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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างด้าว 
ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ 

FACTORS AFFECTING THE DECISION  WORKING 
OF FOREIGN WORKERS DURING COVID -19 CRISIS 

IN SAMUTPRAKAN PROVINCE 

โชติกา  เมืองเปรม1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าวช่วงวิกฤติ              
โควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติ         
โควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระยะเวลาที ่อาศัยอยู ่ในประเทศไทย และทักษะในการสื ่อสารภาษาไทย และ 3) เพื ่อศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวช่วงวิกฤติ
โควิด-19 ของรัฐบาลไทย  ที ่มีผลต่อการตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ ลาว จำนวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี ประกอบอาชีพลูกจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรม มีรายได้ 301-400 บาท/วัน มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( Grad 6-10)               
ในประเทศบ้านเกิด มีสถานภาพสมรส อยู่อาศัยในประเทศไทย 5-10 ปี มีทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟังเข้าใจ
เล็กน้อยและพูดได้เล็กน้อย ระดับความคิดเห็นของปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยภาพรวม อยู่ในระดับความคิดเห็น              

ปานกลาง (x ̅=3.17, S.D.=0.527) และมีระดับความคิดเห็นการตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติ                

โควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก (x ̅=4.29, S.D.=0.565)  
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19  ในจังหวัด
สมุทรปราการ ต่างกัน และแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการที่มี เพศ อาชีพ สถานภาพ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19  ในจังหวัดสมุทรปราการ                
ไม่ต่างกัน นอกจากนี้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม และด้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวช่วงวิกฤติ  
โควิด-19 ของรัฐบาลไทย ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19  ในจังหวัด
สมุทรปราการที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ: แรงงานต่างดา้ว; ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย; สถานภาพ 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research study were 1) to study factors affecting working decision during 
the Covid-19 crisis of foreign workers in Samut Prakan Province, 2) to study the factors affecting working 
decision of foreign workers during the Covid-19 crisis in Samut Prakan Province, classified by personal 
factors, gender, age, occupation, income level, education level, status, length of stay in Thailand and 
Thai language skills, 3) to study the factors of external environment, political, economic, social and policy 
about foreign workers during Covid-19 crisis of the Thai government that affect foreign workers decisions 
from working during Covid-19 Crisis in Samut Prakan Province. 

The sample used in this research were group of foreign workers are Myanmar, Cambodia and 
Laos. There were 400 sample in Samut Prakan Province. Questionnaire was used to be a tool for 
collecting the data.  The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample  (t-test), One-way ANOVA                  
(F-test), in case of statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis 

The results showed majority of samples were female. They were between the ages of 18-30 years 
old. They have been working in a Industrial factory with average income of 301-400 baht per day, with 
the highest level of education at the lower secondary level (Grad 6-10) from their countries. with married 
status. They have been living in Thailand for 5-10 years and have little listening and speaking Thai 
language skill. The results showed that the level of opinions of the overall about external environment 
were at middle level of their opinions (x ̅=3.17, S.D.=0.527) and level of opinions of the overall the 
decision working during the Covid-19 Crisis in Samut Prakan Province were at high level of their opinions 
(x ̅=4.29, S.D.=0.565) 
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The hypothesis test found that foreign workers in Samut Prakan Province with different age, 
education level, Length of stay in Thailand have different effects on the decision working during covid-
19 crisis in Samut Prakan Province and foreign workers with different gender, occupation, status, Thai 
language skills. Have no different effects on the decision working during covid-19 crisis in Samut Prakan 
Province. 

In addition, external environmental factors, Social and policy foreign workers during the COVID-
19 crisis of the Thai government that affects decision working of foreign workers in Samut Prakan 
Province with a statistically significant level of 0.05 
Keywords: Foreign workers; Thai language skill; Status 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือโรคโคโรนาไวรสั (Covid -19)  ที่แพร่กระจายไป 

ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ท าให้รัฐบาลมีนโยบายต่างๆออกมาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดที่แพร่กระจาย               
อย่างรวดเร็ว เช่น มาตรการระยะแรก (พ.ศ. 2563) เนน้มาตรการในภาพรวม “อยู่บา้น หยุดเชือ้ เพื่อชาติ” และ
มาตรการระดับบุคคล (DMH) “เวน้ระยะห่าง- ลา้งมือ – สวมหนา้กากอนามัย” ,ในระยะที่ 2 ( มกราคม-มีนาคม 
2564) เนน้แนวทาง Bubble & Seal เจอที่ไหนกกัโรคที่นั่น จ ากดัการระบาดในคลสัเตอรไ์ม่ใหแ้พรเ่ชือ้ไปภายนอก,                
ในระยะที่  3 ไดม้ีการใชก้ลยุทธ์รบัมือการระบาดไวรสักลายพันธุ์ “เดลตา้” โดยใชม้าตรการควบคุม ตามระดับ
ความรุนแรง “จงัหวดัเขียว-เหลือง-แดง” การประกาศ Lock down เฉพาะจงัหวดั มาตรการดงักล่าวขา้งตน้ส่งผล
กระทบต่อการใชช้ีวิตประจ าวันทั้งต่อคนไทย และกลุ่มคนอ่ืนๆที่อาศัยอยู่ในประเทศ ซึ่งหมายรวมถึงแรงงาน                
ต่างดา้วดว้ย โดยในจังหวัดสมุทรปราการไดม้ีการตรวจคน้หาเชือ้โคโรนา 2019  (โควิด -19) เชิงรุกในแรงงาน          
ต่างดา้ว จ านวน 1,500 คน ตามประกาศจงัหวดัสมทุรปราการ ลงวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

แรงงานต่างดา้วเป็นกลุม่คนที่มีความส าคญัต่อประเทศไทย จ านวนแรงงานในประเทศไทยลดลงจากการ
เขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ กรณีศึกษาของ ธนะพงษ์ โพธิปิติ (2557) กล่าวว่า หากไม่เพิ่มจ านวนแรงงานต่างดา้วใหม้าก
ขึน้ ในปี พ.ศ. 2573 จะท าให ้GDP ลดลง รอ้ยละ 7 และรายไดต่้อหวัประชากรลดลง  รอ้ยละ 8, และหากไม่เพิ่ม 
ในปี พ.ศ. 2593 GDP จะลดลงรอ้ยละ 16 และรายไดต่้อหวัลดลงรอ้ยละ 17 ซึ่งหากเพิ่มจ านวนแรงงานต่างดา้วจะ
ท าให ้GDP เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.29 

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดในหลายพืน้ที่ มาตรการของภาครฐัในการควบคุมแรงงานต่างด้าว 
และความกลวัต่อโรคระบาดที่เกิดขึน้ ท าใหแ้รงงานต่างดา้วจ านวนมากไดเ้ดินทางกลบัภมูิล  าเนา ส่งผลใหจ้ านวน
แรงงานต่างชาติลดลงต่อเนื่อง โดยยอดรวมการเปลี่ยนแปลงทัง้หมด 545,591 คนคิดเป็นรอ้ยละ 18 ของประชากร
แรงงานต่างดา้วช่วงก่อนโควิด -19 ระบาด (ธันวาคม พ.ศ. 2562) โดยภาวะการลดลงของประชากรกระจายตัวทั่ว
ทัง้ประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีจ านวนการจา้งงานแรงงานต่างดา้วสูงซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่ง  
ในจงัหวดัที่มีการจา้งแรงงานต่างดา้วสงู. 
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วัตถุประสงคใ์นการท าวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัด
สมทุรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19   ในจังหวัด
สมุทรปราการ จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได ้ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย และทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นนโยบาย
เก่ียวกับแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด-19 ของรฐับาลไทย ที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างด้าว 
ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
สถานภาพ  หมายถึง ความผูกพนัระหว่างชายกบัหญิงในการเป็นสามีภรรยา ไดแ้ก่ 1) โสด หมายถึง  ยงั

ไม่มีสามีหรือภรรยา 2) สมรส หมายถึง แต่งงาน 3) เป็นหมา้ย/หย่ารา้ง หมายถึง ไรคู้่ครองเพราะสามีหรือภรรยา
ตายจากไป และยงัไม่ไดแ้ต่งงานใหม่ รวมถึงเพราะหย่าขาดจากกนัดว้ย 4) แยกกนัอยู่ หมายถึง ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั  

ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในประเทศไทย หมายถึง จ านวนปี รวมทัง้หมดที่อยู่อาศยัในประเทศไทย  
ทักษะการส่ือสารภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยดา้นการฟังและพดู  
ด้านการเมือง หมายถึง ปัญหาดา้นการเมืองภายในประเทศเมียนมา ลาว และ กมัพชูา  
ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเมียนมา ลาว และกมัพชูา  
ด้านสังคม หมายถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างดา้ว เมียนมา ลาว และกมัพชูา ที่อาศยัอยู่ใน

จงัหวดัสมทุรปราการ 
ด้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวช่วงวิกฤติโควิด-19 ของรัฐบาลไทย หมายถึง การบริหาร

จดัการแรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ (เมียนมา ลาว และกมัพชูา) ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19                     
ที่ยังไม่ไดเ้ดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใหแ้รงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต และไม่มีใบอนุญาต 
(ชั่วคราว) สามารถท างานในราชอาณาจกัรไทยไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย  

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว 
ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยการวิจยั มีขอบเขตการวิจยั ดงันี ้

 1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ในครัง้นีไ้ดท้ าการเลือกกลุ่มประชากร 
เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดว้ย แรงงานชาวเมียนมา แรงงานชาว
กมัพชูา และแรงงานชาวลาว ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากที่สุดในจงัหวัดสมุทรปราการ เมื่อเปรียบเทียบ
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กบัแรงงานสญัชาติอ่ืนๆ และมีความหลากหลายในดา้นของ อายุ อาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และความสามารถในการพูดภาษาไทย จึงท าใหม้ีความเหมาะสมในการ
ศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

 2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง เนื่องจากประชากรในใชใ้นการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นประชากรแรงงานต่างดา้ว
ที่อาศยัอยู่ในจงัหวัดสมทุรปราการ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิด
ตารางของ Yamane โดยการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Yamane ไดข้นาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน 

 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจท างานของ
แรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 4. ขอบเขตดา้นเนือ้หาและประเด็นการศึกษา ในการศึกษาวิจยัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานของ
แรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการไดก้ าหนดตวัแปรในการศกึษาวิจยั ดงัต่อไปนี ้ตวัแปร
อิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลาที่
อาศยัอยู่ในประเทศไทย และทกัษะการสื่อสารภาษาไทย ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นนโยบายเก่ียวกับแรงงานต่างดา้ว ช่วงโควิด-19 ของรฐับาลไทย, ตัวแปรตาม คือ 
การตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

 5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการวิจยัเริ่มตัง้แต่ เดือนกมุภาพนัธ ์2565 ถึง เดือนเมษายน 2565 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ทฤษฎีการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ  

แนวคิดของทฤษฎีนีโอคลาสสิก : ทฤษฎีมหภาค (Neoclassical : Macro Theory) กล่าวถึงสาเหตุ         

ที่ท าใหเ้กิดการยา้ยถิ่น คือ ความแตกต่างอุปสงค ์และอุปทานของแรงงาน โดยประเทศที่มีแรงงานมาก ค่าจา้ง           

จะค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่แรงงานน้อย ส่งผลใหแ้รงงานในประเทศที่มีแรงงานมากอพยพไป

ท างานในประเทศที่มีค่าจา้งสงู โดยเฉพาะแรงงานประเภทไรฝี้มือ เพราะถา้เป็นแรงงานประเภทที่มีฝีมือ (skilled 

labor) ช่างเช่น ผูจ้ดัการ หรือ เทคนิค แรงงานกลุม่นีเ้ป็นแรงงานที่มีทนุมนุษย ์(human capital) สงู แรงงานกลุ่มนี ้

ถา้ยงัท างานในประเทศของตนก็ยงัคงรบัค่าจา้งในอตัราสงูอยู่  

แนวคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก : ทฤษฎีจุลภาค (Neoclassical economics : Micro Theory) 

เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการการย้ายถิ่นเป็นการมองในระดับปัจเจกชน แรงงานจะตัดสินใจย้ายถิ่นหรือไม่นั้น 

แรงงานจะมีการเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บัก่อน หากแรงงานประเมินแลว้ว่าถิ่น

ที่จะยา้ยไปอยู่ใหม่นัน้ไดร้บัผลตอบแทนสทุธิมีค่าเป็นบวก ก็จะมียา้ยเขา้ไปในพืน้ที่นัน้ นอกจากนีแ้รงงานที่ยา้ยถิ่น
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ไปต่างประเทศนัน้ถือไดว้่ามีการลงทนุดา้นทรพัยากรมนุษยใ์หแ้ก่ตนเอง เพราะท าใหต้นเองมีทกัษะใหม่ และความ

ช านาญที่ไดจ้ากประสบการณใ์นต่างประเทศ  

ทฤษฎีระบบโลก (World systems theory) Massey (1989) กล่าวว่าการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ                

เกิดจากกระบวนการพฒันาระบบทุนนิยมของโลกที่ไม่มีความสมดลุ ประเทศที่มีทุนนิยมกา้วหนา้ จะเป็นประเทศ 

ที่ดแูลระบบเศรษฐกิจโลก ดแูลปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน วตัถดิุบ และแรงงานของประเทศอ่ืน ๆ และ

คอยควบคุม ทรพัยากรเหล่านีอ้ันหมายรวมถึงกระแสการยา้ยถิ่นระหว่างประเทศดว้ย ส าหรบัในเรื่องที่ดินนั้น

ประเทศทุนนิยมกา้วหนา้ จะถ่ายทอดกระบวนการผลิตแบบสมยัใหม่ไปยังประเทศที่ลา้หลงักว่า ท าใหเ้กษตรกร 

ละเลิกวิธีการที่ใชแ้บบแผนการผลิต แบบดัง้เดิมไป เช่น การใชปุ้๋ ย การใชย้าปราบศัตรูพืช หรือการใชเ้ครื่องจักร

แทนแรงงานคนและสตัว ์สง่ผลใหเ้กษตรกรราย ย่อยที่ไม่มีทนุตอ้งละทิง้ถิ่นฐานและอพยพไปหางานท าในพืน้ที่อ่ืน 

ทฤษฎีของ Massey  

Massey ไดก้ลา่วถึงแนวคิดการยา้ยถ่ินระหว่างประเทศ ไว ้4 แนวทาง ดงันี ้
1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตรแ์นวใหม่ เก่ียวกบัการยา้ยถ่ิน (The New economics of Migration) กลา่วว่า 

การยา้ยถิ่นฐานของแต่ละครวัเรือนนัน้ มีผลจากความพยายามลดความเสี่ยงดา้นรายได ้โดยหนทางหนึ่งคือการ

ยา้ยถ่ินไปท างานในต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ  

2. แนวคิดตลาดแรงงานแบบทวิลักษณ์ (Dual labour market theory) มีแนวคิดว่าการย้ายระหว่าง

ประเทศนั้น มีปัจจัยดึงดูด คือ มีความตอ้งการแรงงานในบางประเภท โดยเฉพาะแรงงานไรฝี้มือของประเทศ

ปลายทางจะเป็นสิ่งดึงดูดใหแ้รงงานต่างถิ่นยา้ยเขา้มาท างานในทอ้งถิ่นนัน้ๆ อีกทัง้ประเทศตน้ทางที่มีอัตราการ

ว่างงาน ในอตัราที่สงู และค่าจา้งแรงงานในอตัราที่ต  ่า จนเป็นปัจจยัที่ท าใหแ้รงงานยา้ยถ่ิน 

3. ทฤษฎีสงัคมเครือข่ายสงัคมผูย้า้ยถิ่น (Migrant network theory) เชื่อว่าผูย้า้ยถิ่นมีเครือข่ายเชื่อมโยง

ไปถึงผูท้ี่เคยยา้ยถ่ินก่อนหนา้ สง่ผลใหแ้รงงานรูส้กึว่ามีความเสี่ยงนอ้ยลง ท าใหก้ารยา้ยถ่ินเกิดขึน้เรื่อย ๆ  

4. ทฤษฎีระดบัโลก ( World System Theory) มองว่าการยา้ยถ่ิน เกิดจากระบบเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม 

และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่งผลใหร้ะบบทุนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิง

ปริมาณและทิศทางในการลงทุน ส่งผลใหค้วามตอ้งการแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อการยา้ยถิ่นใน

ที่สดุ  
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สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย และทกัษะการสื่อสารภาษาไทย ที่ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจท างานของ

แรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการที่ต่างกนั 

 สมมติฐานที ่2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นนโยบาย

เก่ียวกับแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ของรฐับาลไทย มีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างด้าว             

ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. การออกแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัท าหรือควบคมุตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู

ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง ( Cross sectional studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง

ครัง้เดียว โดยใชเ้ครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการทาง

สถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

 2. ประชากร กลุม่ตวัอย่าง และวิธีการสุม่ตวัอย่าง  

2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ประชากรในการวิจยัในครัง้นี ้คือ แรงงานต่างดา้ว ชาวเมียนมา ลาว 

และกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งผูว้ิจัยไม่สามารถที่จะทราบจ านวนที่ชัดเจน ผูว้ิจัย           

จึงก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใชว้ิธีการหาจ านวนกลุม่ตวัอย่างจากตารางหา ขนาดกลุม่ตวัอย่างของ Taro 

 
       X             Y 

                
 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. อาชีพ 

4. ระดับรายได้ 
5. ระดับการศึกษา 

6. สถานภาพ 

7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

8. ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

กลุ่ม 

การตัดสินใจทำงานของแรงงานต่างด้าว 
ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

1. ด้านการเมือง  
2. ด้านเศรษฐกิจ  
3. ด้านสังคม  
4. ด้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวช่วงวิกฤติโควิด-19 
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Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยผลการเปิด

ตารางของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างจ านวน  400 คน 

 2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (สุ่มแบบสะดวก) โดยท าการแจก

แบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดจ้ านวนตามความตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์ซึ่งกลุ่มตวัอย่างจะเป็นแรงงานต่างดา้วชาว

เมียนมา ลาว และกมัพชูา ในจงัหวดัสมทุรปราการที่สามารถใหข้อ้มลูได ้ 

3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ด าเนินการวิจัย เพื่อจะน าเอาขอ้มลูที่ไดห้ลงัจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหเ์พื่อการตอบปัญหาในการวิจัยหรือ

เรื่องที่ตอ้งการศึกษา ซึ่งการวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ อาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ในประเทศไทย และทกัษะการสื่อสาร

ภาษาไทย จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งเป็นข้อค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19             

ในจงัหวดัสมทุรปราการประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 4 ดา้น คือ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และ ดา้น

นโยบายเก่ียวกับแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งจะประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 18 ขอ้ เป็นค าถาม

แบบประเมินระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั  

ส่วนที่ 3 การตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ซึ่งประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 3 ขอ้ 

เป็นค าถามแบบประเมินระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั  

4. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

การสรา้งเครื่องมือในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการ

ด าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการสรา้งแบบสอบถามตามวัตถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมี

ขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

 1. การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับเรื่ อง ปัจจัย           
ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ 
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 2. นิยามศัพทเ์ฉพาะของตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ เพื่อใหไ้ดค้วามหมายของตัวแปรแต่ละตัวแปร
เพื่อที่จะสามารถใชว้ดัผลไดอ้ย่างชดัเจน  

 3. น านิยามศพัทเ์ฉพาะมาสรา้งเป็นขอ้ค าถามที่มีความสมัพนัธแ์ละครอบคลมุกับนิยามศพัทเ์ฉพาะของ
ตวัแปรทัง้หมดที่ใชใ้นการวดัผล 

 4. ด าเนินการจดัท ารา่งแบบสอบถาม โดยอา้งอิงจากนิยามศพัท ์ 
5. การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามมาทดสอบกบักลุม่เป้าหมายจ านวน 30 คน และตรวจสอบค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) โดยใชวิ้ธีการหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีรายละเอียดตามตาราง

ขา้งลา่ง 

ตารางที ่1 ตารางค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก แสดงเป็นรายดา้น ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ผูว้ิจัยไดน้ าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ไดร้บัการแก้ไข โดยผ่านความเห็นชอบ และอาจารยท์ี่ปรึกษาแลว้              

มาด าเนินการจัดท าแบบสอบถามแบบกลุ่มเป้าหมายจ านวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่สมุทรปราการ โดย            

ขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างที่อาศยัอยู่ในจงัหวัดสมทุรปราการในการท าแบบสอบถาม พรอ้มทัง้มีการชีแ้จง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (สุ่มสะดวก) ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ                     

ตามจ านวนแลว้ ขัน้ตอนต่อไปจะน าขอ้มลูที่เก็บรวบรวมมาไดน้ าไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม

ส าเรจ็รูป SPSS 

 

 

                                 
                            

(Cronbach’s Alpha) 
1. ด้านการเมือง 0.721 
2. ด้านเศรษฐกิจ 0.720 
3. ด้านสังคม 0.741 
4. ด้านนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19  0.758 

    0.735 
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7. เทคนิคการวิเคราะหข์อ้มลู 
เมื่อผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามไดค้รบตามจ านวนแลว้ จากนัน้น าขอ้มลูที่ไดม้า

ประมวลผล และวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ใชอ้ธิบายตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุม่ ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได ้ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และทักษะการ

สื่อสารภาษาไทย  

 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายตวัแปรท่ีมีระดบัการวัด

เชิงปริมาณ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านนโยบายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวช่วงวิกฤติ              

โควิด -19 และการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 2.1 การตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมทุรปราการ ที่มี เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายไดร้ะดบั

การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย และทกัษะการสื่อสารภาษาไทยต่างกนั น่าจะท าใหม้ี

การตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกัน ทดสอบโดยสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่                

โดยการใชว้ิธีของ LSD 

 2.2 ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นนโยบายเก่ียวกับ

แรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ของรฐับาลไทย มีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วในจังหวดั

สมทุรปราการ ทดสอบโดยสถิติถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหก์ารตัดสินใจท างานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ 

พบว่า แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการให้ระดับการตัดสินใจท างานช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัด

สมทุรปราการโดยภาพรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และค่า S.D. เท่ากบั 0.565 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ หากตัดสินใจได้อีกครั้งยังเลือกที่จะทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.36 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ใน

จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า แรงงานต่างดา้วที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52 อยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 ประกอบอาชีพ ลูกจ้างโรงงาน
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อตุสาหกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 88 มีระดบัรายได ้301-400 บาทต่อวนั คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 ไดร้บัการศึกษาสงูสดุใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Grade 6-10) คิดเป็นรอ้ยละ 54.8 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอ้ยละ 37.3 อาศยัอยู่ใน

ประเทศไทย 5-10 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 41.0 มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย ฟังเขา้ใจเล็กน้อย และพูดไดเ้ล็กนอ้ย           

คิดเป็นรอ้ยละ 44.8 

3. ผลการวิเคราะหปั์จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างด้าว ช่วง
วิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า แรงงานต่างดา้ว ใหร้ะดบัการตดัสินใจท างานของแรงงานต่าง
ดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยภาพรวมในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.17 และค่า 
S.D. เท่ากบั 0.527 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดา้นนโยบายเก่ียวกบัแรงงาน
ต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ของรฐับาลไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 และค่า S.D. เท่ากบั 0.778 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที ่2 ตารางการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ  

โดยภาพรวม 

 
 
 

 

 

 

 

 R = 0.198 , R2 = 0.116, SEE = 0.566 , F = 20.905 , Sig. = 0.000*  * = P < 0.05 

 ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยตามสมการจะมีตวัแปรอิสระทัง้หมด 4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 

ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจ ท างานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย

ภาพรวม โดยเรียง ตามล าดับที่มีผลสูงสุด คือ ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นนโยบายเก่ียวกับแรงงานต่าง

ดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ของรฐับาลไทย และ ดา้นสงัคม ตามล าดับ โดยค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์พหุคูณ (R) 

เท่ากบั 0.198 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ด ้รอ้ยละ 11.6  

 

 

                            (b) t Sig. 
ด้านการเมือง -0.014 -0.287 0.056 
ด้านเศรษฐกิจ 0.013 1.289 0.083 
ด้านสังคม 0.034 2.247 0.000* 
ด้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้าวช่วงวิกฤติโควิด -19 
ของรัฐบาลไทย 

0.053 3.419 0.000* 

ค่าคงที่ 1.024 2.172 0.000* 
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สรุปและอภปิรายผล 

 ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างด้าว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัด
สมทุรปราการ สามารถสรุปตามวตัถปุระสงคไ์ดด้งัต่อไปนี ้

1. ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ
ในภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก 
2. ผลการวิจยัการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว ช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ จ าแนกตาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
และทกัษะการสื่อสารภาษาไทย สามารถสรุปผลได ้ดงัต่อไปนี ้
 2.1 แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มี เพศ ต่างกัน ท าให้มีการตัดสินใจท างานช่วงวิกฤติ             
โควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การตดัสินใจท างานของแรงงาน
ต่างดา้ว ในช่วงสถานการณคิ์ด -19 ระบาด ในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ไดข้ึน้อยู่กับเพศที่ต่างกัน เนื่องจากการ
ตดัสินใจท างานนัน้ ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง ก็ตอ้งท างานไม่ไดแ้บ่งแยกว่าเพศชายหรือเพศหญิงเท่านัน้ที่ควร
ท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของต่อเกียรติ  จินจุนทการ (2551) ที่ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะของ
งานต่อการตดัสินใจท างาน จ าแนกตามเพศพบว่า เพศชายใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.04 และเพศหญิงใหค้วามส าคญัโดยภาพรวมในระดบัส าคญัมากเช่นกนั โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 
 2.2 แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีอายุต่างกนั ท าใหม้ีการตดัสินใจท างานช่วงวิ กฤติโควิด -

19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ต่างกัน โดยผูว้ิจัยเห็นว่า อายุมีส่วนในการตัดสินใจท าหรือไม่ท างาน

สถานการณท์ี่เสี่ยงอนัตราย 

 2.3 แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีอาชีพต่างกนั ท าใหม้ีการตดัสินใจท างานช่วงวิกฤติโควิด -
19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั โดยผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
โควิด -19 ไม่ว่าอาชีพใดๆก็ตามย่อมตอ้งการที่จะรกัษาสภาพการการพนักงานไวท้ัง้สิน้ และแรงงานในจังหวัด
สมทุรปราการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้งในโรงงานอตุสาหกรรมซึ่งถือว่ ามีวิถีชีวิตที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกบัอาชีพอ่ืนๆที่แรงงานต่างดา้วท า สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อาจินต ์สงทบั และวฒุิชยั ทองสามสี 
(2560) ที่ไดท้ าวิจยัเรื่อง การพฒันาปัจจยัที่มีผลต่อคณุภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว ในอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
ที่ไดก้ลา่วไวว้่า อาชีพลกูจา้งโรงงานมีคณุภาพชีวิตดีกว่าอาชีพประมงต่อเนื่อง 3.57 เท่า 
 2.4  แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีระดบัรายไดต่้างกนั ท าใหม้ีการตดัสินใจท างานช่วงวิกฤติ
โควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั โดยในความคิดเห็นของผูว้ิจยัมองว่า แรงงานต่างดา้ว    
ที่เขา้มาท างานในไทยมีความพึงพอใจกับรายไดท้ี่ไดร้บัอยู่ก่อนหนา้สถานการณโ์ควิด -19 ระบาดแลว้ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีค่าเงินที่สงูกว่าประเทศตน้ทางและแรงงานต่างดา้วมีค่าจา้งเฉลี่ยไม่ต่างกบัค่าเฉลี่ยของแรงงานไทย 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วัชรพงศ ์เหมทานนท ์(2559) ที่ไดก้ล่าวว่า ดา้นสภาพการท างานแรงงานต่างด้าว
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สญัชาติพม่า ที่อาศยับริเวณอ าเภอคลองหลวงจงัหวดัปทุมธานี พบว่า แรงงานต่างดา้วมีค่าจา้งเฉลี่ยต่อวนั 301 -
350 บาท ไม่มีรายไดพ้ิเศษ สว่นใหญ่มีค่าใชจ้่ายต่อเดือน 2,401-2,700 บาท  
 2.5 แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหม้ีการตดัสินใจท างานช่วง
วิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมต่างกัน โดยผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ระดับการศึกษามีส่วน
ส าคญัต่อการตดัสินใจอยู่หรือไม่อยู่ท างานในจงัหวดัสมทุรปราการ เนื่องจากการมีระดบัการศึกษาที่ต่างกนัท าให้
มีทศันคติต่อการตดัสินใจเรื่องต่างๆต่างกนั  
 2.6 แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีสถานภาพต่างกนั ท าใหม้ีการตดัสินใจท างานช่วงวิกฤติ
โควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นว่า สถานภาพของกลุ่มแรงงานต่าง
ดา้วที่เป็นกลุม่ตวัอย่างนี ้สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส และอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่ไดส้มรส ซึ่งหมายถึงอยู่กนัลกัษณะเป็น
ครอบครวั รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่โสดหรือเป็นหมา้ย/หย่ารา้ง ก็อยู่ร่วมกับคนที่มีคู่สมรส ในลกัษณะของการเป็น
เครือญาติกนั ใกลช้ิดกนั  
   2.7 แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมทุรปราการที่มีระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในประเทศไทยต่างกนั ท าใหม้ีการ

ตัดสินใจท างานช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยต่างกันมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วในจังหวัด

สมทุรปราการ เนื่องจาก กลุม่แรงงานที่เขา้มาอาศยัอยู่ในประเทศไทยนาน จะมีประสบการณ ์มีความผกูพนั และมี

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่ากลุ่มแรงงานต่างดา้วที่เพิ่งเขา้มา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาจินต ์สงทบั และวฒุิชยั 

ทองสามสี (2560) ที่ไดก้ล่าวว่า ผูท้ี่อาศยัอยูในประเทศไทยตัง้ แต่ 6 ปี ขึน้ไป มีคณุภาพชีวิตดีกว่าผูท้ี่อาศยัอยู่ใน

ประเทศไทยนอ้ยกว่า 6 ปี 5.14 เท่า 

 2.8 แรงงานต่างดา้วในจงัหวัดสมุทรปราการที่มีทกัษะการสื่อสารภาษาไทยต่างกัน ท าใหม้ีการตดัสินใจ
ท างานช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ทักษะการ
สื่อสารภาษาไทยของแรงงานต่างด้าว มีผลต่อการตัดสินใจจ้างงานของผู้ประกอบการ แต่ไม่ได้มีผลต่อการ
ตดัสินใจท างานของแรงงานเนื่องจากแรงงานต่างดา้วที่เขา้มาในประเทศไทยก็ตอ้งการหารายได ้ตอ้งการท างาน 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเฉลิมพล ขจรชัยกุล (2559) ซึ่งไดก้ล่าวไวว้่า แรงงานต่างดา้วที่เดินทางเขา้มาก่อนจะ
สามารถฟังและพดูภาษาไทยไดข้ัน้พอใช ้โดยแรงงานที่เขา้มาไทยนอ้ยกว่า 2 ปี ส่วนใหญ่จะไม่มีทกัษะในการฟัง
และพดูเลย แต่อย่างไรก็ตามไม่มีผลต่อการท างานและใชช้ีวิตเนื่องจากหากมีความตอ้งการที่จะสื่อสาร แรงงานที่
สามารถฟังและพดูไดบ้า้งจะเป็นคนช่วยสื่อสารแทน 
3. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นนโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่าง
ดา้ว ช่วงโควิด-19 ระบาด ของรฐับาลไทย มีผลต่อการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว  ช่วงวิกฤติโควิด -19 
ในจงัหวดัสมทุรปราการ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้
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 3.1 ปัจจยัดา้นการเมือง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยทางดา้นการเมืองโดยเฉพาะในประเทศเมียนมาน่าจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้มาท างานและอยู่อาศยัในประเทศไทยช่วงวิกฤติโควิด -19 ของกลุ่มแรงงานต่างดา้ว ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สรุียพ์ร พนัพึ่ง (2540) ที่ไดท้ าการศกึษาวิจยัเรื่อง คนรบัใชใ้นบา้น: แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย 
 3.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า เศรษฐกิจน่ามีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้ว เนื่องจาก
เศรษฐกิจในประเทศตน้ทางไม่ดีแรงงานต่างดา้วจึงตัดสินใจที่จะท างานอยู่ในประเทศไทยต่อ แมว้่าจะมีการแพร่
ระบาดของโรคฃโควิด-19 สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ เฉลิมพล ขจรชยักุล ( 2559) ที่ไดก้ล่าวว่า กลุ่มแรงงานต่าง
ดา้วไดร้บัอตัราค่าจา้ง 300 บาทต่อวนั และยงัไดร้บัรายไดเ้พิ่มเติมจากการท างานล่วงเวลาและสวสัดิการต่างๆซึ่ง
สง่ผลต่อความพงึพอใจของแรงงาน 
 3.3 ปัจจัยทางดา้นสงัคม มีผลต่อการตัดสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยทางดา้นสงัคมมีผลต่อการตัดสินใจท างานในจังหวัดสมุทรปราการ
ของแรงงานต่างดา้ว เนื่องมาจากสงัคมของประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา ต่างมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี
เท่ากับประเทศไทย สอดคลอ้งกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยการเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ของ            
วิชาญชยั บญุแสง, วิชากร เฮงษฎีกลุ, เอกชยั ภู่สละ (2562) ที่ไดก้ลา่วว่า การโยกยา้ยถิ่นฐานเขา้มาสูป่ระเทศไทย
ของแรงงานต่างด้าวนั้นนับว่าเป็นการแสวงหาโอกาสและประเทศไทยนับว่า เป็นประเทศที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสงัคมที่อยู่ระดบัที่ดีกว่าประเทศของตน 
 3.4 ปัจจัยทางด้านนโยบายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวช่วงวิกฤติโควิด -19 ของรัฐบาลไทย มีผลต่อการ

ตดัสินใจท างานของแรงงานต่างดา้วช่วงวิกฤติโควิด -19 ในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นว่า นโยบาย

ของรฐับาลไทยเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วสง่ผลต่อการตดัสินใจท างานในช่วงโควิด -19 ระบาด เนื่องจากมีการผ่อน

ปรนใหอ้ยู่อาศัยในประเทศไทยต่อไดแ้มว้่าใบอนุญาตการท างานจะหมดอายุแต่ก็มีเงื่อนไขมีขอ้ก าหนดในการ

อนุโลม รวมถึงมีมาตรการควบคุมการเดินทางท าใหก้ารเดินทางมีความยากล าบากและมีค่าใชจ้่ายที่สูงขึน้ การ

ตดัสินใจอยู่ในประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตรร์ะยะกลางและระยะยาวในการรองรบัแรงงานต่างดา้วในช่วงสถานการณ์โควิด -19              
และหลงัสถานการณโ์ควิด -19 รวมถึงพิจารณามาตรการแรงงานในระบบที่ยงัอยู่ไม่ใหห้ลดุระบบ ท าใหม้ีการจด
ทะเบียนการขออนญุาตท างานง่าย และสะดวกมากขึน้  
2. ส าหรบัผูป้ระกอบการที่สนใจจา้งแรงงานต่างดา้ว ควรมีการค านึงถึงอายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาที่อยู่
อาศัยในประเทศไทย รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทยและดูนโยบายของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ 
เนื่องจากมีผลต่อการตดัสินใจท าหรือไม่ท างานของแรงงานต่างดา้ว 
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