
บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวในประเทศไทย : กรณีศึกษา แรงงานสัญชาติ
พม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี มีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าว
สัญชาติพม�า ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี และเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี จําแนกตามป2จจัยส�วนบุคคล 
ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา คือ แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี 
จํานวน 198 คน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาทําการสุ�มจากประชากรได�จํานวน 132 คน โดยใช�
เครื่องมือเป9นแบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�าง วิเคราะห-ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค�า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค มีค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.91 และ
วิเคราะห-ข�อมูลโดยการหาค�าความถ่ี ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช�ค�าที (t - test) สําหรับตัวแปร 2 กลุ�ม และค�าเอฟ (F - test) ชนิดความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) สําหรับตัวแปรท่ีมากกว�า 2 กลุ�มข้ึนไป โดยผู�ศึกษาได�สรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และเสนอแนะในการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 

 
สรุปผล 
 
 จากผลการศึกษาสรุปได� ดังนี้ 

  1.  จํานวนและร�อยละป2จจัยส�วนบุคคลของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอ        
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี พบว�า แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด              
สุราษฎร-ธานี ส�วนใหญ�เป9นเพศชาย อายุตํ่ากว�า 25 ปZ สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมีระยะเวลาในการทํางานน�อยกว�า 5 ปZ 

   2.  ระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด      
สุราษฎร-ธานี โดยรวมพบว�า อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน พบว�า 

    2.1  ด�านค�าตอบแทนท่ีเป9นธรรม พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณา 
เป9นรายข�ออยู�ในระดับมาก 3 ข�อ เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปน�อย ได�แก� ค�าตอบแทนท่ีได�รับจาก
การทํางานล�วงเวลา และทํางานในวันหยุด ค�าตอบแทนท่ีได�รับเพียงพอต�อค�าครองชีพ มาตรฐาน       
การครองชีพในสังคมป2จจุบัน และค�าตอบแทนท่ีได�รับยุติธรรม ตามลําดับ ส�วนค�าตอบแทนท่ีได�รับ        
มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีมีลักษณะงานแบบเดียวกัน อยู�ในระดับปานกลาง 
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    2.2  ด�านสิ่งแวดล�อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับ 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ พบว�า อยู�ในระดับปานกลางทุกข�อ เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมาก  
ไปน�อย มีอุปกรณ-ในการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยต�อการทํางานอย�างเหมาะสมและปลอดภัย มีห�องน้ํา 
ห�องส�วมเพียงพอกับจํานวนคนงาน มีการจัดห�องน้ํา ห�องส�วมท่ีสะอาด และสถานท่ีทํางานมีความ
สะอาดและปลอดภัย ตามลําดับ 

    2.3  ด�านความเสมอภาคในการทํางาน พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป9นรายข�อ พบว�า พนักงานระดับเดียวกันมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานหรือการปรับปรุง
สภาพการทํางานได�เท�าเทียมกัน และพนักงานทุกคนได�รับการลงโทษเท�าเทียมกันในกรณีท่ีทําผิด   
อยู�ในระดับมาก ส�วนสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานเท�าเทียมกับเพ่ือนร�วมงาน และพนักงาน
ทุกคนมีสิทธิได�รับรางวัลเท�าเทียมกันในกรณีท่ีมีผลงาน อยู�ในระดับปานกลาง 

    2.4  ด�านโอกาสความก�าวหน�าในอาชีพ พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง     
เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า อยู�ในระดับปานกลางทุกข�อ เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปน�อย ได�แก� 
มีโอกาสก�าวหน�าในหน�าท่ีการทํางาน ได�เข�าอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางาน งานท่ีทําอยู�
มีโอกาสทําให�ได�รับการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง และมีความม่ันคงของหน�าท่ีการงาน ตามลําดับ 

    2.5  ด�านชั่วโมงทํางาน พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ
พบว�า พอใจเวลาทํางาน 6 วัน ใน 1 สัปดาห- และมีวันอาทิตย-เป9นวันหยุด และมีความพึงพอใจชั่วโมง 
การทํางานล�วงเวลา อยู�ในระดับปานกลาง ส�วนชั่วโมงการทํางานในเวลาปกติ 8 ชั่วโมง มีความเหมาะสม 
อยู�ในระดับมาก 

    2.6  ด�านการบูรณาการชีวิตการทํางานกับครอบครัว พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า สามารถจัดสรรเวลาให�ครอบครัว และพอใจกับเวลา           
ท่ีจัดสรรเวลาส�วนตัว อยู�ในระดับมาก ส�วนพอใจกับเวลาท่ีจัดสรรเวลาการทํางาน และการทํางาน       
ไม�เป9นอุปสรรคต�อการดําเนินชีวิตครอบครัว อยู�ในระดับปานกลาง 

  3.  การเปรียบเทียบป2จจัยส�วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการทํางาน พบว�า  

    3.1  จําแนกตามเพศ พบว�า แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมีเพศต�างกัน มีคุณภาพชีวิตไม�แตกต�างกันท้ังภาพรวมและรายด�าน 

    3.2  จําแนกตามอายุ พบว�า แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร-ธานีท่ีมีอายุต�างกัน มีคุณภาพชีวิตไม�แตกต�างกันท้ังภาพรวมและรายด�าน 

    3.3  จําแนกตามสถานภาพ พบว�า แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมีสถานภาพต�างกัน มีคุณภาพชีวิตไม�แตกต�างกันท้ังภาพรวมและรายด�าน 



68 
 

    3.4  จําแนกตามระดับการศึกษา พบว�า ในภาพรวม แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า 
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต�างกัน       
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน พบว�า แตกต�างกันในด�านค�าตอบแทน
ท่ีเป9นธรรม ด�านโอกาสในความก�าวหน�าในอาชีพ และด�านการบูรณาการชีวิตการทํางานกับครอบครัว 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส�วนด�านอ่ืนไม�แตกต�างกัน 

    3.5  จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน พบว�า ในภาพรวม แรงงานต�างด�าว
สัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต�างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน พบว�า แตกต�างกัน
ในด�านชั่วโมงทํางาน และด�านการบูรณาการชีวิตการทํางานกับครอบครัว อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ท่ีระดับ 0.05 ส�วนด�านอ่ืนไม�แตกต�างกัน 

  4.  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จากสมมติฐานท่ีต้ังไว� คือ แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า
ในอําเภอคิรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมีป2จจัยส�วนบุคคลต�างกัน มีคุณภาพชีวิตต�างกัน ผลการศึกษา
พบว�า มีท้ังไม�เป9นไปตามสมมุติฐานและเป9นไปตามสมมุติฐาน คือ  
    4.1  แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมี
ป2จจัยส�วนบุคคลจําแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพท่ีแตกต�างกัน มีคุณภาพชีวิตไม�แตกต�างกัน        
ไม�เป9นไปตามสมมติฐาน 
     4.2  แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมี
ป2จจัยส�วนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกต�างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตแตกต�างกัน เป9นไปตามสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาแรงงาน 
ต�างด�าวสัญชาติพม�า อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี สามารถอภิปรายผลได� ดังนี้ 

  1. ระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด     
สุราษฎร-ธานี โดยรวมพบว�า อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายด�านอยู�ในระดับปานกลาง    
4 ด�าน เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปน�อย ได�แก� ด�านชั่วโมงการทํางาน ด�านการบูรณาการชีวิต       
การทํางานกับครอบครัว ด�านโอกาสในความก�าวหน�าในอาชีพ และด�านสิ่งแวดล�อมท่ีถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ส�วนด�านค�าตอบแทนท่ีเป9นธรรม และด�านความเสมอภาคในการทํางาน อยู�ในระดับมาก 
ท่ีเป9นเช�นนั้นอาจเนื่องมาจากแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าท่ีเข�ามาทํางานในประเทศไทยโดยส�วนใหญ� 
คาดหวังคุณภาพชีวิตท่ีดีกว�าการทํางานในประเทศของตนเอง ซ่ึงการเข�ามาทํางานในประเทศไทย 
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เป9นการเข�ามาทํางานท่ีต�องแลกกับการพลัดพรากจากบ�านเกิด และครอบครัวของตนเอง การทํางาน
อาจมีความเสี่ยงอันตรายจากสภาพแวดล�อมในการทํางาน บางครั้งอาจมีความรู�สึกถึงความไม�ปลอดภัย 
ต�องทํางานหนักและทํางานเป9นเวลาหลายชั่วโมงเพ่ือแลกกับเงิน ซ่ึงความรู�สึกของผู�ท่ีอพยพมาทํางาน
ในประเทศอ่ืนท่ีไม�ใช�บ�านเกิดของตนเอง ถ�าเลือกได�ก็อยากท่ีจะทํางานในประเทศของตนมากกว�า
เดินทางมาทํางานในประเทศอ่ืน ส�งผลให�คุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอ              
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี อยู�ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับแนวคิดของ นวลศิริ  เปาโรหิตย- 
(2553) ซ่ึงกล�าวว�า คูณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงอยู�ของมนุษย-ในระดับท่ีเหมาะสมตามความ 
จําเป9นพ้ืนฐานในสังคมช�วงเวลาหนึ่ง ๆ องค-ประกอบของความจําเป9นพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมอย�างน�อย        
ก็น�าจะมีอาหารท่ีเพียงพอ มีเครื่องนุ�งห�ม มีท่ีอยู�อาศัยท่ีเหมาะสม รวมท้ังได�รับการบริการพ้ืนฐาน         
ท่ีจําเป9นท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประกอบการดํารงชีวิตอย�างยุติธรรม คุณภาพชีวิตจึงหมายถึง
ชีวิตท่ีมีสุขท้ังทางร�างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวเข�าได�กับสิ่งแวดล�อมและสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู�
ได�เป9นอย�างดี ขณะเดียวกันก็สามารถดํารงชีวิตท่ีเป9นประโยชน-ให�กับตนเอง สังคม และประเทศชาติด�วย 
สอดคล�องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ- เขียวรอด (2552) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานไทย
จากการไปทํางานในไต�หวัน ผลการศึกษาพบว�า คุณภาพชีวิตแรงงานไทยจากการไปทํางานในไต�หวัน
อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป9นรายด�านท้ัง 5 ด�าน พบว�า ด�านเศรษฐกิจมีผลต�อคุณภาพชีวิต
ของแรงงานไทยจากการไปทํางานในไต�หวันมากท่ีสุด รองลงมาด�านสภาพแวดล�อมการทํางาน      
ด�านสังคม ด�านการได�รับค�าตอบแทนในการทํางาน และด�านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ตามลําดับ สอดคล�องกับงานวิจัยของ มนตรี พรมวัน (2552) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงาน
ไร�ฝZมือสัญชาติพม�าในพ้ืนท่ีอําเภอสันปcาตอง จังหวัดเชียงใหม� ผลการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ัวไป
และคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต�างด�าวไร�ฝZมือสัญชาติพม�า พบว�า แรงงานไร�ฝZมือสัญชาติพม�า
ในพ้ืนท่ีอําเภอสันปcาตองจังหวัดเชียงใหม� มีระดับคุณภาพชีวิตท่ัวไปและคุณภาพชีวิตการทํางานอยู�ใน
ระดับปานกลาง สอดคล�องกับงานวิจัยของ สิทธิศักด์ิ จริงจิตร (2553) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิของ
แรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช�เยือกแข็ง ในเขตจังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว�า คุณภาพชีวิต       
ในการทํางานของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช�เยือกแข็งในเขตจังหวัดสงขลา พบว�า ด�านร�างกาย 
กลุ�มตัวอย�างมีคุณภาพชีวิตอยู�ในระดับปานกลาง ในเรื่องเวลาพักผ�อนในแต�ละวัน และงานท่ีทํา
สะดวกสบาย ไม�หนักหรือเหนื่อยเกินไป ด�านจิตใจ กลุ�มตัวอย�างมีคุณภาพชีวิตอยู�ในระดับปานกลาง 
ท้ังในเรื่องของความสุขในการทํางาน การมีสมาธิในการทํางาน ความพึงพอใจในงานท่ีทําและ     
ความภาคภูมิใจในการทํางานของตนเอง ด�านสิ่งแวดล�อม กลุ�มตัวอย�างมีคุณภาพชีวิต อยู�ในระดับมาก 
เรื่องสามารถเดินทางมาทํางานได�สะดวก และท่ีทํางานมีสภาพแวดล�อมท่ีปลอดภัย ด�านความม่ันคง 
ในชีวิต กลุ�มตัวอย�างมีคุณภาพชีวิต อยู�ในระดับมาก เรื่องการได�รับค�าจ�างในการทํางาน ถูกต�องและ
เหมาะสม และให�ความสําคัญในระดับปานกลาง เรื่อง การตรวจสุขภาพประจําปZ สอดคล�องกับ
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งานวิจัยของ อาทิตย-ปุระ  สุวรรณรัตน- (2553) ได�ทําการศึกษา ทัศนะของแรงงานข�ามชาติในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีมีต�อคุณภาพชีวิตการทํางาน ผลการศึกษาพบว�า คุณภาพชีวิตด�านรายได�และ      
ด�านสวัสดิการในอาชีพอยู�ในระดับค�อนข�างตํ่า คุณภาพชีวิตด�านสภาพการทํางานและด�านชีวิต
ครอบครัวอยู�ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับงานวิจัยของเกษมณี  แคว�นน�อย (2554) ได�ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานอพยพลาวในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก�น ผลการศึกษา
พบว�า องค-ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานตามการรับรู�ของแรงงานอพยพลาวมีท้ังหมด 7 ด�าน 
ได�แก� ค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส�งเสริมสุขภาพ โอกาส  
ในการพัฒนาชีวิตและขีดความสามารถของตนเอง การทํางานร�วมกันและความสัมพันธ-กับบุคคลอ่ืน 
สิทธิส�วนบุคคลในสถานท่ีทํางาน จังหวะชีวิต ความเป9นประโยชน-ต�อสังคมสุขภาพ ผลจากการศึกษา
โดยภาพรวม พบว�า คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานอพยพลาว ค�าเฉลี่ยโดยรวมอยู�ในระดับ      
ปานกลาง และสอดคล�องกับงานวิจัยของจารุวรรณ  มณีราช (2555) ได�วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� ผลการศึกษาพบว�า โดยเฉลี่ยแล�วแรงงานนอกระบบ 
มีคุณภาพชีวิตอยู�ในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดด�านจิตใจและทัศนคติ รองลงลงมาคือ 
ด�านสิ่งแวดล�อมด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม และด�านสุขภาพ  

  2.  การเปรียบเทียบป2จจัยส�วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�า
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี พบว�า  
     2.1  แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมี
ป2จจัยส�วนบุคคลจําแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพ ท่ีแตกต�างกัน มีคุณภาพชีวิตไม�แตกต�างกัน         
ท่ีเป9นเช�นนั้นอาจเนื่องมาจาก อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี เป9นอําเภอท่ีมีอาชีพหลักของ
ประชาชนคือ ทําสวนและค�าขาย มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีสําคัญซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
ยางพารา อันได�แก� การเลื่อยไม�ยางพารา และการอบยางพารา เพ่ือส�งออกต�างประเทศ ซ่ึงโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีดังกล�าว เป9นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจ�างแรงงานต�างด�าวมาทํางาน ดังนั้น แรงงาน
ต�างด�าวท่ีทํางานในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี จึงทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน มีลักษณะงานท่ีเหมือนกัน ไม�มีความแตกต�างกันมากนัก ส�งผลให�แรงงานต�างด�าว ในอําเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพ ท่ีแตกต�างกัน มีคุณภาพชีวิตไม�แตกต�างกัน 
สอดคล�องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ- เขียวรอด (2552) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานไทย
จากการไปทํางานในไต�หวัน ผลการศึกษาพบว�า ป2จจัยส�วนบุคคลได�แก� อายุ สถานภาพสมรส ไม�มีผล
ต�อคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยจากการไปทํางานในไต�หวัน สอดคล�องกับงานวิจัยของยุวธิดา โหลคํา 
(2554) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม 2 ผลการศึกษาพบว�า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม 2 ท่ีมีป2จจัยส�วนบุคคลด�านเพศ และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต�างกัน 
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มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม�แตกต�างกัน และสอดคล�องกับงานวิจัยของพระมหาแพง  เตชสีโล          
(ชํานิงาน) (2556) ได�ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการการใช�แรงงานต�างด�าวของผู�ประกอบการขนาดย�อม
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า ผู�ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี เพศ และอายุต�างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการการใช�แรงงาน         
ต�างด�าวของผู�ประกอบการขนาดย�อมในกรุงเทพมหานครไม�แตกต�างกัน  
     2.2  แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมี
ป2จจัยส�วนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกต�างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตแตกต�างกัน ท่ีเป9นเช�นนั้นอาจเนื่องมาจากในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีการกําหนด
ประเภทของงานตามระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน เพราะความเชี่ยวชาญในการทํางาน
เกิดจากความรู� และประสบการณ-ในการเรียนรู� แรงงานต�างด�าวท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว�า และ
แรงงานต�างด�าวท่ีมีระยะเวลาในการทํางานนานกว�าอาจได�รับสวัสดิจากโรงงานท่ีดีกว�า เช�น ค�าตอบแทน
ในการทํางาน เวลาในการทํางาน โอกาสในความก�าวหน�าในอาชีพ เป9นต�น ส�งผลให�แรงงานต�างด�าว 
ในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ท่ีมีระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกต�างกัน 
มีคุณภาพชีวิตแตกต�างกัน สอดคล�องกับงานวิจัยของศรุตญา  ชินรัตน- และคนอ่ืน ๆ (2553) ซ่ึงได�
ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผลการศึกษาพบว�า บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต�างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานในด�าน
สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส�งเสริมสุขภาพ ด�านความก�าวหน�าและความม่ันคงในการทํางาน 
ด�านการบูรณาการทางสังคม หรือการทํางานร�วมกัน และด�านความสมดุลระหว�างชีวิตงานกับชีวิต
ด�านอ่ืน ๆ แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล�องกับงานวิจัยของสิทธิศักด์ิ  
จริงจิตร (2553) ได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช�เยือกแข็ง ในเขต
จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว�า ป2จจัยส�วนบุคคล ได�แก� ระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อ
คุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช�เยือกแข็งมีความแตกต�างกัน และพบว�า ป2จจัย         
การทํางานท่ีกฎหมายคุ�มครองแรงงานในการจ�างงานได�แก� ประเภทของการจ�างงาน การทํางาน
ล�วงเวลา จํานวนชั่วโมงการทํางานล�วงเวลา การจ�ายค�าจ�างในวันหยุด การจ�ายเงินให�นายหน�า              
ท่ีแตกต�างกันส�งผลให�คุณภาพชีวิตของแรงงานในธุรกิจอาหารทะเลแช�เยือกแข็งมีความแตกต�างกัน 
และสอดคล�องกับงานวิจัยของยุวธิดา  โหลคํา (2554) ซ่ึงได�ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางาน     
ของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม 2            
ผลการศึกษาพบว�า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดนครปฐม 2 ท่ีมีป2จจัย
ส�วนบุคคลด�านอายุงานระดับชั้นท่ีแตกต�างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5  
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ข�อเสนอแนะ  
 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวในประเทศไทย : กรณีศึกษา
แรงงานต�างด�าวสัญชาติพม�าอําเภอคีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ผู�ศึกษามีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข�อเสนอแนะสําหรับธุรกิจท่ีจ�างแรงงานต างด�าวในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร)ธานี 
 ธุรกิจท่ีจ�างแรงงานต�างด�าวในอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร-ธานี ควรปรับปรุง
สิ่งแวดล�อมต�าง ๆ ในการทํางานให�ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
แรงงานต�างด�าวมากยิ่งข้ึน อันจะส�งผลต�อประสิทธิภาพในการทํางานและคุณภาพของงานของแรงงาน
ต�างด�าวในท่ีสุด  
 ข�อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต อไป 
 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวสัญชาติอ่ืนท่ีเข�ามาทํางานในอําเภอ
คีรีรัฐนิคม รวมท้ังควรศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและป2จจัยอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพชีวิตของแรงงานต�างด�าวในจังหวัดสุราษฎร-ธานี เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของแรงงานต�างด�าวได�อย�างเหมาะสมต�อไป 


