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 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค,เพ่ือเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า 
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี และเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงาน 
ต�างด�าวสัญชาติพม�า ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จําแนกตามป>จจัยส�วนบุคคล กลุ�มตัวอย�าง 
คือ แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จํานวน 132 คน ได�มา      
โดยการสุ�มตัวอย�างแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใช�เปAนแบบสอบถามมีค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.91 สถิติ
พ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิเคราะห,ข�อมูล ได�แก� ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค�าสถิติทดสอบที 
และการวิเคราะห,ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการศึกษาพบว�า ระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร,ธานี  โดยรวมพบว�า อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปAนรายด�าน พบว�า อยู�ใน
ระดับมาก 2 ด�าน ได�แก� ด�านค�าตอบแทนท่ีเปAนธรรม และด�านความเสมอภาคในการทํางาน อยู�ในระดับ
ปานกลาง 4 ด�าน เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปน�อย ได�แก� ด�านชั่วโมงการทํางาน ด�านการบูรณาการ
ชีวิตการทํางานกับครอบครัว ด�านโอกาสในความก�าวหน�าในอาชีพ และด�านสิ่งแวดล�อมท่ีถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า        
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จําแนกตามป>จจัยส�วนบุคคล พบว�า แรงงานต�างด�าวสัญชาติ
พม�า อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี ท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพท่ีต�างกัน มีคุณภาพชีวิต      
ไม�แตกต�างกัน ส�วนแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี ท่ีมีระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการทํางานท่ีต�างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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 This study aimed to investigate the quality of life of Burmese alien workers 
in Kiriratnikhom District, Surat Thani, and to compare the quality of life against their 
personal factors. The participants were 132 Burmese workers in Kiriratnikhom selected 
via a convenience sampling. The questionnaire employed had a co-efficient alpha of 
0.91. The basic analysis statistics included percentage, mean score, standard deviation, 
t-test, and one-way ANOVA. 
 The results found that overall the Burmese workers had average quality of 
life. When considered independently, two features were rated highly – fair wage and 
equality at work. Four aspects were rated averagely with working hours being rated 
the highest followed by integration working and family lives, career advancement 
opportunity, and safe and hygienic environment, respectively. The comparison found 
that the workers with different sexes, ages, and marital statuses had similar quality of 
life. In contrast, those with dissimilar education levels, and work experience had 
different quality of life with a statistical significance of 0.05.  
 
  


