เนื่องจากปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระตุน้ ให้การ
ทางานของพนักงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและเป็ นการสร้างความผูกพันให้กบั องค์การ ดังนั้น
ความพึงพอใจในงานจึงกลายเป็ นเรื่ องที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ขึ้นมากมาย
มุมมองทางด้ านความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษางานวิจยั ของ Spector (2000 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า
การศึกษาระดับความพึงพอใจในการทางาน ถือได้วา่ เป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่งที่องค์กรจะต้องมี
การสารวจอย่างต่อเนื่ อง เพราะมีความเกี่ยวพันกับการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่ งวิธีที่ใช้ใน
การศึกษาความพอใจในการทางานมีอยู่ 2 วิธี ดังนี้
1. การศึกษาโดยภาพรวม (The global approach) เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในการ
ทางานในลักษณะของภาพรวมทั้งหมดของงานนั้น การศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นการประเมิน
ความพึงพอใจทั้งหมดของพนักงานที่มีต่องาน
2. การศึกษารายด้าน (The facet approach) เป็ นการศึกษาที่เจาะลงไปเป็ นรายด้าน เช่น
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง เงินเดือน) บุคคลอื่นในการทางาน (หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน) สภาพการ
ทางานและลักษณะงาน ซึ่ งด้านต่าง ๆ ที่นิยมนามาศึกษาความพอใจในงานได้แก่
2.1 รายได้หรื อค่าจ้าง (Pay) ในที่น้ ีพิจารณาทั้งในด้าน ปริ มาณค่าจ้าง ความยุติธรรม
หรื อความเสมอภาคของค่าจ้าง ที่ได้รับและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ความพึงพอใจในการทางานมีผลมา
จากค่าจ้างมากกว่าผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ค่าจ้างเป็ นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจในการทางาน ดังนี้
2.1.1 เงินเป็ นปั จจัยที่ช่วยในการตอบสนองความต้องการที่จาเป็ นของบุคคลได้
โดยนาไปใช้แลกกับอาหาร ที่พกั อาศัย เครื่ องนุ่งห่ม และสิ่ งพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ นอกที่ทางาน
2.1.2 เงินเป็ นสัญลักษณ์ของความสาเร็ จ และความเป็ นที่ยอมรับ ผูป้ ฏิบตั ิงานมักมี
ความรู ้สึกว่า ค่าจ้างที่ได้รับเป็ นผลสะท้อนจากความสนใจของฝ่ ายบริ การ
2.2 โอกาสก้าวหน้าในการทางาน (Promotional opportunities) พิจารณาในด้าน
ความยุติธรรมและเป็ นไปตามกาเกณฑ์ โดยทัว่ ไปการเลื่อนตาแหน่งจะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อ
บุคคลในเรื่ องการควบคุม ลักษณะงาน เพื่อนร่ วมงาน และค่าจ้าง ความปรารถนาที่จะก้าวหน้า
หมายถึง ความต้องการที่จะมีรายได้เพิม่ ขึ้น ต้องการสถานภาพทางสังคม ต้องการพัฒนาจิตใจให้
เป็ นคนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และต้องการความเป็ นธรรม
2.3 การควบคุมดูแล (Supervision) เกี่ยวข้องกับรู ปแบบของการบังคับบัญชา
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การกากับดูแลเรื่ องการทางาน มนุษยสัมพันธ์และทักษะทางการบริ การ ความเป็ นผูน้ าที่สัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานมี 2 ลักษณะ คือ
2.3.1 ผูน้ าที่เห็นอกเห็นใจ (Consideration or employee-center) หัวหน้าที่
สนับสนุนและให้ความสนใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จะทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความ
2.3.2 ผูน้ าที่เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Influence or participation)
จะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจในการทางานสู งขึ้น ผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มขนาดเล็กซึ่ งงานมี
ลักษณะเป็ นอิสระจะมีความพึงพอใจผูน้ าที่ให้ความเสมอภาค แต่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มขนาดใหญ่ที่
ไม่ค่อยมีโอกาสสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน จะมีความพึงพอใจผูน้ าที่เป็ นแบบใช้อานาจ
2.4 เพื่อนร่ วมงาน (Co-workers) ความรู ้ความสามารถของเพื่อนร่ วมงาน
การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และความเป็ นมิตร เป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจในการทางาน กลุ่มทางานเป็ นแหล่งของความพึงพอใจ ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้สมาชิกมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน สมาชิกที่ไม่ค่อยมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่ วมงานจะมีความรู ้สึกไม่พึงพอใจ
และมีแนวโน้มจะลาออกจากงาน กลุ่มงานยังเป็ นแหล่งที่สาคัญของความพึงพอใจในการทางาน
เมื่อสมาชิกมีทศั นคติและค่านิยมที่คล้ายคลึงกันจะทาให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลดน้อยลง
นอกจากนั้นความรู ้สึกว่าเป็ นที่ยอมรับนับถือจากกลุ่มยังมีความสัมพันธ์อย่างสู งต่อความพึงพอใจ
ในการทางาน
2.5 ลักษณะงาน (Work-itself) หมายถึง ลักษณะสาคัญและความน่าสนใจของงาน
ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับทักษะ ความถนัดเฉพาะกับความสามารถที่ใช้ในการทางาน โอกาสที่ได้เรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ ความยากง่ายของงาน ปริ มาณงานโอกาสที่จะทางานให้ได้สาเร็ จ ความซ้ าซากของงาน และ
โอกาสที่จะดาเนินงานได้เองตลอดกระบวนการ
2.6 สภาพการทางาน (Working conditions) สภาพการทางานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางาน อย่างไรก็ตามสภาพการทางานมีผลต่อความพึงพอใจ
ค่อนข้างน้อย ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ชวั่ โมงการทางาน เวลาหยุดพัก สภาพอากาศ แสง เสี ยง และ
เครื่ องมือที่เหมาะสม ล้วนมีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน ดังนี้
2.6.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานพอใจสภาพการทางานที่ดี เพราะสภาพการทางานที่ดีก่อให้เกิด
ความสบายทางร่ างกาย สภาพการทางานที่ไม่ดีซ่ ึ งมีผลต่อสุ ขภาพทางร่ างกาย เช่น อากาศร้อนมาก
เกินไป แสงสว่างน้อยมากเกินไป อากาศไม่บริ สุทธิ์ และการถ่ายเทอากาศไม่ดีเป็ นต้น
2.6.2 สภาพการทางานที่ดี จะเอื้ออานวยให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้ เพราะไม่มีสิ่งรบกวน เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยการทางานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
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จากการศึกษาของ สิ ริอร วิชชาวุธ (2549 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า
ปั จจัยในงานที่สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางาน มีรายละเอียด (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการทางาน
โอกาสในความก้าวหน้ า
- ความก้าวหน้าตามความสมารถ
- ความชื่นชม ชมชย
- ความเป็ นที่เชื่อถือ
- ความก้าวหน้าทางอาชีพ
- ความก้าวหน้าทางสังคม
สภาพแวดล้อมในการทางาน
- สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจ
- ความสะอาดและมีระเบียบของสถานที
- ความพร้อมของอุปกรณ์ในการทางาน
- แสงสว่าง อุณหภูมิ และการระบายอากาศ
- สถานที่ที่ไม่ถูกรบกวนด้วยมลภาวะทางกลิ่น
และเสี ยง
สภาพทางสั งคมของงาน
- เพื่อนที่ถูกคอกันทั้งในและนอกเวลางาน
- การยอมรับทางสังคม
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- กลไกของกลุ่ม
- ทีมงานที่ดี
- ความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม
- ขนาดและหน้าที่ของกลุ่มงาน

- ความมุ่งมัน่ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้า
- ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มี
คุณธรรม
- การเลื่อนตาแหน่ง
- นโยบายการเลื่อนตาแหน่งและความดี
ความชอบ
- สถานที่พกั ผ่อน ห้องอาหาร
- สภาพอาคารและบริ เวณงานที่ปลอดภัย
- ห้องพยาบาลและการอานวยความสะดวก
- สถานที่ต้ งั ขององค์กรและชุมชน
- ช่วงเวลาในการทางาน

- ความภูมิใจในความสาเร็ จของกลุ่ม
- ความภูมิใจในความเป็ นสมาชิกกลุ่ม
- ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างแผนกงาน
- ความมีชื่อเสี ยงของแผนก
- ความสามารถของเพื่อนร่ วมงาน
- อคติ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความมั่นคงปลอดภัย
- สัญญาการว่าจ้าง
- ความมัน่ คงขององค์กร
- การมีงานต่อเนื่อง
- ความรู้สึกพอเพียงของพนักงาน
- ความอาวุโส
- ความรู ้สึกว่ามีค่าในหน่วยงาน
- โอกาสในการเรี ยนรู ้ธุรกิจการค้าและทักษะ
- การมีอิทธิ พลต่อการเมือง
- ความรับผิดชอบและการมีอานาจในการ
ทางาน
- ความริ เริ่ ม ความท้าทาย
ลักษณะจูงใจในตัวงาน
- ปริ มาณของงานที่จะต้องทา
- สิ่ งที่ถูกเรี ยกร้องให้ทาประจาวัน
- การกระจายงาน
- การเตรี ยมพร้อมในการฝึ กอบรมแล
ความสามารถ
- โอกาสในการเรี ยนรู้ทกั ษะในงาน
- ความภาคภูมิใจในความสาเร็ จของงาน
- ความสาคัญการยกย่องอานาจ
- การเป็ นคนสาคัญ
บริษัทและการบริหารจัดการ
- ความมีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
- ความยุติธรรมในการบริ หารจัดการ
- ความสนใจในพนักงาน
- ความจริ งใจและรักษาสัญญา

- ความน่าสนใจ
- ความซ้ าซาก
- ความเฉพาะของวิชาชีพ
- ความเรี ยบง่าย
- โอกาสในการเดินทาง
- โอกาสในการย้ายตาแหน่งงาน
- ความสะดวกสบายในส่ วนบุคคล
- สภาพงานที่น่าปรารถนา/ ผลกระทบต่อ
สุ ขภาพ
- ความตึงเครี ยดและสภาวะกดดัน

- การได้รับการช่วยเหลือสังคม
- การได้สัมผัสบุคคลภายนอก
- การได้พบปะกับผูบ้ ริ หาร
- ความอิสระในการวางแผนงานด้วยตัวเอง
- ความชัดเจนในหน้าที่
- การได้คิดสร้างสรรค์
- โอกาสในการร่ วมตัดสิ นใจ

- การให้กาลังใจและการกระตุน้ ให้พนักงาน
กล้าทา
- ความเข้าใจและเห็นใจพนักงาน
- การเปิ ดโอกาสให้พนักงานตัดสิ นใจในงาน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ค่ าจ้ างและผลตอบแทน
- ค่าจ้างและเงินเดือน
- ผลประโยชน์ต่าง ๆ โบนัส
- ความยุติธรรมในหมู่พนักงาน
การสื่ อสาร
- การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะขององค์กร
- การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ ใน
องค์กร
- การให้ขอ้ มูลในสิ่ งองค์กรได้ดาเนิ นการ
- การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสายบังคับบัญชา
การดูแลของผู้บังคับบัญชา
- หน้าที่ของหัวหน้างาน
- การคานึงถึงลูกน้องและความสามารถ
- ความเอื้อเฟื้ อ
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง
- การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานะของพนักงาน
- การให้ความช่วยเหลือแนะนาและให้การ
ปรึ กษา
ผลประโยชน์
- ค่าชดเชยเมื่อออกจากงาน
- ค่าชดเชยในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น การป่ วย
อุบตั ิเหตุ

- อัตราค่าจ้างที่ยตุ ิธรรมเพียงพอต่อการ
ดารงชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

- การมีระบบให้ขอ้ เสนอแนะ
- การมีคู่มือในการทางาน
- รายการประจาปี / หนังสื อพิมพ์/ วารสารของ
องค์กร

- ความซื่ อสัตย์ต่อพนักงาน
- ลักษณะการวิจารณ์
- ความสม่าเสมอและยุติธรรมในการรักษา
กฎระเบียบ
- ความสามารถและความถนัดในการปกครอง

- วันหยุดและการลาพัก เช่น การลาพักร้อน
การลางาน
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ข้ อมูลตลาดลานโพธิ์นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ เป็ นตลาดเล็ก ๆ แต่เดิมรู ้จกั กันในท้องถิ่นว่าเป็ นหมู่บา้ น
ชาวประมง ในเวลาเช้า ๆ จะมีเรื อเอาของสด ๆ จากทะเลขึ้นมาให้เลือกซื้ อเลือกหาไปทากับข้าวกิน
กัน เดี๋ยวนี้มีตลาดสดอยูใ่ กล้สะพานปลา บางคนเรี ยกชื่อย่านนี้วา่ ลานโพธิ์ เพราะมีตน้ โพธิ์ ใหญ่อยู่
กลางถนน ใกล้กนั มีลานจอดรถและสวนสาธารณะกว้างพอที่จะพาครอบครัวมาพักผ่อนได้ ตลาด
จะเปิ ดในช่วงเช้าเวลา 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น สามารถเลือกหาซื้ ออาหารทะเลสด ๆ ในตลาด
พร้อมทั้งมีร้านบริ การปรุ งอาหาร ที่สามารถพร้อมที่จะปูเสื่ อนัง่ รับประทานในบริ เวณ
สวนสาธารณะ ถือเป็ นสถานที่พกั ผ่อนอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว ทั้งนี้ ขา้ งตลาดสด
ยังมีหอ้ งแถวไม้สองชั้นปลูกยาวต่อ ๆ กันเรี ยงขนาบถนนสายหลักของเมืองเล็ก ๆ มีร้านทอง
ธนาคาร ร้านแว่น ร้านของชา คลินิก ฯลฯ ให้พอรู ้วา่ เป็ นย่านตลาดเล็ก ๆ
แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีแรงงานต่างชาติที่มารับจ้างทางานในบริ เวณตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ อยูจ่ านวนไม่นอ้ ย เนื่ องจากตลาดแห่งนี้ เป็ นแหล่งที่นกั ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองพัทยา
แวะเวียนมาซื้ อหาอาหารทะเลสด ๆ กลับไปรับประทาน และร้านของฝากมากมาย ส่ งผลทาให้มี
ความต้องการจ้างแรงงานเพิม่ มากยิง่ ขึ้น แต่ประชากรในพื้นที่นอ้ ยประกอบกับประเทศไทยขาด
แรงงานระดับล่างที่เป็ นคนไทย จึงทาให้เกิดความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติเป็ นจานวนมาก
เพื่อมาทดแทนแรงงานไทย ซึ่ งในยุคสมัยปั จจุบนั การไหลเข้ามารับจ้างทางานของแรงงานต่างชาติมี
จานวนมาก และมีอตั ราการจ้างค่าแรงที่ต่ากว่าแรงงานไทย ทาให้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่คา้ ในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสาคัญและว่าจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มมากยิง่ ขึ้น จากการ
สารวจของผูว้ จิ ยั ในเดือน ตุลาคม 2560 พบว่าในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี สามารถแบ่ง
ประเภทตามกิจการของร้านค้าที่ผวู ้ จิ ยั สารวจได้แก่ ร้านขายของสด, ร้านขายของแห้ง/ ของชา,
ร้านขายอาหาร/ เครื่ องดื่ม, ร้านปรุ งอาหาร (ย่าง/ นึ่ง/ ลวก), โรงน้ าแข็ง โดยสามารถจาแนกจานวน
ร้านค้าและจานวนแรงงานต่างชาติได้ (ดังตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 จานวนร้านค้า/ จานวนแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
หน่วยนับ: คน
ประเภทร้ านค้ า

จานวนร้ านค้ าทีจ่ ้ างแรงงาน
ต่ างชาติ

จานวนแรงงานต่ างชาติ

ร้านขายของสด
28
ร้านขายของแห้ง/ ของชา
16
ร้านขายอาหาร/ เครื่ องดื่ม
4
ร้านปรุ งอาหาร (ย่าง/ นึ่ง/ ลวก)
7
โรงน้ าแข็ง
2
รวม
57
หมายเหตุ: ผูว้ จิ ยั เดินสารวจและเก็บข้อมูลเอง ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

59
21
12
23
8
123

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์ (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ
ความตั้งใจเปลี่ยนงานของพนักงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและ
ระดับความตั้งใจ เปลี่ยนงานของพนักงาน 2) ศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงาน
จาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจ
เปลี่ยนงานของพนักงาน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการใน บริ ษทั
สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิ้งส์ จากัด จานวน 280 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ตอนคือปั จจัยส่ วนบุคคล
ความพึงพอใจในงานและความตั้งใจเปลี่ยนงาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าที และ
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้ 1) ระดับความพึงพอใจในงานของ
พนักงานอยูใ่ นระดับปานกลาง และระดับความตั้งใจเปลี่ยนงานอยูใ่ นระดับต่า 2) พนักงานที่มีเพศ
ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ
.05 3) ความพึงพอใจในงานของ พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงลบ (r = -.239) กับความตั้งใจเปลี่ยน
งานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
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ชมเพลิน คุณวุฒิกร (2552) ได้ศึกษาปั จจัยส่ งผลต่อความตั้งใจจะลาออกของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี ศึกษาบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ไทยแห่งหนึ่ง มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อวัด
ความตั้งใจจะลาออกของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริ ษทั ซอฟต์แวร์ แห่งหนึ่ง
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริ ษทั
ซอฟต์แวร์ ไทยแห่งหนึ่ง 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านอายุงานในฐานะของตัวแปรกากับใน
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออกของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวแปรประกอบด้วยความสับสนทางบทบาทหน้าที่ความขัดแย้งทางบทบาทหน้าที่
ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงาน, ด้านผูบ้ งั คับบัญชา, ด้านเพื่อนร่ วมงาน, ด้านผลตอบแทน,
ด้านโอกาสก้าวหน้า, ความผูกพันทางองค์กรทางด้านใจรัก กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานที่ทางาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ไทยแห่งหนึ่ง จานวน 144 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่แบบสองทาง
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน คือ
ความพึงพอใจในงานทางด้านผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจในงานทางด้านโอกาสก้าวหน้า และ
ความผูกพันส่ วนตัวกับองค์กร นอกจากนี้ยงั พบว่าปั จจัยอายุงานมีคุณสมบัติเป็ นตัวแปรกากับ
ในความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความสับสนต่อความตั้งใจลาออกจากงาน โดยที่ปัจจัยที่ศึกษา
ทั้งหมด อันประกอบด้วย ปั จจัยด้านบทบาทหน้าที่ ความพึงพอใจในงาน 5 ด้าน และความผูกพัน
ส่ วนตัวกับองค์กร ล้วนมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
ณปภัช นาคเจือทอง (2552) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่สืบเนื่องมาจากสาเหตุทางการบริ หาร เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ
เพื่อศึกษาแนวทางในการป้ องกันและวิธีการในการรักษาหรื อจูงใจพนักงานที่มีคุณภาพให้ทางาน
กับองค์กรต่อไป ประชากรจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพนักงานบริ ษทั ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 216 โรงงาน มีพนักงานบริ ษทั ทั้งหมด 90,234 คน
กาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับวิจยั โดยใช้สูตรการกาหนดตัวอย่างของ Taro Yamane กาหนด
ความเชื่อมัน่ ที่ 95% กาหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% หรื อที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เพื่อสมมติฐานโดยใช้สถิติ อัตราส่ วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดสองค่าที (t-test) และใช้วธิ ีวเิ คราะห์ความแปรปรวน
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แบบทางเดียว (One-way analysis of variance หรื อ f-test) โดยใช้โปรแกรมประมวลผลการวิจยั มา
ช่วยในการประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในเขต
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนมีผลต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยูใ่ น
ระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในเขต
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ย 3.23
ธาณัชตรา สมัครจิตร และกฤช จริ นโท (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งใน
เครื อสหพัฒน์พิบูล อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ของโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครื อสหพัฒน์พิบูล อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษา
การส่ งผลระหว่างปั จจัยจูงใจ ขององค์การสถานประกอบการในการทางานกับการ ตัดสิ นใจลาออก
ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครื อสหพัฒน์พิบูล อาเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อศึกษาการส่ งผลระหว่างปั จจัยธารงรักษาขององค์การ
สถานประกอบการในการทางาน กับการตัดสิ นใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิ การของโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครื อสหพัฒน์พิบูล อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่ งหนึ่งในเครื อสหพัฒน์พิบูล อาเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรีจานวน 314 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบเพื่อวัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และ(Binary Logistics Regression) ผลการวิจยั พบว่า
1) ปั จจัยจูงใจที่ส่งผลกับการตัดสิ นใจลาออกอย่างที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
ปั จจัยด้านความสาเร็ จ และด้านความรับผิดชอบมีผลต่อการตัดสิ นใจลาออกจากงานของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการอันเนื่องมากจากพนักงานระดับปฏิบตั ิการให้ความสาคัญในปั จจัยดังกล่าวนี้และ
ต้องการแสดงความสามารถของตนในการทางานจนงานที่ปฏิบตั ิสาเร็ จลุล่วง และได้รับการ
มอบหมายความรับผิดชอบในงานเป็ นแรงจูงใจมีผลทาให้การลาออกลดลง ทั้งยังเป็ นปั จจัยที่ทาให้
บุคคลเกิดความพอใจในงาน ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกับการปฏิบตั ิงาน และทาให้พนักงานเกิด
ความสุ ขในการทางาน 2) ปั จจัยธารงรักษาส่ งผลกับการตัดสิ นใจลาออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่ใกล้ชิดกับพนักงานและมีผลต่อความเป็ นอยูม่ ากที่สุด ทั้งยังเป็ น
ปั จจัยที่ทาให้บุคคลเกิดความพอใจในงาน โดยปั จจัยธารงรักษาจะส่ งผลกับสิ่ งแวดล้อมของงาน
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และเป็ นตัวป้ องกันความไม่พอใจในงาน ทั้งนี้ เมื่อพนักงานได้รับการตอบสนองปั จจัยนี้ อย่าง
เพียงพอแล้วจะมีการลาออกลดลง
ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น (2555) ได้ศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
พัฒนาตัวแบบโครงสร้าง (SEM) ขององค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงาน
โรงแรมในประเทศไทย ตัวแปรประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจ คุณภาพชีวติ
ชีวติ ในการทางาน และการรับรู้วฒั นธรรมองค์การมีอิทธิ พลทางลบต่อความตั้งใจจะลาออกจากงาน
ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนจากพนักงานโรงแรม 99 แห่ง ได้จานวน 903 คน และ
เก็บข้อมูลจากตัวอย่างด้วยแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลผลด้วย LISREL Version
8.8 ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพเลือกตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snowball sampling) จานวน 30 คน
เป็ นผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์และพนักงานที่มีประสบการณ์ลาออกจากงาน ใช้สถิติการหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความโด่ง ค่าความเบ้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจจะลาออก
จากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทยที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์จาก
กลุ่มตัวอย่างในระดับดี ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บายความแปรปรวนของความตั้งใจจะลาออกจาก
งานได้ร้อยละ 56 2) ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การและค่าตอบแทนที่ยุติธรรมมี
อิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ส่ วนความสมดุลของ
ชีวติ กับงานมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) คุณลักษณะงาน ความเหมาะสมกับงาน นโยบายทรัพยากรบุคคลและการมุ่งเน้นทีมงานมี
อิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความพึงพอใจในงาน ในขณะที่ความซื่ อสัตย์
และจรรยาบรรณมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความผูกพันต่อองค์การ
นอกจากนี้ยงั พบว่าความสมดุลของชีวติ กับงาน มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงาน
เฉพาะกลุ่มพนักงานทัว่ ไป และความซื่ อสัตย์และจรรยาบรรณมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจ
จะลาออกจากงานผ่านความผูกพันต่อองค์กรเฉพาะกลุ่มหัวหน้างาน
ลือชัย วงษ์ทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลของการทางานนโยบายแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าไปปฏิบตั ิในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึง
ประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฏิบตั ิ ในอาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ในด้านนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับแรงต่างด้าวและด้านการ แปลงนโยบาย/ ยุทธศาสตร์
ไปสู่ การปฏิบตั ิ 2) ศึกษาถึงปั ญหาการนานโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฏิบตั ิ
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ของเจ้าหน้าที่ในอาเภอแม่สอดจังหวัดตาก 3) ศึกษาถึงระดับการบรรลุเป้ าประสงค์ของนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ การนานโยบาย แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฏิบตั ิ 4) เสนอแนวทางการนาไปใช้
ปฏิบตั ิในพื้นที่อื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยทาการเก็บข้อมูลโดย
วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) และใช้วธิ ีการเก็บหลายขั้นตอน (Multi-stage
sampling method) ประกอบกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative research) โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ระดับผูบ้ งั คับบัญชา ผลการศึกษา
โดยภาพรวมประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฏิบตั ิในพื้นที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ งนโยบายต้องมีการปรับปรุ งให้มีความชัดเจนเพราะไม่สามารถ
นาไปใช้ในทางปฏิบตั ิในพื้นที่ อาเภอแม่สอดได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ผล โดยต้องสามารถทาการ
ปรับปรุ งยืดหยุน่ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อประสิ ทธิ ผลในการนาไปปฏิบตั ิให้มีความ
สอดคล้องกับอาเภอแม่สอดได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ผลศึกษาด้านปั ญหาการนานโยบาย แรงต่างด้าว
สัญชาติพม่าไปปฏิบตั ิน้ นั โดยมีปัญหาหลัก ๆ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับบุคลากร
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ การตรวจสอบและกวดขันแรงงานชาวพม่าที่ไม่มีบตั รประจาตัวสร้างปั ญหา
ให้กบั หน่วยงาน ปั ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องมือ และปั ญหาเกี่ยวกับการชัดเจนของนโยบาย และ
ที่เป็ นปั ญหาอีกประการหนึ่ง คือ เนื่ องจากอาเภอแม่สอด มีโรงงานและธุ รกิจอยูจ่ านวนมากที่ใช้
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า โดยมีท้ งั แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในการนานโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ไปปฏิบตั ิน้ นั มีหลายหน่วยงาน ซึ่ งแต่ละ
หน่วยงานต่างทางานโดยไม่มีประสานงาน เช่น การจัดฝ่ ายปกครอง แรงงาน ตารวจคนเข้าเมือง
ทหาร ตารวจตะเวนชายแดน สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดยังไม่ได้ให้ความร่ วมมือ
อย่างจริ งจัง ผลการศึกษา โดยภาพรวมด้านระดับการบรรลุเป้ าประสงค์ของนโยบาย/ ยุทธศาสตร์
ในการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
โดยการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองผูป้ ระกอบการในด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว
ให้เป็ นระบบและลดปัญหาความเสี่ ยงจากการใช้แรงงานต่างด้าว พบว่า การจัดการระบบแรงงาน
ต่างด้าว ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร จึงส่ งผลไปถึงการลดปั ญหาและความเสี่ ยงจากการใช้แรงงาน
ต่างด้าว ซึ่ งทาให้ควบคุม ป้ องกัน ปราบปราม ได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็ นเพราะความไม่เหมาะ
ของนโยบายที่กาหนดมาไม่มีความสอดคล้องกับพื้นที่อาเภอแม่สอด แนวทางในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ให้เกิดผลยิง่ ขึ้น และเพื่อความมัน่ คงในการแก้ไขอย่างจริ งจังควรจะมีแนวทางการแก้ไขและ
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เพื่อให้ความเหมาสม โดยให้มีการดาเนินการประสานงานกันในหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย (ฝ่ ายปกครองและความมัน่ คง) กระทรวงกลาโหม (กองกาลังทหารบก
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เฉพาะกิจ ฝ่ ายความมัน่ คง ควบคุม ป้ องกันและปราบปราม) สานักงานตารวจแห่งชาติ (ฝ่ ายควบคุม
โรคติดต่อและดูแลสุ ขภาพ) เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิงานด้านการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวด้วยอย่าง
เป็ นระบบร่ วมกัน ทั้งธุ รการและงานพื้นที่ โดยให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ถึงกัน ได้และ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลคนเข้าออกและสารวจให้จริ งจัง โดยระบบพิสูจน์สัญชาติหรื อนาเข้าแบบให้
มีหนังสื อเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบในการแก้ไขแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนร่ วมกันและควรส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนร่ วมกันและควรส่ งเสริ มความรู ้ความ
เข้าใจในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ เช่น ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานการจัดหางานและ
ระบบการตรวจสอบจากการจัดหางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะสามารถนาไปปฏิบตั ิ
ในทางเดียวกัน
สุ ธิดา คิวานนท์ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในงาน กับความตั้งใจ
เปลี่ยนงานของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในงาน กับความตั้งใจเปลี่ยนงานของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแปรอิสระได้แก่ ลักษณะส่ วนบุคคล และแรงจูงใจในงานของบุคคลที่ทางานในสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 8 ด้านได้แก่ 1) การได้รับการยอมรับ 2) ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 3) ความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 4) การเจริ ญเติบโตในงานที่ทา 5) เงินเดือนและสวัสดิการ 6) ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา 7) ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน 8) ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน ตัวแปรตาม
ความตั้งใจเปลี่ยนงานของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
การเปลี่ยนงานในองค์กรเดิม และเปลี่ยนไปปฏิบตั ิงานกับองค์กรใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ความตั้งใจเปลี่ยนงานในองค์กรเดิม มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการงานด้าน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ เงินเดือนและสวัสดิการ และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.5 ส่ วนความตั้งใจเปลี่ยนงานไปองค์กรใหม่ มีความสัมพันธ์ได้แก่ เพศ แรงจูงใจในงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.5
ศศิ อ่วมเพ็ง (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับ
บังคับบัญชา สานักงานบัญชี กลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กบั ความตั้งใจลาออกของพนักงาน
ระดับบังคับบัญชาที่สังกัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชาที่ สังกัดสานักงานบัญชีกลาง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ทั้งที่เป็ นปั จจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และ
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ปั จจัยธารงรักษาขององค์กร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานระดับ
บังคับบัญชาที่สังกัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) จานวนทั้งสิ้ น 710
คน โดยคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากสู ตร Taro Yamane เท่ากับ 256 ตัวอย่าง แต่
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถามสาหรับงานวิจยั ครั้งนี้ เพิ่มขึ้นอีก 5% รวมเป็ น 270 ตัวอย่าง และ
ใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการส่ งแบบสอบถามไปยัง
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะพนักงานระดับบังคับบัญชา ที่สังกัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาคือ ความถี่ ค่าร้อยละส่ วนค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน การถดถอยเชิงพหุคูณ, t-test,
(One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
ระดับบังคับบัญชา ที่สังกัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มี 3 ปัจจัย
เรี ยงลาดับตามอิทธิ พล ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัย
ด้านความน่าสนใจของงาน ปั จจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และปั จจัยด้านความสัมพันธ์
ต่อหัวหน้างาน ตามลาดับ ซึ่ งทั้ง 3 ปั จจัยเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลในทิศทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจ
ลาออกของพนักงาน ในส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลงานวิจยั พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ของพนักงานระดับบังคับบัญชา ที่สังกัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
อาภาศิริ พันธุ (2559) ได้ศึกษาสาเหตุการลาออกจากงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
พม่าในเขตอาเภอเมืองจังหวัด ฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุการลาออกจาก
งานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการลดปั ญหาการลาออกจากงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทาการแยกเยอะตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยมี
กรอบแนวคิดเพื่อศึกษาสาเหตุการลาออกจากงานของแรงงานต่างด้าว ผลการศึกษาพบว่า แรงงาน
ต่างด้าวให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในงานน้อย เพราะไม่วา่ จะย้ายงานไปที่ไหนลักษณะงาน
และค่าตอบแทนจะมีความใกล้เคียงกันทางด้านความผูกพันในงาน พบว่าแรงงานต่างด้าวให้
ความผูกพันกับคน คือเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้า แต่ไม่ได้ให้ความผูกพันกับตัวองค์กรและผูว้ จิ ยั มี
ข้อค้นพบว่า เมื่อแรงงานต่างด้าวเกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั ตัวบุคคลประกอบกับ ทางานอยู่
ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่จะเกิดความผูกพัน ในการทางานส่ งผลทาให้ ลดอัตราการลาออกได้ท้ งั
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบว่า สาเหตุการลาออกจากงานของแรงงานต่างด้าวนั้น มีอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งผล
กระทบต่อการลาออกมากที่สุด นั้นคือ ตัวแปรทางด้านบริ บทสภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งออกเป็ น
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3 ด้าน 1) ความจาเป็ นส่ วนบุคคล เช่นการลาออกกลับภูมิลาเนาเพื่อไปคลอดลูก 2) ความต้องการ
ทางสังคม เช่น อยากเปลี่ยนที่ทางานใหม่ 3) ความสัมพันธ์ในที่ทางาน เช่น เพื่อนร่ วมงานที่เป็ น
คนไทย ไม่ยอมรับ และผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการลดปั ญหาการลาออกจากงาน
ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่พบว่า หน่วยงานรัฐควรปรับประสิ ทธิ ภาพการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวให้คุม้ ครองทั้งตัวนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากยิง่ ขึ้น ด้านองค์กร
ควรเพิม่ ความใส่ ใจส่ วนบุคคลเข้าไปกับการทางานหรื อการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
เพื่อให้ได้สิทธิ์ เท่าเทียมกัน

สุภาภรณ์
อินทแพทย์

ชื่อผู้เขียน

2550

ปี
พ.ศ.

ตัวแปร

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพทางการสมรส
- ระดับการศึกษา
- อายุการทางาน
ความพึงพอใจ
- ด้านนโยบายและการบริ หาร
- ด้านความก้าวหน้าในงาน
- ด้านการปกครองบังคับบัญชา
- ด้านความสมพันธ์กบั หัวหน้างาน
- ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนรวมงาน
- ด้านความมัน่ คง
- ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

ตัวแปรอิสระ

ตารางที่ 5 สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรตามที่ 1
ความพึงพอใจในงาน
1. นโยบายและการบริ หารงาน
2. หัวหน้างาน
3. การปกครองบังคับบัญชา
4. เพื่อนร่ วมงาน
5. ความก้าวหน้าในงาน
6. ความมัน่ คงในงาน
7. เงินเดือนและสวัสดิการ
ตัวแปรตามที่ 2
ความตั้งใจเปลี่ยนงาน

ตัวแปรตาม

ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานอยูใ่ นระดับปานกลาง และระดับความตั้งใจ
เปลี่ยนงานอยูใ่ นระดับต่า
2. พนักงานที่มีเพศระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
3. ความพึงพอใจในงานของ พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงลบ (r = -.239) กับความตั้งใจ
เปลี่ยนงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

ผลการศึกษา
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ชมเพลิน
คุณวุฒิกร

ชื่อผู้เขียน

2552

ปี
พ.ศ.

ตารางที่ 5 (ต่อ)

1. ความสับสนทางบทบาทหน้าที่
2. ความขัดแย้งทางบทบาทหน้าที่
3. ความพึงพอใจในงาน
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านผูบ้ งั คับบัญชา
- ด้านเพื่อนร่ วมงาน
- ด้านผลตอบแทน
- ด้านโอกาสก้าวหน้า
4. ความผูกพันทางองค์กรทางด้าน
ใจรัก

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจลาออก

ตัวแปร

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน คือ ความพึงพอใจในงาน
ทางด้านผูบ้ งั คับบัญชา ความพึงพอใจในงานทางด้านโอกาสก้าวหน้า และความผูกพันส่วนตัวกับ
องค์กร นอกจากนี้ ยงั พบว่าปัจจัยอายุงานมีคุณสมบัติเป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ความสับสนต่อความตั้งใจลาออกจากงาน โดยที่ปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมด อันประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
บทบาทหน้าที่ ความพึงพอใจในงาน 5 ด้านและความผูกพันส่วนตัวกับองค์กร ล้วนมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน

ผลการศึกษา
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ปี พ.ศ.

2552

ชื่อผู้เขียน

ณปภัช
นาคเจือทอง

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ, อายุ , สถานภาพสมรส,
การศึกษา, รายได้, ตาแหน่ง, อายุงาน
ปัจจัยจูงใจ
- ลักษณะงาน
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
ปัจจัยคา้ จุน
- นโยบายและการบริ หาร
- ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างานและ
เพื่อนร่ วมงาน
- สภาพแวดล้อมในการทางาน
- ความมัน่ คงในงาน
- เงินเดือน

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในเขตสวน อุตสาหกรรม
โรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้าจุนมีผลต่อแนวโน้ม
การลาออกของพนักงานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยูใ่ น
ระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในเขต
ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ย 3.23

ผลการศึกษา
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ธาณัชตรา
สมัครจิตร
และ
กฤช
จริ นโท

ชื่อผู้เขียน

2555

ปี
พ.ศ.

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ปัจจัยส่ วนบุคล
อายุ, สถานภาพการสมรส,
อายุการทางาน, ภูมิลาเนา
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็จ
2. ความยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงาน
4. ความรับผิดชอบ
5. การเลื่อนตาแหน่ง
6. ความเจริ ญเติบโต
ปัจจัยธารงรักษา
1. บริ ษทั และนโยบายการบริ หาร
2. บรรยากาศในการทางาน
3. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
4. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
5. ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6. ความปลอดภัย และความมัน่ คง
7. เงินเดือน

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

การตัดสิ นใจลาออกขอพนักงาน

ตัวแปรตาม

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยจูงใจที่ ส่งผลกับการตัดสิ นใจลาออกอย่างที่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยด้านความสาเร็ จ และด้านความรับผิดชอบมีผลต่อการตัดสิ นใจลาออก
จากงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการอันเนื่องมากจากพนักงาน ระดับปฏิบตั ิการให้ความสาคัญ
ในปั จจัยดังกล่าวนี้ และต้องการแสดงความสามารถของตนในการทางานจน งานที่ปฏิบตั ิสาเร็ จ
ลุล่วงและได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบในงานเป็ นแรงจูงใจมีผลทาให้การลาออก ลดลง
ทั้งยังเป็ นปั จจัยที่ทาให้บุคคลเกิดความพอใจในงาน ซึ่งจะเป็ นปัจจัยที่ส่งผลกับการปฏิบตั ิงาน
และ ทาให้พนักงานเกิดความสุ ขในการทางาน 2) ปั จจัยธารงรักษาส่งผลกับการตัดสิ นใจลาออก
อย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05เนื่ องจากเป็ นปัจจัยที่ใกล้ชิดกับพนักงานและมีผลต่อ
ความเป็ นอยูม่ ากที่สุด ทั้งยังเป็ นปัจจัยที่ทาให้บุคคลเกิดความพอใจในงาน โดยปั จจัยธารงรักษา
จะส่งผลกับสิ่ งแวดล้อมของงาน และเป็ นตัวป้ องกันความไม่พอใจในงาน ทั้งนี้เมื่อพนักงาน
ได้รับการตอบสนองปั จจัยนี้อย่างเพียงพอแล้วจะมีการลาออกลดลง

ผลการศึกษา
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ปกรณ์
ลิ้มโยธิน

ชื่อผู้เขียน

2555

ปี
พ.ศ.

ตารางที่ 5 (ต่อ)

1.
2.
3.
4.

ความผูกพันขององค์การ
ความพึงพอใจ
คุณภาพชีวิต
การรับรู้วฒั นธรรมองค์การ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจจะลาออก

ตัวแปร

ผลการศึกษาพบว่า 1) ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
จะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย ที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล
ประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างในระดับดี ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจ
จะลาออกจากงานได้ร้อยละ 56 2) ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การและค่าตอบแทน
ที่ยตุ ิธรรมมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
ส่วนความสมดุลของชี วิตกับงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) คุณลักษณะงาน ความเหมาะสมกับงาน นโยบายทรัพยากร
บุคคลและการมุง่ เน้นทีมงานอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความพึงพอใจ
ในงาน ในขณะที่ความซื่ อสัตย์และจรรยาบรรณมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจาก
งานผ่านความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนี้ ยงั พบว่าความสมดุลของชี วิตกับงาน มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานเฉพาะกลุ่มพนักงานทัว่ ไป และความซื่ อสัตย์และ
จรรยาบรรณมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานผ่านความผูกพันต่อองค์กรเฉพาะ
กลุ่มหัวหน้างาน

ผลการศึกษา
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ลือชัย
วงษ์ทอง

ชื่อผู้เขียน

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

2555 1. สาระสาคัญของนโยบาย/ ยุทธ์ศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 การปรับเปลี่ยนนโยบาย/
ยุทธศาสตร์
1.2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย
2. การแปลงนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ไปสู่
การปฏิบตั ิ
2.1 การกาหนดภารกิจและมอบหมาย
งาน
2.2 ศักยภาพและความพร้อมของ
หน่วยงานปฏิบตั ิ
2.3 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
2.4 ระบบการกากับติดตามผล

ปี
พ.ศ.

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ระดับการบรรลุเป้ าประสงค์ของ
นโยบาย/ ยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริ มสนับสนุน
กาลังคนให้เพียงพอ
2. การจัดการแรงงานต่างด้าว
3. การลดปัญหาและความเสี่ ยง
จากการใช้แรงงานต่างด้าว

ตัวแปรตาม

ผลการศึกษาโดยภาพรวมด้านระดับการบรรลุเป้ าประสงค์ของนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ ในการ
ให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
โดยการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองผูป้ ระกอบการในด้านการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวให้เป็ นระบบ และการลดปั ญหาและความเสี่ ยงจากการใช้แรงงานต่างด้าวพบว่า
การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรจึงส่งผลไปถึงการลดปั ญหาและ
ความเสี่ ยงจากการใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งทาให้ควบคุม ป้ องกัน ปราบปรามได้ไม่ดีเท่าที่ควร
จะเป็ นเพราะความไม่เหมาะของนโยบายที่กาหนดมาไม่มีความสอดคล้องกับพื้นที่อาเภอแม่สอด

ผลการศึกษา
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สุธิดา
คิวานนท์

ชื่อผู้เขียน

2555

ปี
พ.ศ.

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ, อายุ, ตาแหน่ง, ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยจูงใจ
การได้รับการยอมรับ, ลักษณะของ
งานที่ปฏิบตั ิ, ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน, การเจริ ญเติบโตในงานที่ทา
ปัจจัยคา้ จุน
เงินเดือนและสวัสดิการ,
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา,
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน,
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

ความตั้งใจเปลี่ยนงานของ
บุคลากรสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. เปลี่ยนงานในองค์กรเดิม
2. เปลี่ยนไปปฏิบตั ิงานกับ
องค์กรใหม่

ตัวแปรตาม

ผลการศึกษาพบว่า ความตั้งใจเปลี่ยนงานในองค์กรเดิม มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการงาน
ด้าน การได้รับการยอมรับนับถือ เงินเดือนและสวัสดิการ และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.5 ส่วนความตั้งใจเปลี่ยนงานไปองค์กรใหม่ มีความสัมพันธ์ได้แก่
เพศ แรงจูงใจในงานด้าน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาและความมัน่ คงในหน้าที่การงาน ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.5

ผลการศึกษา
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ศศิ
อ่วมเพ็ง

ชื่อผู้เขียน

2558

ปี
พ.ศ.

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตัวแปรตาม

ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา
4) อายุงาน 5) ระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1) ปั จจัยด้านความน่าสนใจของงานที่
ปฏิบตั ิ 2) ปัจจัยด้านโอกาสและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยธารงรักษาขององค์กร
1) ปัจจัยด้านนโยบายและ
การบริ หารงาน 2) ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ตอ่ หัวหน้างาน 3) ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์ตอ่ เพื่อนร่ วมงาน
4) ปัจจัยด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปร

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา
ที่สงั กัดสานักงานบัญชีกลาง บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มี 3 ปัจจัย เรี ยงลาดับตาม
อิทธิพล ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความน่าสนใจของงาน ปั จจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ต่อหัวหน้างาน ตามลาดับ ซึ่ งทั้ง 3 ปั จจัยเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ความตั้งใจลาออกของพนักงาน ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลงานวิจยั พบว่าเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่ มีผลต่อความตั้งใจ
ที่จะลาออกจากงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา ที่สงั กัดสานักงานบัญชีกลาง
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ผลการศึกษา
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ปี
พ.ศ.

2559 1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
ผู้เขียน

อาภาศิริ
พันธุ

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ภาระงาน
การติดต่อ
ค่าตอบแทน
การกระจายความยุติธรรม
ความร่ วมมือ
การฝึ กอบรมทัว่ ไป

ตัวแปรอิสระ
การลาออก

ตัวแปร
ตัวแปรตาม

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในงานน้อย เพราะไม่วา่ จะ
ย้ายงานไปที่ไหนลักษณะงาน และค่าตอบแทนจะมีความใกล้เคียงกันเป็ นส่วนใหญ่
ความพึงพอใจใจงานจึงไม่ใช้ปัจจัยหลักที่จะทาให้แรงงานต่างด้าวลาออกจากงาน และ
ด้านความผูกผันในงานผลการศึกษา พบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ให้ความผูกพันกับคนซึ่ ง
หมายถึงเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้า และนายจ้าง แต่ไม่ได้ให้ความผูกพันกับตัวองค์กรและผูว้ ิจยั
มีขอ้ ค้นพบว่า เมื่อแรงงานต่างด้าวเกิดความสัมพันธ์อนั ดีกบั ตัวบุคคลประกอบกับ ทางานอยู่
ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่จะเกิดความผูกพัน ในการทางาน ส่งผลทาให้ ลดอัตราการลาออกได้ท้ งั
ผูว้ ิจยั มีขอ้ ค้น พบว่าสาเหตุการลาออกจากงานของแรงงานต่างด้าวนั้น มีอีกหนึ่งตัวแปรที่
ส่งผลกระทบต่อการลาออกมากที่สุด นั้นคือ ตัวแปรทางด้านบริ บทสภาพแวดล้อมภายนอก
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน 1) ความจาเป็ นส่วนบุคคล เช่นการลาออกกลับภูมิลาเนาเพื่อไปคลอดลูก
2) ความต้องการทางสังคม เช่น อยากเปลี่ยนที่ทางานใหม่ 3) ความสัมพันธ์ในที่ทางาน เช่น
เพื่อนร่ วมงานที่เป็ นคนไทยไม่ยอมรับ และผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะ
ในการลดปั ญหาการลาออกจากงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่พบว่า หน่วยงานรัฐ
ควรปรับประสิ ทธิ ภาพการขึ้น ทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้คุม้ ครองทั้งตัวนายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวเพิ่มมากยิง่ ขึ้น ด้านองค์กรควรเพิ่มความใส่ใจส่วนบุคคลเข้าไปกับการทางานหรื อ
การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ได้สิทธ์ทา่ เทียบกัน

ผลการศึกษา
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N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

อายุการทางาน

รายได้ตอ่ เดือน

ตาแหน่ง

ภูมิลาเนา

N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A

ความจาเป็ นส่วนบุคคล

ความต้องการทางสังคม

ความสัมพันธ์ในที่ทางาน

ปัจจัยจูงใจ

ปัจจัยบารุ งรักษา

ความพึงพอใจ

/

N/ A

อายุ

ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับการเปลีย่ นงาน

N/ A

สุภาภรณ์
อินทแพทย์
2550

เพศ

ปัจจัยส่ วนบุคล

ตัวแปร

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

ชมเพลิน
วุฒิกร
2552

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

ณปภัส
นาคเจือทอง
2552

/

/

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

/

N/ A

N/ A

/

N/ A

x

x

x

ธาณัชตรา
สมัครจิตร
2555

ตารางที่ 6 สรุ ปตัวแปรจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์/ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงาน

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

/

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

ปกรณ์
ลิ้มโยธิ น
2555

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

ลือชัย
วงษ์ทอง
2555

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

x

N/ A

x

N/ A

x

/

สุธิดา
คิวานนท์
2555

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

x

x

x

N/ A

x

x

ศศิ
อ่วมเพ็ง
2558

N/ A

N/ A

/

/

/

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

อาภาศิริ
พันธุ
2559
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N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A
N/ A

ความสมดุลของชี วิตกับงาน

คุณลักษณะงาน

ความเหมาะสมกับงาน

นโยบายทรัพยากรบุคคล

การมุง่ เน้นทีมงาน

ความซื่อสัตย์/ จรรยาบรรณ

ความสมดุลชี วิตกับงาน

สับสนบทบาทหน้าที่

ความขัดแย้งบทบาทหน้าที่

ผูบ้ งั คับบัญชา

เพื่อนร่ วมงาน

โอกาสก้าวหน้า

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

ณปภัส
นาคเจือทอง
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ธาณัชตรา
สมัครจิตร
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N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A
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/

/
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ปกรณ์
ลิ้มโยธิ น
2555
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N/ A
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N/ A
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ลือชัย
วงษ์ทอง
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N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

สุธิดา
คิวานนท์
2555

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

ศศิ
อ่วมเพ็ง
2558

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

N/ A

อาภาศิริ
พันธุ
2559

หมายเหตุ: / หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั // หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั เชิงลบ x หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั N/ A หมายถึง ไม่ได้นามาวิจยั

N/ A

ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรม

สุภาภรณ์
อินทแพทย์
2550
N/ A

ตัวแปร

ความผูกพันต่อองค์กร

ตารางที่ 6 (ต่อ)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ และ
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัด
ชลบุรี ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจานวนทั้งสิ้ น 123 คน (ดังตารางที่ 4)

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี โดย
แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นข้อคาถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยเป็ นคาถาม
เกี่ยวกับ เพศ, อายุ, สัญชาติ, ศาสนา, สถานภาพ และข้อมูลการทางานได้แก่ อายุงานการทางาน
ในประเทศไทย, อายุการทางานที่ปัจจุบนั , และประเภทร้านที่ทางานในปัจจุบนั จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ เป็ นข้อคาถามแบบปลายปิ ด
โดยประยุกต์มาตราส่ วนการวัดผลแบบ Osgood’s Scale ซึ่ งเป็ นมาตราส่ วนการวัดผลที่ใช้หลัก
ความแตกต่างทางด้านความหมายทางภาษาเป็ นมาตรวัด โดยภาษาที่ใช้จะอยูใ่ นรู ปแบบค่าคุณศัพท์
ทางบวก และทางลบ ซึ่ งเป็ นการใช้ภาษาที่มีลกั ษณะคาตรงกันข้าม สาหรับแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีท้ งั สิ้ น จานวน 33 ข้อ แบ่งออกเป็ น 9 ด้าน ได้แก่ (1) โอกาสในความก้าวหน้า
จานวน 2 ข้อ, (2) สภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 5 ข้อ, (3) สภาพทางสังคมของงาน
จานวน 4 ข้อ, (4) ความมัน่ คงปลอดภัย จานวน 3 ข้อ, (5) ลักษณะจูงใจในตัวงาน จานวน 3 ข้อ
(6) การบริ หารจัดการ จานวน 4 ข้อ (7) ค่าจ้างและค่าตอบแทน จานวน 3 ข้อ
(8) การดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา 3 ข้อ, (9) ผลประโยชน์ จานวน 6 ข้อ
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1. คุณศัพท์เชิงบวก
ให้ 3 คะแนน
2. คุณศัพท์เชิงลบ
ให้ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการเปลี่ยนงาน เป็ นข้อคาถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด จานวน
2 ข้อ

การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง มีข้ นั ตอนในการสร้างดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี จากนั้นมากาหนดกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิยามศัพท์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงาน
ต่างชาติ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ และ
แบบสอบถามการเปลี่ยนงาน และตรวจสอบเนื้ อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรื อไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ แล้วนามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ได้แก่ ดร. ลือชัย วงษ์ทอง, ดร. เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ และ ดร. อุษณากร ทาวะรมย์ เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) จากนั้นปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญทางภาษาแปลเป็ น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษากัมพูชา ภาษา
เมียนมา และภาษาลาว
5. นาข้อเสนอการวิจยั และแบบสอบถาม ส่ งให้คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ของวิทยาลัยรัฐกิจพิจารณาโดยมีมติรับรอง (ตามเอกสารเลขที่ 46-2561 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
6. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับแรงงานต่างชาติในตลาดอมร อาเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือโดยการหา
ค่าความเที่ยงหรื อความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยค่า Cronbach’s alpha ได้ค่า
ความเที่ยงหรื อความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน เท่ากับ 0.91 ซึ่ งถือว่า
แบบสอบถามนั้นมีความเชื่ อถือได้สามารถนาไปเก็บข้อมูลจริ งต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ทาบัญชีจานวนร้าน และจานวนแรงงานต่างชาติของแต่ละร้าน
2. นัดหมายแรงงาน ครั้งละไม่เกิน 10 คน ในการนัดหมายแต่ละครั้งจะคานึงถึงสัญชาติ
และศาสนาของแรงงานต่างชาติเป็ นกลุ่มเดียวกัน ณ บริ เวณลานทากิจกรรมใกล้ที่พกั อาศัย เพื่อ
ไม่ให้รู้สึกกังวลถึงผลกระทบในการทางาน หรื อสภาวะกดดันจากนายจ้าง ระยะเวลาในการตอบ
คาถามโดยประมาณ 20-30 นาที
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่แรงงานต่างชาติ ว่าการเก็บข้อมูล
ในครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลในการวิจยั เพื่อประกอบการเรี ยนในหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนาเสนอเป็ นภาพรวม ซึ่ งจะไม่มีผลกระทบ
กับการทางานของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถปฏิเสธการให้ขอ้ มูลได้ ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้น่าจะเป็ นประโยชน์แก่ภาครัฐ รวมถึงนายจ้างในการแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการปรับปรุ งสภาพการทางาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน และลดอัตราการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
4. การเก็บข้อมูลจะมีการอธิ บายเครื่ องมือการวิจยั วิธีการตอบคาถามในแต่ละส่ วน
ให้ชดั เจน ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติจะต้องยินยอมให้ขอ้ มูล โดยอาจยินยอมด้วยวาจา หรื อเซ็นเอกสาร
แสดงความยินยอมของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั และสามารถปฏิเสธการให้ขอ้ มูลได้เมื่อเกิด
ความลาบากใจที่จะให้ขอ้ มูล
5. แจกแบบสอบถามให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามสัญชาติกมั พูชา สัญชาติเมียนมา และสัญชาติ
ลาว
6. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อนาไปบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
7. ในงานวิจยั นี้เก็บข้อมูลเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นช่วงระยะเวลาที่
แรงงานต่างชาติยงั สามารถ ย้ายที่ทางานและเปลี่ยนนายจ้างได้ เนื่องจากมีการผ่อนผันระยะการ
ปฏิบตั ิตาม พ.ร.ก. การบริ หารจัดการการทางานของคนต่างชาติ พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน คือ
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ, อายุ, สัญชาติ,
ศาสนา, สถานภาพ และข้อมูลการทางาน อายุงานการทางานในประเทศไทย, อายุการทางานที่
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ปัจจุบนั , และประเภทร้านที่ทางานในปัจจุบนั โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ แบ่งออกเป็ น 9 ด้าน
ได้แก่ (1) โอกาสในความก้าวหน้า, (2) สภาพแวดล้อมในการทางาน, (3) สภาพทางสังคมของงาน,
(4) ความมัน่ คงปลอดภัย, (5) ลักษณะจูงใจในตัวงาน, (6) การบริ หารจัดการ, (7) ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน, (8) การดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา, (9) ผลประโยชน์ โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการเปลี่ยนงาน โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและความพึงพอใจในการทางานกับ
การเปลี่ยนงาน โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-square test)
เกณฑ์ การแปลผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดเกณฑ์การแปลผล โดยนาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลผล (สิ น พันธุ์พินิจ, 2547, หน้า 161) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับ
น้อย

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติใน
ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามของ
ประชากร คือ แรงงานต่างด้าวที่เป็ นลูกจ้างในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี จานวนทั้งสิ้ น
123 คน โดยได้รับความร่ วมมือในการทาแบบสอบถามทั้งสิ้ น 123 ชุด แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ในการวิจยั จานวนทั้งสิ้ น 123 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีลาดับในการนาเสนอ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ
ตอนที่ 3 ข้อมูลการเปลี่ยนงาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
N หมายถึง ประชากร
n หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง
µ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
σ หมายถึง ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล (N = 123)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

74
49

60.16
39.84

เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

อายุไม่เกิน 25 ปี
อายุ 26-30 ปี
อายุ 31-35 ปี
อายุมากกว่า 35 ปี

13
61
39
10

10.57
49.59
31.71
8.13

กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
อื่น ๆ

77
28
13
5

62.60
22.76
10.57
4.07

ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
อื่น ๆ

93
25
5

75.61
20.32
4.07

โสด
สมรส
หย่าร้าง/ หม้าย

40
81
2

32.52
65.85
1.63

อายุ

สัญชาติ

ศาสนา

สถานภาพ

จากตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
(N = 123) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 60.16 และ เพศหญิง ร้อยละ
39.84 โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 49.59 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-35 ปี
อายุไม่เกิน 25 ปี และ อายุมากกว่า 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.71, 10.57 และ 8.13 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่
มีสัญชาติกมั พูชา ร้อยละ 62.60 รองลงมาคือ เมียนมา ลาว และอื่น ๆ ร้อยละ 22.76, 10.57, 4.07
ตามลาดับ แรงงานต่างชาติสัดส่ วน 3 ใน 4 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.61 รองลงมาคือ ศาสนา
อิสลาม และอื่น ๆ ร้อยละ 20.33, 4.07 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีแรงงานต่างชาติมีสถานสมรส ร้อยละ
65.85 รองลงมาคือ โสด และหย่าร้าง/ หม้าย ร้อยละ 32.52 และ 1.63 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลการทางาน (N = 123)
ข้ อมูลการทางาน
ระยะเวลาการทางานในประเทศไทย
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1-3 ปี
มากกว่า 3-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ระยะเวลาการทางานที่ปัจจุบนั
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1-3 ปี
มากกว่า 3-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ประเภทร้านที่ทางานในปั จจุบนั
ร้านขายของสด
ร้านขายของแห้ง/ ร้านของชา
ร้านขายอาหาร/ เครื่ องดื่ม
ร้านรับปรุ งอาหาร (ย่าง/ ลวก/ นึ่ง)
โรงน้ าแข็ง
จานวนแรงงานในร้าน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

16
23
31
53

13.01
18.70
25.20
43.09

14
24
33
52

11.38
19.51
26.83
42.28

59
21
12
23
8

47.97
17.07
9.76
18.70
6.50

14
39
19
10
16
18
7

11.38
31.71
15.45
8.13
13.01
14.63
5.69

จากตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลการทางาน
แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระยะเวลาการ
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ทางานในประเทศไทยมากกว่า 5 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.28 รองลงมาคือ มากกว่า 3-5 ปี
มากกว่า 1-3 ปี และ ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 26.83, 19.51 และ 11.38 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาระยะเวลา
การทางานที่ปัจจุบนั พบว่า แรงงานทางานมาแล้วมากกว่า 5 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 42.28
รองลงมาคือ มากกว่า 3-5 ปี มากกว่า 1-3 ปี และ ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 26.83, 19.51 และ 11.38
ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถามทางานร้านขายของสด มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 47.97 รองลงมาคือ
ร้านรับปรุ งอาหาร ร้านขายของแห้ง/ ร้านของชา ร้านขายอาหาร/ เครื่ องดื่ม และ โรงน้ าแข็ง ร้อยละ
18.70, 17.07, 9.76 และ 6.50 ตามลาดับ และในร้านมีแรงงานต่างชาติจานวน 2 คน มากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 31.71 รองลงมาคือ 3 คน 6 คน 5 คน 1 คน 4 คน และ 7 คน ร้อยละ 15.45, 14.63, 13.01,
11.38, 8.13 และ 5.69 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่ างชาติ
ตารางที่ 9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจในการ
ทางานด้านโอกาสในความก้าวหน้าของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี (N = 123)
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
1. โอกาสในความก้าวหน้า
1.1 การประเมินผลงานจาก
นายจ้าง
1.2 แนวโน้มการได้ปรับเพิม่
เงินเดือนหากทางานในร้านนี้ ต่อไป
คะแนนเฉลีย่

µ

𝛔

5
7
111 2.86 0.45
(4.07) (5.69) (90.24)
3
39
81
2.63 0.53
(2.44) (31.71) (65.85)
2.75 0.35

แปลความ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านโอกาสในความก้าวหน้า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ = 2.75, σ = 0.35) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลงานจากนายจ้าง เป็ นอันดับ 1
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(µ = 2.86, σ = 0.45) รองลงมาคือ แนวโน้มการได้ปรับเพิม่ เงินเดือนหากทางานในร้านนี้ต่อไป
(µ = 2.63 (σ = 0.53) ตามลาดับ
ตารางที่ 10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจในการ
ทางานด้านสภาพแวดล้อมในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี (N = 123)
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
2. สภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1 ความปลอดภัยของสภาพ
การทางาน
2.2 สภาพอากาศภายในร้าน
2.3 อุปกรณ์ใช้งานภายในร้าน
2.4 ผลของสภาพการทางานต่อ
สุ ขภาพ
2.5 จานวนชัว่ โมงการทางาน/
วัน
คะแนนเฉลีย่

3
(2.46)
6
(4.92)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.81)

23
(18.85)
59
(48.36)
4
(3.25)
44
(35.77)
25
(20.33)

96
(78.69)
57
(46.72)
119
(96.75)
79
(64.23)
97
(78.86)

µ

𝛔

แปลความ

2.81 0.74

มาก

2.47 0.83

มาก

2.97 0.18

มาก

2.64 0.48

มาก

2.78 0.43

มาก

2.73 0.36

มาก

จากตารางที่ 10 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ = 2.73, σ = 0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ใช้งานภายในร้าน เป็ นอันดับ 1
(µ = 2.97, σ = 0.18) รองลงมาคือ ความปลอดภัยของสภาพการทางาน (µ = 2.81, σ = 0.74),
จานวนชัว่ โมงการทางาน/ วัน (µ = 2.78, σ = 0.43), ผลของสภาพการทางานต่อสุ ขภาพ
(µ = 2.64, σ = 0.48) และสภาพอากาศภายในร้าน (µ = 2.47, σ = 0.83) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจในการ
ทางานด้านสภาพทางสังคมของงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
3. สภาพทางสังคมของงาน
3.1 ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน (n = 108)
3.2 การทางานกับเพื่อน
ร่ วมงาน (n = 108)
3.3 ความร่ วมมือกับเพื่อน
ร่ วมงาน (n = 107)
3.4 การได้เป็ นลูกจ้างของ
ร้านนี้ (n = 122)
คะแนนเฉลีย่ (n = 107)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(0.82)

1
(0.93)
1
(0.93)
3
(2.80)
9
(7.38)

107
(99.07)
107
(99.07)
104
(97.20)
112
(91.80)

µ

𝛔

แปลความ

2.99

0.10

มาก

2.99

0.10

มาก

2.97

0.17

มาก

2.91

0.32

มาก

2.96

0.11

มาก

จากตารางที่ 11 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านสภาพทางสังคมของงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ (µ = 2.96, σ = 0.11) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ
กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และการทางาน
กับเพื่อนร่ วมงาน เป็ นอันดับ 1 (µ = 2.99, σ = 0.10) รองลงมาคือ ความร่ วมมือกับเพื่อนร่ วมงาน
(µ = 2.97, σ = 0.17) และการได้เป็ นลูกจ้างของร้านนี้ (µ = 2.91, σ = 0.32) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจ
ในการทางานด้านความมัน่ คงปลอดภัยของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือจังหวัดชลบุรี (N = 123)
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
4. ความมัน่ คงปลอดภัย
4.1 สัญญาว่าจ้างทางาน
4.2 การได้รับความช่วยเหลือ
จากนายจ้างในขณะทางาน
4.3 ระดับความตึงเครี ยดในการ
ทางาน
คะแนนเฉลีย่

µ

𝛔

0
4
119 2.97 0.18
(0.00) (3.25) (96.75)
0
7
116 2.94 0.23
(0.00) (5.69) (94.31)
7
44
72
2.53 0.60
(5.69) (35.77) (58.54)
2.81 0.27

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 12 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านความมัน่ คงปลอดภัย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ = 2.81, σ = 0.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสัญญาว่าจ้างทางาน เป็ นอันดับ 1 (µ = 2.97,
σ = 0.18) รองลงมาคือ การได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้างในขณะทางาน (µ = 2.94, σ = 0.23)
และระดับความตึงเครี ยดในการทางาน (µ = 2.53, σ= 0.60) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจ
ในการทางานด้านลักษณะจูงใจในตัวงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
5. ลักษณะจูงใจในตัวงาน
5.1 การได้รับคาแนะนา
0
3
เกี่ยวกับการทางานจากเพื่อน
(0.00) (2.75)
ร่ วมงาน (n = 109)
5.2 ความไว้วางใจจาก
0
13
นายจ้าง (n = 123)
(0.00) (10.57)
5.3 การวางแผนทางานด้วย 11
68
ตัวเอง (n = 123)
(8.94) (55.29)
คะแนนเฉลีย่ (n = 109)

µ

𝛔

แปลความ

106
(97.25)

2.97

0.16

มาก

110
(89.43)
44
(35.77)

2.89

0.31

มาก

2.27

0.62

ปานกลาง

2.69

0.26

มาก

จากตารางที่ 13 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านลักษณะจูงใจในตัวงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ = 2.69, σ = 0.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การทางานจากเพื่อนร่ วมงาน เป็ นอันดับ 1 (µ = 2.97, σ = 0.16) รองลงมาคือ ความไว้วางใจ
จากนายจ้าง (µ = 2.89, σ = 0.31) และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อการวางแผนทางาน
ด้วยตัวเอง (µ = 2.27, σ = 0.62) ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจ
ในการทางานด้านการบริ หารจัดการของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี (N = 123)
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
6. การบริ หารจัดการ
6.1 ความเข้าใจลูกจ้าง/ การให้
กาลังใจจากนายจ้าง
6.2 การรักษาคาพูดของนายจ้าง
6.3 การสั่งงานของนายจ้าง
6.4 การมอบหมายงาน
คะแนนเฉลีย่

4
(3.25)
2
(1.63)
1
(0.81)
0
(0.00)

3
(2.44)
5
(4.07)
10
(8.13)
10
(8.13)

116
(94.31)
116
(94.30)
112
(91.06)
113
(91.87)

µ

𝛔

แปลความ

2.91 0.38

มาก

2.93 0.32

มาก

2.90 0.32

มาก

2.92 0.27

มาก

2.91 0.27

มาก

จากตารางที่ 14 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการบริ หารจัดการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 2.91,
σ = 0.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการรักษาคาพูดของนายจ้างเป็ นอันดับ 1
(µ = 2.93, σ = 0.32) รองลงมาคือ การมอบหมายงาน (µ = 2.92, σ = 0.27), ความเข้าใจลูกจ้าง/
การให้กาลังใจจากนายจ้าง (µ = 2.91, σ = 0.38) และการสั่งงานของนายจ้าง (µ = 2.90, σ = 0.32)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจ
ในการทางานด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี (N = 123)
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
7. ค่าจ้างและค่าตอบแทน
7.1 การได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

µ

2
52
69
2.54
(1.63) (42.28) (56.09)
7.2 การได้รับเงินพิเศษเมื่อ
2
16
105 2.84
ทางานในเทศกาลต่าง ๆ
(1.63) (13.01) (85.36)
7.3 อัตราค่าจ้างกับการดารงชีวติ
0
3
120 2.98
(0.00) (2.44) (97.56)
คะแนนเฉลีย่
2.79

𝛔

แปลความ

0.53

มาก

0.41

มาก

0.15

มาก

0.28

มาก

จากตารางที่ 15 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ = 2.79, σ = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออัตราค่าจ้างกับการดารงชีวิต เป็ นอันดับ 1
(µ = 2.98, σ = 0.15) รองลงมาคือ การได้รับเงินพิเศษเมื่อทางานในเทศกาลต่าง ๆ (µ = 2.84,
σ = 0.41) และการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ (µ = 2.54, σ = 0.53) ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจ
ในการทางานด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชาของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี (N = 123)
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
8. การดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา
8.1 นายจ้างแบ่งงานตาม
ความสามารถของลูกจ้าง
8.2 การให้ความช่วยเหลือ/
ให้คาปรึ กษาปัญหาชีวิต, ปัญหา
ครอบครัวจากนายจ้าง
คะแนนเฉลีย่

0
10
(0.00) (8.13)
1
5
(0.81) (4.07)

µ

𝛔

แปลความ

113 2.92 0.27
(91.87)
117 2.94 0.27
(95.12)

มาก

2.93 0.25

มาก

มาก

จากตารางที่ 16 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ = 2.93, σ = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้ความช่วยเหลือ/ ให้คาปรึ กษาปั ญหาชีวิต,
ปัญหาครอบครัวจากนายจ้าง เป็ นอันดับ 1 (µ = 2.94, σ = 0.27) รองลงมาคือ นายจ้างแบ่งงานตาม
ความสามารถของลูกจ้าง (µ = 2.92, σ = 0.27) ตามลาดับ
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ตารางที่ 17 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ ความพึงพอใจ
ในการทางานด้านผลประโยชน์ของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัด
ชลบุรี (N = 123)
ความพึงพอใจในการทางาน
1
2
3
9. ผลประโยชน์
9.1 การได้หยุดพักอย่างน้อย
วันละ 1 ช.ม./ วัน
9.2 การได้หยุดพักอย่างน้อย 1
วัน/ สัปดาห์
9.3 สวัสดิการอาหาร/ ที่พกั จาก
นายจ้าง
9.4 ค่าจ้างค่าตอบแทนเมื่อ
ทางานล่วงเวลา
9.5 สิ ทธิประโยชน์
ประกันสังคม
9.6 สิ ทธิประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ
อื่น ๆ
คะแนนเฉลีย่

1
(0.81)
0
(0.00)
1
(0.81)
1
(0.81)
0
(0.00)
0
(0.00)

83
(67.48)
24
(19.51)
51
(41.46)
19
(15.45)
1
(0.81)
3
(2.44)

39
(31.71)
99
(80.49)
71
(57.73)
103
(83.74)
122
(99.19)
120
(97.56)

µ

𝛔

แปลความ

2.31 0.48 ปานกลาง
2.80 0.40

มาก

2.57 0.51

มาก

2.83 0.40

มาก

2.99 0.09

มาก

2.98 0.15

มาก

2.75 0.17

มาก

จากตารางที่ 17 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านผลประโยชน์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 2.75,
σ = 0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเว้นการได้หยุดพักอย่างน้อย
วันละ 1 ช.ม./ วัน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสิ ทธิ ประโยชน์ประกันสังคม เป็ นอันดับ 1
(µ = 2.99, σ = 0.09) รองลงมาคือ สิ ทธิประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพอื่น ๆ (µ = 2.98, σ = 0.15),
ค่าจ้างค่าตอบแทนเมื่อทางานล่วงเวลา (µ = 2.83, σ = 0.40), การได้หยุดพักอย่างน้อย 1 วัน/
สัปดาห์ (µ = 2.80, σ = 0.40), สวัสดิการอาหาร/ ที่พกั จากนายจ้าง (µ = 2.57, σ= 0.51) และ
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การได้หยุดพักอย่างน้อยวันละ 1 ช.ม./ วัน (µ = 2.31, σ = 0.48) ตามลาดับ
ตารางที่ 18 จานวน ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของระดับความพึงพอใจ
ในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ด้านโอกาสในความก้าวหน้า
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านสภาพทางสังคมของงาน
ด้านความมัน่ คงปลอดภัย
ด้านลักษณะจูงใจในตัวงาน
ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน
ด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านผลประโยชน์
คะแนนเฉลีย่

N
123
123
107
123
109
123
123
123
123
107

µ
2.75
2.73
2.96
2.81
2.69
2.91
2.79
2.93
2.75
2.81

𝛔
0.35
0.36
0.11
0.27
0.26
0.27
0.28
0.25
0.17
0.17

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 18 จานวน ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของระดับ
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ = 2.81, σ = 0.17) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้านกล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พึงพอใจในด้านสภาพทางสังคมของงาน เป็ นอันดับ 1
(µ = 2.96, σ = 0.11) รองลงมาคือ ด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา (µ = 2.93, σ = 0.25),
ด้านการบริ หารจัดการ (µ = 2.91, σ = 0.27), ด้านความมัน่ คงปลอดภัย (µ = 2.81, σ = 0.27),
ด้านค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน (µ = 2.79, σ = 0.28), ด้านโอกาสในความก้าวหน้า (µ = 2.75, σ = 0.35),
ด้านผลประโยชน์ (µ = 2.75, σ = 0.17), ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (µ = 2.73, σ = 0.36)
และด้านลักษณะจูงใจในตัวงาน (µ = 2.69, σ = 0.26) ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
จาแนกตามแนวโน้มการเปลี่ยนงาน
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จากภาพที่ 3 พบว่า แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีท้ งั ผูท้ ี่มี
ความคิดที่จะเปลี่ยนงาน/ ลาออก และยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานหรื อลาออก มีคะแนน
ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยต่า 3 อันดับแรกเหมือนกันคือ ข้อคาถามที่ 5.3 วางแผนทางานด้วยตัวเอง, 8.3
กฎระเบียบในการทางาน และ 2.2 สภาพอากาศภายในร้าน อย่างไรก็ตามแรงงานต่างชาติที่มี
ความคิดที่จะเปลี่ยนงาน/ ลาออกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทั้ง 3 ข้อน้อยกว่า ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของแรงงานต่างชาติที่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน/ ลาออก

ตอนที่ 3 ข้ อมูลการเปลีย่ นงาน/ ลาออก
ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละการเปลี่ยนงานในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา ของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
การเปลีย่ นงานในระยะ 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคยเปลี่ยนงาน
เคยเปลี่ยนงาน
เคยเปลี่ยนงานมาแล้ว 1 ครั้ง
รวม

จานวน (คน)
120
3
3
123

ร้ อยละ
97.56
2.44
100.00
100.00

จากตาราง 19 จานวนและร้อยละการเปลี่ยนงานในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา ของแรงงาน
ต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมาผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนงาน คิดเป็ นร้อยละ 97.56 และเคยเปลี่ยนงานมาแล้ว 1 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 2.44
ตารางที่ 20 จานวนและร้อยละการเปลี่ยนงานในระยะ 1 เดือนข้างหน้าของแรงงานต่างชาติใน
ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
การเปลีย่ นงานในระยะ 1 เดือนข้ างหน้ า
ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม
มีความคิดจะเปลี่ยนงานหรื อลาออก
นายจ้าง

จานวน (คน)
115
8
3

ร้ อยละ
93.50
6.50
37.50
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
การเปลีย่ นงานในระยะ 1 เดือนข้ างหน้ า
เพื่อนร่ วมงาน
ครอบครัว
กฎหมาย/ ค่าธรรมเนียม
รวม

จานวน (คน)
0
4
1
123

ร้ อยละ
0.00
50.00
12.50
100.00

จากตารางที่ 20 จานวนและร้อยละการเปลี่ยนงานในระยะ 1 เดือนข้างหน้า ของแรงงาน
ต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ยงั ไม่คิด
เปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม คิดเป็ นร้อยละ 93.50 และมีความคิดจะเปลี่ยนงานหรื อลาออก
คิดเป็ นร้อยละ 6.50
ผูต้ อบแบบสอบถามที่คิดเปลี่ยนงานหรื อลาออกส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากครอบครัว
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ สาเหตุจากนายจ้าง และสาเหตุจากกฎหมาย/ ค่าธรรมเนียม
คิดเป็ นร้อยละ 37.50 และ 12.50 ตามลาดับ

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
χ2= .369, Exact. Sig. = .712

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
รวม
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก
70
4
74
(94.59)
(5.41)
(100.00)
45
4
49
(91.84)
(8.16)
(100.00)
115
8
123
(93.50)
(6.50)
(100.00)
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ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมากกว่าร้อยละ 90 ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/
ต้องการทางานที่เดิม จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า เพศชายและเพศหญิงไม่มีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 22 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
อายุ
อายุไม่เกิน 25 ปี
อายุ 26-30 ปี
อายุ 31-35 ปี
อายุมากกว่า 35 ปี
รวม

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก
11
2
(84.62)
(15.38)
57
4
(93.44)
(6.56)
37
2
(94.87)
(5.13)
10
0
(100.00)
(0.00)
115
8
(93.50)
(6.50)

รวม
13
(100.00)
61
(100.00)
39
(100.00)
10
(100.00)
123
(100.00)

χ2 = 2.503, Exact. Sig. = .533

เมื่อพิจารณาจากแรงงานต่างชาติที่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 93.50 ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม
เมื่อแยกตามช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
ทั้งหมด ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี , อายุ 26-30 ปี และ
อายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 94.87, 93.44 และ 84.62 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ไคสแควร์
พบว่า อายุของแรงงานต่างชาติไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญชาติกบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
สั ญญาติ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
อื่น ๆ
รวม

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก
73
4
(94.81)
(5.19)
25
3
(89.29)
(10.71)
12
1
(92.31)
(7.69)
5
0
(100.00)
(0.00)
115
8
(93.50)
(6.50)

รวม
77
(100.00)
28
(100.00)
13
(100.00)
5
(100.00)
123
(100.00)

χ2 = 1.411, Exact. Sig. = .607

เมื่อพิจารณาจากแรงงานต่างชาติที่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม จาแนกตาม
สัญชาติของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสัญชาติอื่น ๆ ทั้งหมด ยังไม่คิด
เปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม รองลงมาคือ กัมพูชา, ลาว และเมียนมา คิดเป็ นร้อยละ 94.81,
92.31 และ 89.29 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า สัญชาติของแรงงานต่างชาติไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
อื่น ๆ
รวม

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก
88
5
(94.62)
(5.38)
22
3
(88.00)
(12.00)
5
0
(100.00)
(0.00)
115
8
(93.50)
(6.50)

รวม
93
(100.00)
25
(100.00)
5
(100.00)
123
(100.00)

χ2 = 1.784, Exact. Sig. = .548

เมื่อพิจารณาจากแรงงานต่างชาติที่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 93.50 ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม
เมื่อแยกตามศาสนาของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่นบั ถือศาสนาอื่น ๆ
ทั้งหมด ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม รองลงมาคือ พุทธ และอิสลาม คิดเป็ นร้อยละ
94.62 และ88.00 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า ศาสนาของแรงงานต่างชาติ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้

78
ตารางที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุงานการทางานที่ปัจจุบนั กับการเปลี่ยนงานของแรงงาน
ต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
อายุงานการทางานทีป่ ัจจุบัน
ไม่เกิน 3 ปี
3-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก
32
6
(84.21)
(15.79)
31
2
(93.94)
(12.00)
52
0
(100.00)
(0.00)
115
8
(93.50)
(6.50)

รวม
38
(100.00)
33
(100.00)
52
(100.00)
123
(100.00)

χ2 = 9.016, Exact. Sig. = .004

เมื่อพิจารณาจากแรงงานต่างชาติที่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม จาแนกตาม
ช่วงอายุงานการทางานที่ปัจจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ
การทางานมากกว่า 5 ปี ทั้งหมด ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม รองลงมาคือ 3-5 ปี และ
ไม่เกิน 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 93.94 และ 84.21 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า อายุงาน
การทางานที่ปัจจุบนั ของแรงงานต่างชาติมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

79
ตารางที่ 26 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
สถานภาพ

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก

รวม

โสด
สมรส
หย่าร้าง/ หม้าย

รวม

35
(87.50)
78
(96.30)
2
(100.00)
115
(93.50)

5
(12.50)
3
(3.70)
0
(0.00)
8
(6.50)

40
(100.00)
81
(100.00)
2
(100.00)
123
(100.00)

χ2 = 3.549, Exact. Sig. = .226

เมื่อพิจารณาจากแรงงานต่างชาติที่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม จาแนกตาม
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีที่มีสถานภาพหย่าร้าง/ หม้าย
ทั้งหมด ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม รองลงมาคือ สมรส และโสดคิดเป็ นร้อยละ
96.30 และ 87.50 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า สถานภาพของแรงงานต่างชาติ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้

80
ตารางที่ 27 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของร้านกับการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ประเภทร้ าน
ร้านขายของสด
ร้านขายของแห้ง
ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม/
รับปรุ งอาหาร
โรงน้ าแข็ง
รวม

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก
53
6
(89.83)
(10.17)
20
1
(95.24)
(4.76)
34
1
(97.14)
(2.86)
8
0
(100.00)
(0.00)
115
8
(93.50)
(6.50)

รวม
59
(100.00)
21
(100.00)
35
(100.00)
8
(100.00)
123
(100.00)

χ2 = 2.730, Exact. Sig. = .631

เมื่อพิจารณาจากแรงงานต่างชาติที่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม จาแนกตาม
ประเภทร้านของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ทางานโรงน้ าแข็ง ทั้งหมด
ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม รองลงมาคือ ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม/ รับปรุ งอาหาร,
ร้านขายของแห้ง และร้านขายของสด คิดเป็ นร้อยละ 97.14, 95.24 และ 89.83 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า ประเภทของร้านที่แรงงานต่างชาติทาไม่มีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

81
ตารางที่ 28 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางานกับการเปลี่ยนงานของแรงงาน
ต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ความพึงพอใจในการทางาน
มาก
ปานกลาง
รวม

ยังไม่ คิดเปลีย่ นงาน/
มีความคิดจะ
รวม
ต้ องการทางานทีเ่ ดิม เปลีย่ นงาน/ ลาออก
101
2
103
(98.06)
(1.94)
(100.00)
1
3
4
(25.00)
(75.00)
(100.00)
102
5
107
(95.33)
(4.67)
(100.00)

χ2 = 46.137, Exact. Sig. = .000

เมื่อพิจารณาจากแรงงานต่างชาติที่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิมพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 95.33 ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม
เมื่อแยกตามระดับความพึงพอใจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจในการทางาน
อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนใหญ่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม คิดเป็ นร้อยละ 98.06 และ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน/ ลาออก
คิดเป็ นร้อยละ 75.00 จากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า ความพึงพอใจในการทางานของแรงงาน
ต่างชาติมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้

82
ตารางที่ 29 สรุ ปผลตารางสมมติฐาน
สมมติฐาน
1. เพศมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลาน
โพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
2. อายุมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลาน
โพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
3. สัญชาติมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
4. ศาสนามีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
5. อายุงานการทางานที่ปัจจุบนั มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของ
แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
6. สถานภาพมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
7. ประเภทของร้านมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
8. ความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของ
แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทางาน
ของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการเปลี่ยนงานของแรงงาน
ต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยน
งานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เก็บข้อมูลจาก
แรงงานต่างชาติที่ทางานในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี จานวนทั้งสิ้ น 123 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ ไคสแควร์ (Chi-square test)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-35 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี และอายุ
มากกว่า 35 ปี ตามลาดับ แรงงานต่างชาติมีสัญชาติกมั พูชามากที่สุด รองลงมาคือ เมียนมา ลาว
ตามลาดับ แรงงานต่างชาติสัดส่ วน 3 ใน 4 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม แรงงาน
ต่างชาติมีสถานสมรสมากที่สุด รองลงมาคือ โสด และหย่าร้าง/ หม้าย แรงงานต่างชาติมีระยะเวลา
การทางานในประเทศไทยมากกว่า 5 ปี มากที่สุด เมื่อพิจารณาระยะเวลาการทางานที่ปัจจุบนั พบว่า
แรงงานที่ทางานมาแล้วมากกว่า 5 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ มากกว่า 3-5 ปี มากกว่า 1-3 ปี และ
ไม่เกิน 1 ปี ผูต้ อบแบบสอบถามทางานร้านขายของสดมากที่สุด รองลงมาคือ ร้านรับปรุ งอาหาร
ร้านขายของแห้ง/ ร้านของชา ร้านขายอาหาร/ เครื่ องดื่ม และ โรงน้ าแข็ง โดยในร้านมีแรงงาน
ต่างชาติจานวน 2 คนมากที่สุด รองลงมาคือ 3 คน 6 คน 5 คน 1 คน 4 คน และ 7 คน ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ พบว่า
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาพทางสังคม
ของงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา ด้านการบริ หารจัดการ

84
ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านค่าจ้าง/ ค่าตอบแทน ด้านผลประโยชน์ ด้านโอกาสในความก้าวหน้า
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านลักษณะจูงใจในตัวงานมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปลี่ยนงานพบว่า ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมาแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ไม่เคยเปลี่ยนงาน คิดเป็ นร้อยละ 97.56 และเคยเปลี่ยนงาน
มาแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.44 โดยในระยะ 1 เดือนข้างหน้าแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม คิดเป็ นร้อยละ 93.50 และ
มีความคิดจะเปลี่ยนงานหรื อลาออก คิดเป็ นร้อยละ 6.50 สาหรับแรงงานต่างชาติที่คิดจะเปลี่ยนงาน
มีสาเหตุมาจากครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ สาเหตุจากนายจ้าง และสาเหตุจาก
กฎหมาย/ ค่าธรรมเนียม ตามลาดับ
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ สัญชาติ ศาสนา และสถานภาพของ
แรงงานต่างชาติ รวมถึงประเภทของร้านที่แรงงานทางานไม่มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของ
แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ขณะที่อายุงานการทางานที่ปัจจุบนั และ
ความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติ
ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือจังหวัดชลบุรี ทาให้ทราบข้อเท็จจริ งที่นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด
123 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนงาน คิดเป็ นร้อยละ 97.56 และเคยเปลี่ยนงานมาแล้ว 1 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 2.44 สาเหตุเกิดจาก แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ยังมีความพึงพอใจในการทางานร้านเดิมร่ วมกับกับนายจ้างและเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี จึงไม่เคย
เปลี่ยนงาน/ ลาออก และอาจจะมีแรงงานต่างชาติบางส่ วนที่เคยเปลี่ยนงาน สาเหตุอาจะเกิดจาก
ความไม่พึงพอใจในการทางานร้านเดิม หรื ออาจเกิดจากความไม่พึงพอใจระหว่างนายจ้างและ
เพื่อนร่ วมงานที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนงาน/ ลาออก
ในระยะ 1 เดือนข้างหน้า แรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงานต้องการทางานที่เดิม คิดเป็ นร้อยละ 93.50 สาเหตุเกิดจากแรงงาน
ต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ยังมีความพึงพอใจในการทางานร้านเดิมร่ วมกับ
นายจ้างและเพื่อนร่ วมงานจึงไม่เคยเปลี่ยนงาน/ ลาออก สอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจ
พบว่า ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี
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อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาพทางสังคมของงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ
ด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา ด้านการบริ หารจัดการ ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน ด้านผลประโยชน์ ด้านโอกาสในความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ด้านลักษณะจูงใจในตัวงานมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ตามลาดับ และแรงงานต่างชาติที่มีความคิดจะ
เปลี่ยนงานหรื อลาออก คิดเป็ นร้อยละ 6.50 สาเหตุเกิดจาก ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 50.00 เช่น
สามียา้ ยไปทางานร้านใหม่ ภรรยาก็ยา้ ยไปทางานในร้านเดียวกันด้วย รองลงมาคือ สาเหตุจาก
นายจ้าง เช่น ไม่เป็ นที่ยอมรับจากนายจ้างและเพื่อนร่ วมงาน รวมถึงอยากเปลี่ยนไปร้าน
ที่เพื่อนร่ วมงานนับถือศาสนาเดียวกัน และสาเหตุจากกฎหมาย/ ค่าธรรมเนียม ตามลาดับ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ อาภาศิริ พันธุ (2559) พบว่าสาเหตุการลาออกจากงานของแรงงานต่างด้าวนั้น
มีอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการลาออกมากที่สุด นั้นคือ ตัวแปรทางด้านบริ บท
สภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ความจาเป็ นส่ วนบุคคล เช่นการลาออก
กลับภูมิลาเนาเพื่อไปคลอดลูก, ความต้องการทางสังคม เช่น อยากเปลี่ยนที่ทางานใหม่ และ
ความสัมพันธ์ในที่ทางาน เช่น เพื่อนร่ วมงานที่เป็ นคนไทยไม่ยอมรับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ พบว่า
ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก สาเหตุเกิดจาก ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติ ในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจในระดับมากสู งสุ ด 3 อันดับได้แก่ (1) ด้านสภาพทางสังคม
ของงาน โดยแรงงานรู ้สึกภูมิใจที่ได้เป็ นลูกจ้างในร้าน และเพื่อนร่ วมงานให้ความร่ วมมือ
ในการทางานเป็ นอย่างดี (2) ด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา เนื่องจากนายจ้างแบ่งงาน
ตามความสามารถได้อย่างเหมาะสม มีกฎระเบียบในการทางานชัดเจน และให้ความช่วยเหลือ
เมื่อแรงงานต้องการความช่วยเหลือเรื่ องปั ญหาส่ วนตัว เปรี ยบเสมือนนายจ้างเป็ นญาติผใู ้ หญ่
คนหนึ่ง และ (3) ด้านการบริ หารจัดการ โดยนายจ้างมีการทางานที่เป็ นกันเอง มอบหมายงานชัดเจน
และความยุติธรรมทาให้แรงงานต่างชาติเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชมเพลิน คุณวุฒิกร (2552) พบว่า พนักงานมีระดับความพึงพอใจในงานมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านลักษณะงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเพื่อนร่ วมงานและด้านโอกาสก้าวหน้า รวมทั้งมีระดับ
ความผูกพันส่ วนตัวกับองค์กรในระดับมากด้วย
ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุงานการทางานมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงาน
ของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 โดย
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุการทางานมากกว่า 5 ปี ทั้งหมด ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/
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ต้องการทางานที่เดิม ขณะที่ผทู้ ี่มีอายุการทางาน 3-5 ปี และไม่เกิน 3 ปี มีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานใน
อีก 1 เดือนข้างหน้า ประมาณร้อยละ 10 สาเหตุเกิดจาก แรงงานต่างชาติที่ได้เข้ามาทางานในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ในระยะไม่เกิน 3 ปี หรื อไม่เกิน 5 ปี แรก อาจจะมีการปรับตัวเรื่ อง
ของการทางานกับเพื่อนร่ วมงานและนายจ้างจึงมีความคิดที่อยากเปลี่ยนงาน เนื่องจากอยากเปลี่ยน
รู ปแบบการทางานที่ดีกว่าเดิม หรื ออยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ส่ วนแรงงานต่างชาติที่มีอายุ
การทางานมากกว่า 5 ปี ตัวแรงงานอาจรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่ วมงานและนายจ้าง ร่ วมถึงมีความรู ้สึก
มัน่ คงในอาชีพ จึงทาให้ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม สอดคล้องกับการศึกษาของ
Moore (2000 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่าปั จจัยทางด้านอายุงาน มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงข้ามกับความตั้งใจลาออก โดยอายุงานยิง่ มากความต้องการลาออกจะลดลง และ
ผลการศึกษาของ กฤช จริ นโท และธาณัชตรา สมัครจิตร (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจ
ลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครื อสหพัฒน์พิบูล
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า พนักงานระดับปฏิบตั ิการที่มีอายุในการทางานแตกต่างกัน
มีการตัดสิ นใจลาออกแตกต่างกัน เนื่องจากในช่วง 1-6 เดือน แรกเป็ นช่วงพนักงานพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการอยูใ่ นระหว่างทดลองงาน ส่ วนช่วงอายุในการทางาน ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไปเป็ นช่วงที่
พนักงานทางานเป็ น ระยะเวลานานพอสมควร ปั จจัยหลายด้านเริ่ มเข้า สู่ ความลงตัว พนักงานจึงเริ่ ม
รู ้สึกมัน่ คงในองค์กรและ ปรับตัวเข้ากับสภาพขององค์กรได้
ความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติใน
ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 โดยพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับมากส่ วนใหญ่ยงั ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม
คิดเป็ นร้อยละ 95.76 ขณะที่ผตู้ อบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีความคิด
ที่จะเปลี่ยนงาน/ ลาออก คิดเป็ นร้อยละ 75.00 สาเหตุเกิดจาก แรงงานต่างชาติที่มีความพึงพอใจ
ในการทางานอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นถึงตัวแรงงานต่างชาติ ยังมีความพึงพอใจที่จะทางาน
ร่ วมกับนายจ้างและเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี จึงทาให้ไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม
ในขณะเดียวกัน เมื่อระดับความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่างชาติอยูใ่ นระดับปานกลาง
อาจมีแรงงานต่างชาติบางส่ วนที่มีความคิดเปลี่ยนงาน/ ลาออก สอดคล้องกับการศึกษาของ Mellor,
Moore and Loquet (2004 อ้างถึงใน ชมเพลิน คุณวุฒิกร, 2552) พบว่า การที่จะลดอัตราการลาออก
จากงาน หัวหน้างานต้องคอยสังเกตในเรื่ องปริ มาณงาน และความสัมพันธ์ในส่ วนของหัวหน้าและ
ลูกน้องที่ทารวมกัน โดยปั จจัยด้านความพึงพอใจในงานเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งให้ความสาคัญเพื่อรักษา
ระดับหรื อพึงพอใจในงานและความสัมพันธ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางานในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรีอยูใ่ นระดับมาก หากพิจารณารายด้านมีประเด็นที่น่าสนใจคือ
(1) ด้านการดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา คือ แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการแบ่งงาน
ตามความสามารถได้อย่างเหมาะสม และการมีกฎระเบียบในการทางานชัดเจน (2) ด้านการบริ หาร
จัดการ แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการมอบหมายงานที่ชดั เจนและมีความยุติธรรม ดังนั้น
หน่วยงานรัฐควรเข้าไปตรวจสอบดูแลสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานต่างชาติ หากหน่วยงานรัฐ
มีการดาเนินที่เข้มงวดจะสามารถทาให้แรงงานมีสภาพการทางานที่ดีข้ ึน มีความพึงพอใจใน
การทางานและอาจจะช่วยลดปั ญหาการเปลี่ยนงาน/ ลาออกจากงานโดยพลการของแรงงานต่างชาติ
ได้ นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ
เข้าไปชี้แจ้งเกี่ยวกับสิ ทธิ ที่แรงงานต่างชาติควรจะได้รับ เพื่อให้แรงงานต่างชาติได้รับรู ้ถึงกฎหมาย
และสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่แรงงานต่างชาติตอ้ งปฏิบตั ิตามที่กฎหมายที่กาหนด
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงงานต่างชาติที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
มีแนวโน้มจะเปลี่ยนงาน/ ลาออก มากกว่า แรงงานต่างชาติที่มีความพึงพอใจระดับมาก ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนวทางการวิจยั เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทางาน ดังนี้
1. ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางาน ด้านลักษณะจูงใจ
ในตัวงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของการวางแผนทางานด้วยตัวเองน้อยที่สุด ดังนั้น นายจ้าง
ควรหาวิธีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้แรงงานต่างชาติได้พฒั นาตนเอง เพื่อให้งานเสร็ จไวยิง่ ขึ้น
เช่น แรงงานต่างชาติออกแบบการทางานด้วยตัวเอง ตามที่ถนัดแต่ยดึ ผลสาเร็ จของงานเป็ นหลัก
2. ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศภายในร้านน้อยที่สุด ดังนั้น นายจ้าง
ควรมีการปรับสภาพอากาศภายในร้าน เช่น ติดตั้งพัดลมเพิ่ม เพื่อให้อากาศถ่ายเทและมีความเย็น
สบายมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้แรงงานต่างชาติรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครี ยดกับการทางาน
3. ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางาน ด้านผลประโยชน์
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของการที่แรงงานได้หยุดพักวันละ 1 ชัว่ โมงน้อยที่สุด ดังนั้น นายจ้าง
ควรให้สวัสดิการแรงงานต่างชาติ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กาหนดเวลาพัก 1 ช.ม./ วัน
4. ผลการศึกษาพบว่า แรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจในการทางาน ด้านโอกาส
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ในความก้าวหน้า อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของแนวโน้มการได้ปรับเพิม่ เงินเดือนหากทางาน
ในร้านนี้ ต่อไปน้อยที่สุด ดังนั้น นายจ้างควรตั้งเป้ าหมายในการทางานให้กบั แรงงานต่างชาติ เช่น
ถ้าแรงงานต่างชาติทางานโดยไม่ลาหยุด นอกเหนือจากวันหยุดปกติ นายจ้างก็จะมีการเพิ่มเงินเดือน
ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แรงงานมีกาลังใจในการทางานต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ ซึ่ งเป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาปั จจัยที่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาด
ลานโพธิ์ นาเกลือ จังหวัดชลบุรี ในเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถทราบข้อมูลในเชิงลึก และ
นามาเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่ งจะสามารถรับทราบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษามากยิง่ ขึ้น
2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะแรงงานต่างด้าวในตลาดลานโพธิ์
นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาแรงงานต่างชาติ
ในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่ งข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนบริ หารจัดการแรงงานต่างชาติที่
อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น หน่วยงานด้านความมัน่ คง กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณะสุ ข สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เป็ นต้น

บรรณานุ กรม

บรรณานุกรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์. (2554). สถานการณ์ คนต่ างด้ าวที่ทางาน
ในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก http://www.parameelaw.com/index.php?.
กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. (2552). การจ้ างแรงงานข้ ามชาติ ตามพระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ.2551 กับการจัดทาบัญชี รายชื่ ออาชี พ สาหรั บคนต่ างชาติ .
นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชมเพลิน คุณวุฒิกร. (2552). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความตั้งใจจะลาออกของบุคลากรด้ านเทคโนโลยี,
สารสนเทศ กรณี ศึกษาบริ ษัทซอฟต์ แวร์ ไทยแห่ งหนึ่ง. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริ หารเทคโนโลยี, วิทยาลัยนวัตกรรม,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ณปภัช นาคเจือทอง. (2552). ปั จจัยที่มีผลต่ อแนวโน้ มการลาออกของพนักงานในส่ วนอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา. การศึกษาเฉพาะบุคคลบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
สาขาบริ หารธุ รกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ธเนศ ศรี วชิ ยั ลาพันธ์. (2558). เศรษฐศาสตร์ แรงงาน. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธาณัชตรา สมัครจิตร และกฤช จริ นโท. (2555). ปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจลาออกของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครื อสหพัฒน์พิบูล
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี. RMUTT Global Business and Economic Review, 7(2),
40-52.
ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น. (2555). ตัวแบบสมการโครงสร้ างขององค์ ประกอบที่มีอิทธิ พลต่ อความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต,
สาขาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
พระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว. (2560). ราชกิจจานุเบกษา.
เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF.
ลือชัย วงษ์ทอง. (2555). ประสิ ทธิ ผลของการทางานนโยบายแรงงานต่ างด้ าวสัญชาติพม่ าไปปฏิ บัติใน
พืน้ ที่อาเภอแม่ สอด จังหวัดตาก. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต,
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.

90
ศศิ อ่วมเพ็ง. (2558). ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา สานักงาน
บัญชี กลาง บริ ษัท ปูนซิ เมนต์ ไทย จากัด (มหาชน). การค้นคว้าอิสระบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาบริ หารธุ รกิจ, คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2558). ความหมายแรงงาน. เข้าถึงได้จาก https://www.royin.go.th.
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี. (2560). การจดทะเบียนแรงงานต่ างด้ าวแบบเบ็ดเสร็ จ
(One stop service). เข้าถึงได้จาก http://www.cbo.moph.go.th/index59.asp.
สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว. (2560). สถิติแรงงานต่ างด้ าวที่ได้ รับอนุญาตทางานในประเทศไทย
พ.ศ. 2554-2558. เข้าถึงได้จาก https://www.doe.go.th/alien.
สิ น พันธุ์พินิจ. (2547). เทคนิคการวิจัยสังคมศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์วทิ ยพัฒน์.
สุ ธิดา คิวานนท์. (2555). ความสัมพันธ์ ระหว่ างแรงจูงใจในงานกับความตั้งใจเปลี่ยนงานของบุคลากร
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ. สารนิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, สาขาการ
จัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สุ ภาภรณ์ อินทแพทย์. (2550). ความสัมพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจเปลี่ยนงาน
ของพนักงาน. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,
บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ.
อาภาศิริ พันธุ. (2559). สาเหตุการลาออกจากงานของแรงงานต่ างด้ าวสั ญชาติพม่ าในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิ งเทรา. งานนิพนธ์การบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน, วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภาคผนวก

92

แบบสอบถาม
เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนงานของแรงงานต่างชาติในตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ
จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. เพศ  1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. อายุไม่เกิน 25 ปี
 2. อายุ 26-30 ปี
 3. อายุ 31-35 ปี
 4. อายุมากกว่า 35 ปี
3. สัญชาติ
 1. กัมพูชา
 2. เมียนมา
 3. ลาว
 4. อื่น ๆ โปรดระบุ………………..
4. ศาสนา
 1. ศาสนาพุทธ
 2. ศาสนาอิสลาม
 3. ศาสนาคริ สต์
 4. อื่น ๆ โปรดระบุ………………...
5. ระยะเวลาการทางานในประเทศไทย
………………………ปี
6. ระยะเวลางานการทางานที่ปัจจุบนั
………………………ปี
7. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส
 3. หย่าร้าง/ หม้าย
8. ประเภทร้านที่ทางานในปั จจุบนั
 1. ร้านขายของสด
 2. ร้านขายของแห้ง/ ร้านของชา
 3. ร้านขายอาหาร/ เครื่ องดื่ม
 4. ร้านรับปรุ งอาหาร (ย่าง/ ลวก/ นึ่ง)
 5. โรงน้ าแข็ง
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานของแรงงานต่ างชาติ
คาชี้แจง แบบสอบถามส่ วนนี้เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ให้ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทา
เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่มีตวั เลขที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
ตัวอย่าง
การประเมินผลงานจากนายจ้าง
ดุด่า

1

2

3

1. โอกาสในความก้าวหน้ า
1.1 การประเมินผลงานจากนายจ้าง
1
2
3
ดุด่า
1.2 แนวโน้มการได้ปรับเพิม่ เงินเดือนหากทางานในร้านนี้ต่อไป
1
2
3
ไม่ได้ปรับ
2. สภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1 ความปลอดภัยของสภาพการทางาน
1
2
3
ไม่ปลอดภัย
2.2 สภาพอากาศภายในร้าน
1
2
3
อบอ้าว
2.3 อุปกรณ์ใช้งานภายในร้าน
1
ไม่พร้อมใช้งาน
2.4 ผลของสภาพการทางานต่อสุ ขภาพ
1
ไม่ปลอดภัย
2.5 จานวนชัว่ โมงการทางาน
1
ไม่เหมาะสม
3. สภาพทางสั งคมของงาน
3.1 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
1
แย่
3.2 การทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
1
ไม่ยอมรับ

ชมเชย

ชมเชย
ปรับเงินเดือนขึ้น

ปลอดภัย
ปลอดโปร่ ง

2

3

พร้อมใช้งาน

2

3

ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ

2

3

เหมาะสม

2

3

ดี

2

3

ได้รับการยอมรับ
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3.3 ความร่ วมมือกับเพื่อนร่ วมงาน
1
ไม่ร่วมมือ
3.4 การได้เป็ นลูกจ้างของร้านนี้
ไม่ภูมิใจ
1
4. ความมั่นคงปลอดภัย

2

3

ให้ความร่ วมมือ

2

3

ภูมิใจ

3

มัน่ คง

3

ให้ความช่วยเหลือ

3

ไม่ตึงเครี ยด

3

แนะนา

2

3

ไว้ใจ

2

3

อิสระ

2

3

เห็นอกเห็นใจ

2

3

รักษาสัญญา

2

3

ชัดเจน

2

3

ยุติธรรม

4.1 สัญญาว่าจ้างทางาน
1
2
ไม่มนั่ คง
4.2 การได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้างในขณะทางาน
1
2
ไม่ให้ความ
ช่วยเหลือ
4.3 ระดับความตึงเครี ยดในการทางาน
1
2
ตึงเครี ยด
5. ลักษณะจูงใจในตัวงาน
5.1 การได้รับคาแนะนาจากเพื่อนร่ วมงาน
1
2
ไม่แนะนา
5.2 ความไว้วางใจจากนายจ้าง
1
ไม่ไว้ใจ
5.3 การวางแผนทางานด้วยตัวเอง
1
ถูกควบคุม
6. การบริหารจัดการ
6.1 ความเข้าใจและเห็นใจของนายจ้าง
1
ไม่เห็นอกเห็นใจ
6.2 การรักษาคาพูดของนายจ้าง
1
ไม่รักษาสัญญา
6.3 การสั่งงานของนายจ้าง
1
ไม่ชดั เจน
6.4 การมอบหมายงาน
1
ไม่ยตุ ิธรรม
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7. ค่ าจ้ างและค่ าตอบแทน
7.1 การได้รับเงินเดือนเพิ่มพิเศษ
1
2
น้อย
7.2 การได้รับเงินพิเศษเมื่อทางานในเทศกาลต่างๆ
1
2
น้อย
7.3 อัตราค่าจ้างกับการดารงชีวติ
1
2
ไม่เพียงพอ

3

มาก

3

มาก

3

เพียงพอ

8. การดูแลของผู้บังคับบัญชา
8.1 นายจ้างแบ่งงานตามความสามารถของลูกจ้าง
1
2
3
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม
8.2 การให้ความช่วยเหลือ/ ให้คาปรึ กษาปัญหาชีวิต, ปัญหาครอบครัวจากนายจ้าง
ไม่ให้ความ
1
2
3
ให้ความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
8.3 กฎระเบียบในการทางาน
1
2
3
ไม่ชดั เจน
ชัดเจน
9. ผลประโยชน์
9.1 การได้หยุดพักอย่างน้อยวันละ 1 ช.ม./ วัน
1
2
3
ไม่พอใจ
พอใจ
9.2 การได้หยุดพักอย่างน้อย 1 วัน/ สัปดาห์
1
2
3
ไม่พอใจ
พอใจ
9.3 สวัสดิการอาหาร/ ที่พกั จากนายจ้าง
1
2
3
ไม่พอใจ
พอใจ
9.4 ค่าจ้างค่าตอบแทนเมื่อทางานล่วงเวลา
1
2
3
ไม่พอใจ
พอใจ
9.5 สิ ทธิ ประโยชน์ประกันสังคม
1
2
3
ไม่พอใจ
พอใจ
9.6 สิ ทธิประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพอื่นๆ
1
2
3
ไม่พอใจ
พอใจ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามการเปลีย่ นงาน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมาท่านเคยเปลี่ยนงานหรื อไม่
 1. ไม่เคยเปลี่ยนงาน
 2. เคยเปลี่ยนงาน และในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมาเคยเปลี่ยนงานมาแล้ว…………ครั้ง
2. จากสภาพการทางานในที่ปัจจุบนั ในระยะ 1 เดือนข้างหน้าท่านคิดจะเปลี่ยนงานหรื อไม่
 1. ยังไม่คิดเปลี่ยนงาน/ ต้องการทางานที่เดิม
 2. มีความคิดจะเปลี่ยนงาน/ ลาออก
สาเหตุสาคัญที่ท่านคิดจะเปลี่ยนงานที่ทาในปั จจุบนั (เลือกเพียง 1 ข้อ)
 1. นายจ้าง
 2. เพื่อนร่ วมงาน
 3. ครอบครัว
 4. ค่าตอบแทน
 5. กฎหมาย/ ค่าธรรมเนียม
 6. อื่น ๆ โปรดระบุ……………….
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ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา

นายนิลวัฒน์ แสงสว่าง
24 กันยายน พ.ศ. 2532
จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 3/2 หมู่ 11 ซอยวัดหนองใหญ่ ตาบลหนองปรื อ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
พ.ศ. 2556 บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2560 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

