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การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ความจําเป็นในการจัด
จ้างแรงงานต่างด้าว 2. การจัดการแรงงานต่างด้าว 3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่าง
ด้าว ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล หัวหน้างานคนไทยที่คุม
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ต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 2.การจัดการ
แรงงานต่างด้าว เริ่มจากการวางแผนโดยการพยากรณ์ คาดคะเน การสรรหาและคัดเลือกให้ได้
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3. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าว จะมีด้านการวางแผน การสรรหาและการ
คัดเลือก เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การฝึกฝนและพัฒนา การกําหนดค่าแรงและการขึ้นเงินเดือน คือ
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This is the qualitative research which aimed to study 1. The need to hire 
migrantworkers 2. Management of migrant workers 3. Barriers to manage migrant 
workers. The interview was done with the entrepreneur, the Thai foreman, and the 
group of migrant workers who work forthe seafood processing establishments in 
Amphoe Mueang, Samut Sakhon. 

The results of the study illustrated that 1. The seafood processing 
establishments are in need of hiring migrant workers due to the need in the labor 
sector, the shortage of Thai labor, cost management, optimizing production, and 
creating a competitive advantage. 2. The management of migrant worker. Begin 
with  planning consists of forecasting the number of migrant workers, recruitment and 
selection in order to obtain the efficient migrant workers, training and coaching in order 
to help them work as the establishments want and to reduce an errorin the 
manufacturing process, wage determination and incentives for the satisfaction and 
loyalty, work evaluation for the willingness and motivation to work, and the migrant 
registration including the process of unemployment. 3.  Barriers to manage migrant 
workwere commonly about : Plan to Candidate migrant. Labor legislation. Humanity 
development. The Problem relating to wage determination and salary increase since 
the establishments could not determine the wage by themselves. The different of 
salary increase maybe build migrant worker unsatisfied.  The Problem relating to 
resignation suddenly. The Problem relating to the welfare because the workers need 
the annual bonus income. The Problem relating to evaluate performance. The last issue 
we classified with 2 problem ; 1)The Problem relating to communication because the 
migrant workers use Burmese language for communication and 2) The Problem relating 
to culture and tradition. Sometimes, their cultural or traditional activities are held during 
working hour which affects the manufacturing process 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคญั 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง เพ่ือนําไปใช้ในภาค
เกษตรกรรมและงานในระดับล่าง แรงงานระดับล่าง คือ แรงงานท่ีส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า อาทิเช่น กรรมกร แม่บ้าน คนงานก่อสร้าง เป็นต้น เน่ืองจากจํานวนปริมาณ
ของคนวัยทํางานในประเทศไทยได้ลดน้อยลง ทําให้แรงงานในระดับล่างของประเทศไทยขาดแคลน 
ตลอดจนความมั่นคงในการประกอบอาชีพก็ลดน้อยลง เน่ืองจากไม่มีระบบสวัสดิการที่ดี และส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ทําให้ประเทศไทยมีความจําเป็นที่ต้องนําเข้าแรงงานจากประเทศเพ่ือน
บ้านเพ่ือนํามาใช้เป็นแรงงานทดแทน แรงงานไทยที่ขาดแคลน อีกทั้งเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทําให้มีความต้องการแรงงานต่างด้าวในปริมาณที่มากขึ้น โดยเฉพาะ
แรงงานพม่า แรงงานพม่าถือเป็นแรงงานที่สําคัญมากต่อประเทศไทย เป็นแรงงานที่ส่งผลทําให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเน่ือง งานด้านรับเหมาก่อสร้างและกิจการประมงมีความ
ต้องการสงู ประเทศไทยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวเน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีไม่ปฏิเสธงาน 
ค่าแรงตํ่าส่งผลไปยังต้นทุนการผลิตให้ตํ่าลงไปด้วย (ชัยพงษ์ สําเนียง) แรงงานต่างด้าว คือ แรงงาน
บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน, 2551) แรงงานต่างด้าว 
หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทย เดินทางมาในราชอาณาจักรและอยู่ในอาณาจักรโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือไม่ก็ตาม มีพฤติกรรมกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล, 2551) แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ก็มีผู้ให้ความหมายที่
แตกต่างกันไปทั้งในแง่กฎหมายและในทางวิชาการ (สํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว, 2553) 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย โดยเฉพาะ
แรงงานในระดับล่าง ซึ่งคนไทยไม่นิยมทํางานในกิจการประมงทะเล กิจการต่อเน่ืองประมงทะเลและ
ภาคเกษตร อันเน่ืองมาจากเป็นงานหนัก งานที่ไม่สะอาด และมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาการทํางานไม่
แน่นอนเป็นงานท่ีอยู่กลางแดด ทํางานไม่เป็นเวลา ขาดความม่ันคง เป็นงานท่ีเสี่ยงต่อสารเคมีตกค้าง
เป็นงานท่ีต้องออกทะเลซึ่งหาแรงงานไทยทํายาก จากปัญหาดังกล่าว ทําให้มีความจําเป็นต้องการ
แรงงานต่างด้าวมาทดแทนเพ่ือให้กิจการสามารถดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลได้มีมติผ่อนผันให้
แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการคร้ัง
คราว เพ่ือรอการส่งกลับและทํางานได้ โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมดําเนินการจัดทําทะเบียน
ประวัติ การตรวจสุขภาพ การออกใบอนุญาตทํางาน ตลอดจนการรักษาความมั่นคงของชาติสําหรับที่
อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทําได้เพียง 2 งาน คือ งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน 
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ใน 10 ประเภทกิจกรรม และตามที่คณะอนุกรรมการฯจังหวัดพิจารณา ได้แก่ กิจการประมง กิจการ
ต่อเน่ืองประมงทะเล กิจการเกษตรและปสุสัตว์กิจการโรงสีข้าว กิจการโรงอิฐ กิจการโรงนํ้าแข็ง 
กิจการขนถ่ายสินค้าทางน้ํา กิจการก่อสร้าง กิจการเหมืองแร่/ เหมืองหิน ลกุจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล
(ผู้รับใช้ในบ้าน) และกิจการอ่ืนๆ ตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่าง
ด้าวระดับจังหวัด (สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 2558) 

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในอดีตก่อนปี 2544 การบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองของประเทศไทย ยังไม่มีการจัดต้ังหน่วยงานหลักเพ่ือทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการ
บริหารจัดการแรงงานกลุ่มน้ีโดยตรง แต่มีแนวปฏิบัติในเรื่องการในเรื่องการควบคุมการทํางานของคน
ต่างชาติ โดยรัฐบาลได้มีการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดย
อาศัยมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินมาตรการต่างๆ ผ่านทางสํานักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ (สมช.) 
และกระทรวงแรงงาน ต่อมาได้มีการดําเนินงานขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวครั้งแรกในปี 2535 โดย
อนุญาตให้นายจ้าง 7 จังหวัดติดกับชายแดนพม่าเม่าน้ันที่สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็น
ลูกจ้างได้ แต่ในปี 2536 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการประมงไทยโดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
สามารถทํางานในเรือประมงของไทย ในจังหวัดชายฝั่ง 22 จังหวัด ถ้านายจ้างข้ึนทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าว ปี 2539 ได้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกคร้ัง โดย มติ ครม. กําหนดให้มีการผ่อนปรนการ
จ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ให้ทํางานได้ช่ัวคราว โดยมีระยะเวลา
ผ่อนผันไม่เกิน 2 ปี พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตรวม 43 จังหวัด และให้ทํางานได้เฉพาะ 8 กลุ่ม อุตสาหกรรม 
คือ เกษตรกรรม ก่อสร้าง ประมงทะเล ขนถ่ายสินค้าทางนํ้าเหมืองแร่/เหมืองหิน การผลิต และ คน
รับใช้ในบ้าน ซึ่งแยกเป็นประเภทของกิจการที่จ้างงานได้รวม 36 ประเภท ปี 2540 และ 2541 
หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมไทย กิจการ
จํานวนมากประสบภาวะขาดทุน และเลิกกิจการ มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรโดยเน้นลดต้นทุน
การผลิตมีการลดเงินเดือนพนักงานและเลิกจ้างพนักงานเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบการจํานวนหน่ึง
เลือกที่จะแก้ปัญหาโดยการหันมาจ้างแรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานไทยเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกและสินค้าที่ใช้แรงงานระดับล่างหรือแรงงานเข้มข้นเป็นจํานวนมาก 
เช่น เสื้อผ้าสําเร็จรูป รองเท้า ของเล่น และการแปรรูปอาหารทะเล ส่งผลให้แรงงานไทยต้องประสบ
ปัญหาการว่างงานในอัตราสูงอยู่ ด้วยเหตุน้ีเองจึงมีแรงบีบให้บรรเทาปัญหาการว่างงานของคนไทย
และควบคุมจํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่จะผ่อนผัน ด้วยเหตุน้ีในปี 2541 จึงมีมติ ครม. 
ให้ผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวได้อีก 1 ปี แต่กําหนดจํานวนที่อนุญาตไว้ไม่เกิน 158,253 คน 
เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ว่างงานชาวไทย ปี 2542 รัฐบาลยังคงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมจํานวนแรงงาน
ต่างด้าว และทําการผลักดัน จับกุมสกดัก้ันแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง เข้มงวดและต่อเน่ือง โดยเอา
ผิดทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย มีการจัดทําแผนการจ้างคนต่าง
ด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่อยู่ในระบบการควบคุม และลดจํานวนการใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว ปี 
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2543 ปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเริ่มเป็นปัญหาที่เด่นชัดข้ึน อย่างไรก็ตาม ครม. ยังคงมีมติให้
คงจํานวน พ้ืนที่ และกิจการที่จะได้รับอนุญาตไว้เท่าเดิมตามมติ ครม. พ.ศ. 2542 คือ ผ่อนผันให้จ้าง
แรงงานต่างก้าวทํางานได้ใน 18 กิจการใน พ้ืนที่ 37 จังหวัด เป็นจังหวัดชายแดน 10 จังหวัด จังหวัด
ที่มีกิจการประมงทะเล 18 จังหวัด และจังหวัดที่อยู่ในระหว่างปรับปรุงกระบวนการผลิต 9 จังหวัด 
เพ่ือยืนยันนโยบายที่จะไม่ให้มีการเพ่ิมจํานวนแรงงานต่างด้าวจากที่มาจดทะเบียนใน พ.ศ. 2542 อีก  

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงเน่ืองจาก
วัตถุดิบ มาจากการจับสัตว์นํ้าตามธรรมชาติและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลของไทย นับได้ว่ามีศักยภาพมากอุตสาหกรรมหน่ึง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของ
ไทยได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการผลิต การรักษาคุณภาพ มาตรฐานด้านอาหารและความ
ปลอดภัย เน่ืองจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ประเทศไทยเป็นประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป  ซึ่งประเทศเหล่าน้ีเป็นประเทศท่ีใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารและมาตรฐานสินค้าที่สูง ทําให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้า ส่งผลทําให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของประเทศไทยผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล แต่ปัจจัยสําคัญในการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล คือ วัตถุดิบและแรงงาน 
ทรัพยากรจากธรรมชาติคือวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลต้องใช้ ปัจจุบันสัตว์นํ้ามีจํานวน
ลดลงทําให้วัตถุดิบในการผลิตขาดแคลนรวมไปถึงจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมน้ีก็ลดลงและอัตรา
ค่าจ้างแรงงานมีการปรับให้สูงขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครก็เช่นกัน เป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมาจากการทําประมงและเป็นอีก
จังหวัดหน่ึงที่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานในระดับล่าง แรงงานในสถาน
ประกอบการแปรูปอาหารทะเลส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานต่างด้าว เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวทํางานได้
ทุกประเภท ไม่เลือกงาน และที่สําคัญค่าแรงถูกกว่าค่าแรงคนไทย ซึ่งช่วยให้สถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเลลดต้นทุนด้านค่าแรงลงได้ (สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, 2558) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาเบ้ืองต้น ทําให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษา การจัดการแรงงานต่างด้าว 
ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให้เข้าใจและรับรู้
ถงึกระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าวและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการแรงงานต่าง
ด้าวของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลและอะไรคือความจําเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว
ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดการแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเล และเพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับ องค์กรหรือสถานประกอบการประเภทอ่ืนๆซึ่งสามารถนํา
ผลการศึกษา ที่ผู้วิจัยทําการศึกษามาน้ัน ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวของตนเอง
ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูป

อาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
2.  เพ่ือศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
3. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบ 

การแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ขอบเขตการศกึษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว ของ
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจน การจัดการ
แรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการ ต้ังแต่การวางแผน การสรรหา การฝึกฝนพัฒนา สิ่งจูงใจ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว และศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดการ
แรงงานต่างด้าว   

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

3. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตด้านประชากร ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ซึ่งได้แก่ 

 3.1  ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 
 3.2 หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว 
 3.3 แรงงานต่างด้าว 
4. ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2559 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ อยู่ในช่วงเดือน
มีนาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ได้ข้อมูลที่นําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการ
ในจังหวัดสมุทรสาคร ทําให้สถานประกอบการมีการวางแผนการใช้แรงานต่างด้าวได้อย่างเหมาะสมตาม
ความจําเป็นของสถานประกอบการ 

2. ทําให้ทราบแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าว ต้ังแต่กระบวนการวางแผน การสรร
หา การคัดเลือกการใช้งานแรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
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3. ช่วยให้สถานประกอบการต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาครที่ใช้แรงงานต่างด้าว ได้นํา
ข้อมูลที่ศึกษาไปปรับใช้กับ การจัดการแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการของตนเอง 

4. เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นให้กับผู้วิจัย ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของแรงงานต่างด้าว ได้
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือแนวทางการศึกษาต่อไป   
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล (Seafood Processing Establishments)  
หมายถึง สถานที่หรือพ้ืนที่ สําหรับให้แรงงานต่างด้าวทํางานเพ่ือแลกกับค้าตอบแทน และภายในสถานที่น้ี
จะทํากิจกรรมที่ เก่ียวข้องกับอาหารทะเล จําพวก กุ้ง หอย ปู ปลา   

2. ความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว (The Need to Hire Migrants 
Workers) หมายถึง เหตุจําเป็นหรือความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ในการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางาน  

3. การจัดการแรงงานต่างด้าว (Management Of Migrants Workers) หมายถึง 
กระบวนการหรือขั้นตอน ที่สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างต่างที่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการเร่ิมต้ังแต่ การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก การ
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว การพัฒนาแรงงานต่างด้าว การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลประโยชน์
และสิ่งจูงใจ การประเมินผลการทํางาน การเลิกจ้าง 

4. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าว (Barriers To Manage 
Migrants Workers) หมายถึง สิ่งที่เป็นความยากลําบาก หรือสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าว ปัญหาด้านการสื่อสาร ปัญหาด้านค่าตอบแทนและการข้ึน
เงินเดือน ปัญหาเก่ียวกับการลาออก ปัญหาด้านสวัสดิการ ปัญหาเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน และ
ปัญหาด้านวัฒนธรรมประเพณี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง การจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล

ใน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
2. ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร 
3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว 
4. ปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อัน
เน่ืองมาจากสภาพภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนที่ติดทะเล จึงทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารทะเล ได้เข้ามามีบทบาทต่อคนในพ้ืนที่อย่างมาก จะเห็นได้จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเล อาหารทะเลแช่แข็ง ที่มีอยู่จํานวนมาก (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
2556 ) อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสําคัญที่นํารายได้เข้าสู้ประเทศ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งน้ีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกแต่ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งมี
การแข่งขันกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านราคาและคุณภาพทั้งข้อบังคับด้านความปลอดภัยจากประเทศ 
คู่ค้า ฉะนั้นแล้วเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างย่ังยืน บุคลากรในสถาน
ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลจะมีความหลากหลาย ทั้งประเภทของวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและลักษณะการดําเนินงาน แต่โครงสร้างของต้นทุนหลักในการ ดําเนินการของ
อุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่านํ้าแข็ง และค่าสารเคมีที่ใช้ใน
การผลิต ดังน้ันจึงจําเป็นที่จะต้องหาทางเพ่ือลดต้นทุนเหล่าน้ี   
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จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วประกอบกับมี
โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุน จึงมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมให้
ความสนใจมาลงทุนต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจํานวนมาก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2512-2557 จังหวัดสมุทรสาคร มีโรงงานอุตสาหกรรม ต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 
5,585,000 แห่ง เงินลงทุน 708,716 ล้านบาท จํานวนแรงงาน 405,756 คน ด้วยศักยภาพในการทํา
การประมงของชาวประมงสมุทรสาคร ส่งผลให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาด
ใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งการทําประมงทะเล การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมถึง อุตสาหกรรมต่อเน่ือง อย่าง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และยังเป็นศูนย์กลางในการจําหน่ายสินค้าสัตว์นํ้า สินค้าประมง
ทะเลที่สําคัญจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรม 
การประมง และการเกษตรกรรม จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจําปี 2555 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปีก่อน เน่ืองจากฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผล
ต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศทําให้การส่งออกและกานําเข้าสินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวใน
ปีก่อน (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงานข้อมูลสานสนเทศและการสื่อสาร, 2557)  

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแปรรูปมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศท่ีสามารถจับสัตว์ทะเลได้เป็นจํานวนมากในแต่ละปีและมีการ
นําไปใช้เพ่ือบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ กัน ทั้งในการบริโภคสดและเข้าสู้อุตสาหกรรมการผลิตแปรรูป 
ประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเลกระป๋อง, ทําเค็มและอบแห้ง เป็นต้น ซึ่งการ
อบแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหน่ึง ซึ่งสามารถทําให้เก็บรักษาอาหารทะเลได้เป็น
ระยะเวลานานข้ึนและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศในเอเชีย 

จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ทําให้ทราบว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลมีบทบาทสําคัญในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาครเป็นอย่างมาก เป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ให้กับคนในเขตพ้ืนที่ เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทย ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่มีการทําประมงกันจํานวนมาก และ 
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการทําประมงจึงเกิดเป็น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล นอกจากการทํา
ประมงจะทํารายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้ว อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลก็ยังสร้างรายได้ให้กับ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย อีกด้วย เน่ืองจากมีหลายสถานประกอบการเลือกใช้
แรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทย เพ่ือต้องการบริหารต้นทุนการผลิต ผู้วิจัยจึงเลือกทําการศึกษา 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มาทําการศึกษาในครั้งน้ี  
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2. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร 
2.1 ความหมายของแรงงานต่างด้าว 
 แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  
 2.1.1 คนต่างด้าวทั่ว ๆ ไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่ได้รบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว  
 2.1.2 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาราจักรตามกฎหมาย ว่า

ด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวในลักษณะเดียวกัน 
เช่น พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม (ตามมาตรา 10) 

 2.1.3 คนต่างด้าวตามมาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าว 4 ประเภท คือ 1. คนต่าง
ด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่ง
ใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ 2. คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ดดย
ไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร 3. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 หรือตามกําหนดอ่ืน 4. คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอน
สัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 

 สําหรับสถิติแรงงานต่างด้าว ซึ่งหมายถึง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศ
ไทย กรมการจัดหางานจําแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

 กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย ประกอบด้วย ประเภทต่าง ๆ คือ 1. 
ประเภทตลอดชีพ 2. ประเภทช่ัวคราวที่ขออนุญาตทํางานตามมาตรา 9 (มาตรา 7 เดิม) 3. ประเภท
ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอ่ืนตามมาตรา 12 (มาตรา 10 เดิม) 4. ประเภทที่ได้รับอนุญาตทํางาน
ตามข้อตกลง MOU 5. ประเภทพิสูจน์สัญชาติและได้รับใบอนุญาตทํางานเน่ืองจากประเภทได้รับ
อนุญาตทํางานตามข้อตกลง MOU (ข้อ 4) และประเภทพิสูจน์สัญชาติ (ข้อ 5) คือ กลุ่มแรงงาน
สัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่าที่เดินทางเข้ามาทํางานช่ัวคราวเดิมเป็นแรงงานผิดกฎหมายภายหลัง
รัฐบาลได้ดําเนินการจัดทําการพิสูจน์สัญชาติ และลงนาม MOU เพ่ือให้การนําเข้าแรงงานให้เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย ปัจจุบันจึงได้จัด 2 ประเภทนี้ให้รวมอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 

 กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายท่ีได้รับอนุญาตทํางาน (กลุ่มมาตรา 13)  
1. ชนกลุ่มน้อย 2. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม 
2558 

2.2 จํานวนคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.2.1  จํานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือ 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จังหวัดสมุทรสาครมีคนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตทํางานคงเหลือทั้งสิ้นจํานวน 250.786 คน ซึ่งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่าง
ด้าว พบว่า กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมีมากกว่ากลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยเป็นคนต่าง
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ด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายจํานวน 183,103 คน(ร้อยละ 73.01) และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
จํานวน 67,683 คน (ร้อยละ 26.99) กลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายส่วนใหญ่เป็นคนเข้าเมือง
ถูกกฎหมายมาตรา 9 ประเภท พิสูจน์สัญชาติจํานวน 150,783 คน (ร้อยละ 82.35 ของคนต่างด้าว
เข้าเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ มาตรา 9 ประเภทนําเข้าตาม MOU จํานวน 29,209 
คน (ร้อยละ 15.95) มาตรา 9 ประเภททั่วไป จํานวน 2,984 คน (ร้อยละ 1.63) และมาตร 12 
ประเภทส่งเสริมการลงทุนจํานวน 127 คน (ร้อยละ 0.07) สําหรับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิด
กฎหมาย (มาตรา 13) ส่วนใหญ่เป้นกลุ่มมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3 สัญชาติ จํานวน 63,683 คน 
(ร้อยละ 93.62 ของคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย) และเป็นชนกลุ่มน้อยจํานวน 4,319 คน (ร้อยละ 
6.38) 

 2.2.2  จํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
  กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานได้ตามมติคณะ

รับมนตรีน้ัน เป็นแรงงานที่ประเทศไทยอนุญาตให้มาทํางานเป็นการช่ัวคราว เพ่ือทดแทนการขาด
แคลนแรงงานระดับล่างในประเทศไทย แรงงานในกลุ่มน้ีมี 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ใน
ไตรมาส 3 ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2558 จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับใบอนุญาตทํางาน จํานวน 63,364 คน เมื่อพิจารณารายสัญชาติ พบว่า 
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่มีสัญชาติพม่า 47,931 คน (ร้อยละ 75.64) สัญชาติกัมพูชา 
9,187 คน (ร้อยละ 14.50)และสัญชาติลาว 6,246 คน (ร้อยละ 9.86) (สํานักแรงงานจังหวัด
สมุทรสาคร : รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รองรับประชาคมอาเซียน (AC)ไตรมาส 
3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน)  

  สถานการณ์การจ้างคนต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2558 จํานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางาน จํานวน 239,731 คน จดทะเบียน คนต่างด้าว 3 
สัญชาติ ที่ได้รับอนุญาตทํางาน แยกเป็น 1) สัญชาติพม่า จํานวน 206,351คน2) สัญชาติลาว จํานวน
10,871 คน 3) สัญชาติกัมพูชา จํานวน 15,003 คน อ่ืนๆ จํานวน 7,506 คน (สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุทรสาคร, 2558) 

2.3 ความเป็นมาของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
 ประเทศไทยได้ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่

เป็นเวลานาน ต้ังแต่ครั้งสุโขทัย และต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีแรงงานหลายประเทศ
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เช่น แขก ขอม ลาว พม่า มอญ ญวน อังกฤษ เดนมาร์ก ฝร่ังเศส ฮอลันดา
และสเปน คนต่างด้าวบางประเทศเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานจนสามารถโอนสัญชาติเป็นไทยใน
เวลาต่อมา ที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ชาวจีน แต่บางประเทศเข้ามา เป็นไปในลักษณะที่ขาดตอน เช่น 
อังกฤษ ฝรั่งเศสและเดนมาร์ก ซึ่งเคยเข้ามามีบทบาททางการค้าในสมัยพระนารายณ์มหาราช แต่ได้
ขาดตอนไปจนกระทั่งเข้ามาอีกคร้ังในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา บางประเทศเคยเข้ามามีบทบาทมาก
แต่ก็ได้ลดลงตามลําดับ จนกลายเป็นประเทศที่มีสัมพันธ์ทางการค้าในลักษณะธรรมดา เช่น ฮอลันดา 
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และโปรตุเกส และบางชนชาติเพ่ิงเข้ามาติดต่อกับประเทศไทยภายหลังปี พ.ศ. 2399 ซึ่งเป็นปีที่
ประเทศไทยเร่ิมทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษเป็นต้นมา และได้เข้ามามีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจใน
ประเทศจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน ในอดีตคนต่างด้าวมีบทบาทเป็น
อย่างมากต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย คนต่างด้าวจะเข้ามาในประเทศไทยโดยลักษณะทําการ
ติดต่อการค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ได้เข้ามาในลักษณะของการเป็นลูกจ้างหรือแรงงาน 
เน่ืองจากภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในอดีตมีแรงงานจํานวนมากเกินความต้องการของตลาด 
แรงงาน จนทําให้เกิดปัญหามีผู้ว่างงานในอัตราที่สูง ทั้งน้ีเป็นเพราะโครงสร้างของประเทศไทยในอดีต
มีอัตราการเพ่ิมของประชากรในอัตราที่สูง มีกําลังแรงงานใหม่มาก ทําให้ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
และบริการยังไม่สามารถรองรับแรงงานใหม่ได้ในจํานวนที่เพียงพอ จึงเป็นผลให้มีการว่างงานของ
แรงงานอยู่โดยทั่วไป ดังน้ันแรงงานต่างด้าวจึงไม่มีความจําเป็นสําหรับตลาดแรงงานในอดีตที่ผ่านมา
นับต้ังแต่ประเทศไทยนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มาใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน
ตามเง่ือนไขของการส่งเสริมการลงทุน มีการปรับปรุงขบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ทําให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมเริ่มขาดแคลน อาทิ ช่างฝีมืออุตสาหกรรม 
ช่างเทคนิค การพาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญด้านการเงินการธนาคาร และวิศวกรเป็นต้น จึง
ทําให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเภทแรงงานฝีมือเพ่ิมข้ึนและต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา
การพัฒนาประเทศได้อยู่ในจุดหัวเล้ียวหัวต่อที่สําคัญโดยเศรษฐกิจของประเทศก้าวเข้าสู่ระดับ
นานาชาติ และต้องแข่งขันในเวทีโลกมากขึ้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการเพ่ิมมากขึ้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอย่าง
มาก ประชาชนมีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ทําให้โครงสร้างแรงงานเปลี่ยนไป แรงงานไทยมีความรู้ความ
ชํานาญและมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง เช่นแรงงาน
กรรมกรในกิจการบางประเทศ อันเน่ืองมาจากแรงงานไทยส่วนหน่ึงนิยมเดินทางไปทํางานยัง
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นและบางส่วนหลั่งไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม นายจ้างหรือผู้ประกอบการจึง
จําเป็นต้องหาแรงงานจากที่อ่ืนเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป แรงงาน พม่า ลาว และกัมพูชา จึง
เป็นท่ีสนใจของผู้ประกอบการ และได้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ 
จนกระทั่งปี พ.ศ.2539 รัฐบาลจึงเริ่มกําหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่าง
เป็นทางการ (สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง, 2545) 

2.4 ความต้องการแรงงาน 
 วันเพ็ญ วอกกลาง (2540) อาศัยแนวความคิดพ้ืนฐานว่าแรงงานมีความสามารถที่

แตกต่างกัน ดังน้ันเมื่อนายจ้างต้องการแรงงานเพ่ิมข้ึนก็จะเสาะแสวงหาจ้างแรงงานท่ีมีความรู้ความ
ชํานาญหรือคุณภาพที่ดีกว่าและเหมาะสมภายใต้ระดับค่าจ้างหน่ึงๆ การท่ีนายจ้างเสาะแสวงหา
แรงงานที่เหมาะสมท่ีสุด มักจะผ่านยุทธศาสตร์การคัดเลือก(Recruitment Strategic) ซึ่งมีต้นทุนใน
การคัดเลือกอยู่ด้วยตามทฤษฎีการแสวงหางานทํา นายจ้างจะจ้างแรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายตํ่าที่สุด
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เพ่ือลดต้นทุนและแรงงานที่จ้างต้องมีความรู้ความสามารถในการผลิตจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(Maximize profit) ดังน้ัน โดยทั่วไปนายจ้างจึงต้องสร้างเคร่ืองมือในการคัดเลือกผู้สมัครเพ่ือการลด
ต้นทุนในการจ้าง สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก อาจรวมถึงการกําหนดเพศ อายุ เช้ือชาติ 
เครื่องมือที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด คือ ระดับการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนในการฝึกอบรม การที่
นายจ้างจะพิจารณารับแรงงานเข้ามาทํางาน นอกจากนายจ้างจะพิจารณาคุณภาพที่มีอยู่ในตัว
แรงงานปัจจุบันแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะใหม่ในอนาคตรวมท้ัง การ
ประสานแรงงานจะทํางานกับหน่วยงานหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว เพ่ือผลประโยชน์ที่นายจ้าง
จะสามารถได้รับจากการลงทุนฝึกอบรมดังกล่าว 

จินตนา สมสวัสด์ิ (2551) ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน อุปสงค์แรงงาน หมายถึง จํานวน
แรงงานที่หน่วยผลิตมีความต้องการที่จะจ้าง ณ ที่ระดับอัตราค่าจ้างต่าง ๆ อุปสงค์ของแรงงานเป็นอุป
สงค์ต่อเน่ือง (Derived Demand) คือ การท่ีคนงานได้ถูกจ้างงานเพ่ือให้มาผลิตสินค้าหรือบริการของ
หน่วยธุรกิจ แรงงานจึงเป็นปัจจัยในการผลิตชนิดหน่ึง ซึ่งผู้ที่ต้องการจะจ้างงานหรือผู้มีอุปสงค์ต่อ
แรงงาน ก็คือ หน่วยผลิต หรือ หน่วยธุรกิจ หรือนายจ้างที่ทําการผลิตสินค้าหรือบริการ เพ่ือที่จะ
จําหน่ายในตลาด ถ้าหากสินค้าขายได้ราคาดีและทําให้ได้กําไรมากธุรกิจจะขยายการผลิต โดยการจ้าง
แรงงานและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของแรงงาน ได้แก่ 
อัตราค่าจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่คนงาน ผลตอบแทนของลูกจ้างตามความรู้ความสามารถ 
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า รวมทั้งสภาพการทํางานต่าง ๆ เป็นต้น 

มาลีวรรณ เลาะวิถี (2541) ปัจจุบันแรงงานไทยมีอัตราการว่างงานสูง แต่แรงงานไทยยัง
ปฏิเสธการทํางานในอาชีพที่ใช้แรงงานหนัก สกปรก และเสี่ยงอันตราย อยู่จึงมีความจําเป็นที่ต้องมี
การจ้างแรงงานต่างชาติในอาชีพดังกล่าว สําหรับความคิดเห็นในส่วนของสาเหตุและความจําเป็นใน
การจ้างแรงงานต่างชาติ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปเห็นว่าการจ้างแรงงานต่างชาติเป็นการแย่งงาน
คนไทย และไม่เห็นด้วยกับการจ้างแรงงานต่างชาติ  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง
และประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะเกิดการขาดแคลนแรงงาน
ในระดับล่างอยู่ การจ้างแรงงานต่างชาติมีความจําเป็นต่อภาคการผลิตเพ่ือรักษาขีดความสามารถใน
การแข่งขันอยู่ เพราะแรงงานไทยมีค่าจ้างที่สูง ในขณะที่แรงงานต่างชาติมีค่าจ้างที่ถูกกว่า และมีความ
ขยัน อดทน ไม่เก่ียงงาน อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความจําเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวยังข้ึนอยู่กับ
ขนาดและประเภทของกิจการอีกด้วย แต่ก็ยอมรับว่าแรงงานต่างชาติอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเร่ือง
ความมั่นคงแห่งชาติ การสาธารณสุข และปัญหาสังคม 

จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ทําให้
ทราบว่า แรงงานถือเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ต่อสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสาครมีสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลและสถานประกอบการประเภทอื่น ๆ ต้ังอยู่เป็น
จํานวนมาก มีความจําเป็นและความต้องการท่ีจะใช้แรงงานในระดับล่างสูง แต่เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรสาคร ขาดแคลนแรงงานไทยในระดับล่าง แรงงานต่างด้าวจึงถือเป็นอีกทางเลือกสําหรับสถาน
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ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร การจัดจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถช่วยลดต้นทุนให้ตํ่าลงได้ 
เน่ืองจากค่าแรงของแรงงานต่างด้าวถูกกว่าค่าแรงคนไทย และสถานประกอบการยังต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการผลิต ยิ่งมีแรงงานต่างด้าวที่เพียงพอกระบวนการผลิตก็จะผลิตได้อย่างราบร่ืนไม่
ติดขัดการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวยังเป็นการ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วยแรงงานต่าง
ด้าวจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญ ต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลจากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนํามา
เป็นแนวทางในการลงภาคสนามเพ่ือศึกษาประเด็นอ่ืนๆต่อไป 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว 

แรงงานต่างด้าว คือ แรงงานบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลท่ีไม่ใช่คนสัญชาติไทย เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

และอยู่ในราชอาราจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็ตาม มีพฤติกรรมกระทําผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา,ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี พ.ศ. 2539, ความผิด
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและอ่ืนๆเช่น ความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธ
ปืน, พ.ร.บ. การพนัน ฯลฯ โดยมีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามตาม มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522 แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ก็มีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปทั้งใน
แง่กฎหมายและในทางวิชาการดังน้ันแรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่เดิน
ทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย เข้ามาทํางานให้
ประเทศไทย (กระทรวงแรงงาน) 

ประเภทของงานและกิจการที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทํางาน กรมการจัดหางานได้ออก
ระเบียบกําหนดประเภทของงานและกิจการที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันจดทะเบียนทํางานมี 2 งาน คืองานกรรมกร และงานผู้รับใช้ในบ้าน โดย
แบ่งออกเป็น 11 กิจการ ได้แก่ ประมงทะเล ประมงน้ําจืด, ต่อเน่ืองประมงทะเล, เกษตร และปศุสัตว์, 
โรงสีขาว, โรงอิฐ, โรงน้ําแข็ง, ขนถ่ายสินค้าทางนํ้า, ก่อสร้าง, เหมืองแร่ เหมืองหิน, ผู้รับใช้ในบ้าน,  
อ่ืน ๆ ตามที่แต่ละจังหวัดพิจารณากําหนด 

พระมหาแพง เดชสีโล (ชํานิงาน) (2556) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกาบริหารจัดการ การ
ใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ประกอบการควรให้มี
การอบรมเรื่องภาษาแก่พนักงาน หรืออบรมหัวหน้าพนักงานที่เป็นชาวต่างด้าว เพื่อที่จะได้นําไป
ถ่ายทอดแกพนักงาน จะทําให้เกิดความผิดพลาดน้อย ควรให้มีการอบรมงานก่อนการเข้าทํางาน 
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระเบียบและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และหน้าที่การเป็นพนักงาน 
เร่ืองตรงต่อเวลาการทํางานให้เอาใจใส่ต่องานทุกขั้นตอนที่ทํา เพ่ือลดการสูญเสีย เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน เพ่ือให้เหมาะกับค่าแรง ผู้ประกอบการควรพัฒนาทักษะเร่ืองการทํางาน ให้มีความคิด
สร้างสรรค์โดยให้รู้จักคิดเอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพ่ือพัฒนางาน โดยการ
จัดการประชุมให้พนักงานได้เสนอแนวคิด ให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนในงานที่ง่าย จึงเข้าไป
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แนะนําในภายหลังให้รู้จักนําเอาอุปกรณ์, วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ํา และวิธีบํารุงรักษา ผู้ประกอบควร
หาโอกาสน่ังคุยกับพนักงานบ่อย เพ่ือความเป็นกันเอง และได้ทราบข้อมูลที่เป็นจริง ควรจัดอบรม
พนักงานเรื่องการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ติด กิน เที่ยว แล้วต่ืนสายไม่มาทํางาน ขาดงาน เปลี่ยน
งานบ่อย และมีระเบียบที่ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ควรรับพนักงานที่มีหนังสือเดินทาง และให้
ทําหนังสือรับรองการเข้าทํางานของคนต่างด้าน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา มีระเบียบท่ีแน่นอนเร่ืองติดเล่น
การพนันเพราะป้องกันปัญหาตามมาอีกหลายเรื่อง ให้พนักงานรู้จักรักษาความสะอาดในท่ีทํางาน ทิ้ง
ขยะให้เป็นที่ เพ่ือเป็นต้นแบบของการนําไปใช้ในที่อยู่อาศัย 

3.1 การจัดการทรพัยากรมนุษย์(Human Resource Management) 
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) จัดเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดและเป็น

ทรัพยากรหลักขององค์การ ซ่ึงทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ เช่น เครื่องจักร 
อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือใช้ในผลิตสินค้า หรือให้บริการกับ
องค์การน้ัน การที่องค์การจะอยู่รอดและสามารถดําเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคคลกรทุกคนในองค์การ การจัดระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถร่วมแรงร่วมใจประสานกันได้เป็นอย่างดี โดยมีทิศทางไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือให้งานต่างสอดคล้องสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เพ่ือผลสําเร็จองค์การโดยส่วนรวมและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี
ขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเหมาะสม มีกรอบของการบริหารท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 
2554) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) หมายถึง การจัด 
การในทุก ๆ ด้านที่เก่ียวข้องกับบุคคลากรในองค์การน้ัน ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมพูนความรู้ และความสามารถ
ให้กับบุคลากรนั้น เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดผลสําเร็จ
สูงสุดทั้งต่อองค์การและตัวบุคลากรน้ัน ทั้งน้ีรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การด้วย จัดเป็น
งานท่ีมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในการดําเนินธุรกิจ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่มีความหมาย ต้อง
เสริมสร้างความสมรรถภาพการทํางาน ต้องลงทุนทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างทักษะและความ
ชํานาญ รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้มีบรรยากาศการทํางาน และสําคัญคือ จะต้อง
รักษาบุคลากรน้ัน ๆ ให้อยู่ในองค์การให้ได้ตลอดไป ซึ่งหมายถึงการใช้คนให้ถูกวิธีให้เหมาะสมกับงานให้
ได้ผลงานมากที่สุดและรักษาคนดีให้อยู่ในองค์การให้นานที่สุด (ณัฐกานต์, 2555) 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การ
สร้างบุคลากรให้มีความเจริญด้านความรู้ความสามารถในการทํางานอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมท่ี
สมบูรณ์ โดยประมวลความหมายน้ีได้จากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ดังน้ี 
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Mondy, R.W. & Noe , R.M. (1996) ได้ให้คํานิยามว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าขององค์กรให้ปฏิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยมีภารกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานสัมพันธ์และ
แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

Dessler, G. (2004)  ได้ให้ความหมายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง 
การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ต้องดําเนินการเก่ียวกับพนักงานในองค์กร ซึ่งครอบคลุมภารกิจ
ต่าง ๆ ได้แก่ การสรรหา การกลั่นกรอง การฝึกอบรม การให้รางวัล และผล ประโยชน์เก้ือกูลการ
ประเมินผลและแรงงานสัมพันธ์ 

ศิวาพร มัณฑุกานนท์, กรรณิการ์ นิยมศิลป์ และนภาพร ขันธนาภา (2535) ได้
นิยามว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางนโยบาย ระเบียบ และกรรมวิธีในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือให้ได้พนักงานที่เหมาะสม และบํารุงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพให้มีปริมาณเพียงพอในอันที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กร 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2537) ได้ต้ังข้อสังเกตว่าปัจจุบันคําว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางแทนคําว่าการบริหารงานบุคคล และได้นิยามว่า การบริหาร
ทรัพยากร หมายถึง กระบวนการในการพัฒนา การนําไปประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการประเมิน
นโยบายการดําเนินการ วิธีปฏิบัติ และโปรแกรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละบุคคลในองค์กร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2558) ได้อธิบายกรอบแนวคิดว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผน การจัดองค์กร การอํานวยการ และการควบคุมเก่ียวกับการ
สรรหา การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประสานประโยชน์ การธํารงรักษา และการพ้นจากงาน
ของทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้บรรลุตามประสงค์ของทั้งส่วนบุคคล องค์กร และสังคม โดย
ส่วนรวม หลักการที่สําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดบุคลากรเข้าทํางานให้เหมาะสม
กับงาน โดยมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก คอื การใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสูด 

พยอม วงศ์สารศรี (2538) ได้เรียบเรียงว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ
กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต พร้อมที่จะทํางานและยังรวมไปถึงการ
แสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้สมาชิกผู้พ้นจากงานด้านเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกับงานให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
บุคลากรและ/หรือบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับบุคลากรขององค์การ ร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงาน
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ในองค์การ พร้อมทั้งดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมีศักยภาพท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่
สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต 
จากความหมายที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลหรือสมาชิกขององค์การใน 3 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด, 2554). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แบบจําลองการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จํากัด, 2554). 
 

1) ก่อนเข้าทํางาน หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะต้องทําการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ สรรหา และจูงใจบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับ
งานที่ต้องการ ให้เกิดความสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์การ ซึ่งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์การ
ต้องการเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในการสรรหาบุคลากร 

2) ขณะปฏิบัติงาน นอกจากการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน
กับองค์การแล้ว งานทรัพยากรมนุษย์ยังมีหน้าที่ธํารงรักษาให้สมาชิกขององค์การมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดีและมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ โดยการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม 
จัดการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดสรรสวัสดิการ และเสริมสร้างสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนช่วยกําหนดแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมในการ
ทํางานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้สามารถทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจในการทํางานให้องค์การ
ได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 

 

        ก่อนเข้าร่วมงาน                                                                           ภายหลงัจากร่วมงาน    

 

        ขณะปฏิบติังาน  
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3) ภายหลังจากการร่วมงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องคํานึงถึงบุคลากรที่ 
ทํางานกับองค์การจนครบอายุเกษียณ หรือบุคลากรที่มีความจําเป็นที่ต้องออกจากงานด้วยเหตุผลบาง
ประการ ยกเว้นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยการจัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อาทิ การให้บําเหน็จ บํานาญ ทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทน 
หรือผลตอบแทนในรูปอ่ืน 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะสาํคัญ ต้ังแต่การได้
คนมาทํางานในองค์การ การดูแลรักษาให้คนในองค์การทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล และการดูแลการ
ออกจากงานของคนงาน โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมย่อยที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งในกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงานด้วยดัง ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนและกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: Rakich, JS., Longest, BB., and Darr, K. Managing Health Services Organizations. 
3rd ed., Health Professions Press: Baltimore, 1994: 613.  

ทรัพยากร 
มนุษย์ 

การวิเคราะห์
งาน 

การสะท้อนกลับ 

 

การได้มา 

 

การดูแลรักษา 
 

การออกจากงาน 

-การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 

- การสรรหา              
- การคัดเลือก             
- การปฐมนิเทศ 

- การประเมินผลงาน                     
- การจัดวางคน                             
- การฝึกอบรมและพัฒนา               
- ระเบียบวินัย                 
- การบริหารค่าตอบแทน       
และสวัสดิการ                              
- การช่วยเหลือ/ให้คําปรึกษา             
- การดูแลสุขภาพและคามปมลอดภัย 

- การวางแผนเกษียณอายุ 
- การสัมภาษณ์เพ่ือให้ออก       
- การช่วยหางานใหม่ 

สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมาย 
 

- ความเท่าเทียมกันในการจ้าง            
- ค่าจ้างและชั่วโมงการทํางาน            
- สิทธิประโยชน์และเงินชดเชย            
- กฎหมายแรงงาน                         
- กฎหมายด้านสุขภาพและความ   
  ปลอดภัย 
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ขั้นตอนและกระบวนการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มี 3 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 
1. การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (Acquisition) มีกิจกรรมสําคัญ 4 อย่าง คือ การ

วางแผน (Planning) การสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection) การปฐมนิเทศ 
(Orientation) 

2. การดูรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Retention & Development) มีกิจกรรม 7 
อย่าง คือ การวัดเพ่ือประเมินผลงาน (Performance Measurement) การอบรมและการพัฒนา 
(Training& Development) การจัดวางคน(Employee Placement) การวินัยและการรักษาวินัย 
(Discipline & Disciplinary Corrective)การบริการค่าตอบแทน (Compensation Administration) 
การสอนงานและการให้คําแนะนํา (Coaching & Counseling) สุขภาพและความลอดภัย (Health & 
Safety) 

3. การพ้นจากองค์การหรือการทํางาน (Separation or retirement) มีกิจกรรม 3 อย่าง 
คือการสัมภาษณ์เมื่อพ้นจากองค์การ (Exit Interviews) การช่วยหางานใหม่ (Outplacement) การ
วางแผนเกษียณอายุ (Pre-retirement Planning) 

ถึงแม้ว่าการวางแผนจะถูกกําหนดให้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในระยะของการได้มา แต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องมองภาพรวมของกระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ ทั้งการได้มา การดูแลรักษา และการออกจากงาน เพราะท้ัง 3 ระยะต่าง
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มา: Clark, Robert. Humam Resource Management: Framework and Practice. 2nd 
ed.,Sydney: McGraw-Hill Book Company, 1992: 45.  

 
วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
1. เพ่ือหาคนดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานเข้ามาทํางาน ให้สอดคล้องกับ

ปริมาณงานที่มีอยู่ 

การกําหนดงบประมาณ  
/มาตรฐานด้าน       
ทรัพยากรมนุษย์ 

การควบคุม         
ทรัพยากรมนุษย์ 

อุปสงค์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

อุปทานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนธุรกิจ 

แผนองค์การ คาดการณ์กิจกรรมใน
อนาคต 

วิเคราะห์ทรัพยากรท่ีมี
อยู่ 

วิเคราะห์อุปทาน  
ภายในองค์การ 

วิเคราะห์อุปทาน  
ภายนอกองค์การ 

คาดการณ์อุปทาน 
ในอนาคต 

คาดการณ์ความ
ต้องการในอนาคต 

 
วิเคราะห์การใช้ 

คนงาน 

 
คาดการณ์เกี่ยวกับการ
ขาด/เกินของคนงาน 

การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 

การสรรหา การฝึกอบรม
และพัฒนา การเพ่ิมผลผลติ การใช้ทรัพยากร

ทางเลือกอ่ืน การให้ออก 
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2. เพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆจนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลของพนักงานแต่ละคน 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา 

3. หาวิธีการรักษาพนักงานที่ดีละมีความสามารถให้อยู่กับธุรกิจให้นานท่ีสุด ให้การ
สนับสนุนอํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานตลอดจนปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ 

4. ใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
การวางแผน (Planning) ผู้บริหารเกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์จําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ 

(Vision) ที่กว้างไกลเพ่ือสามารถเข้าใจสถานการณ์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพราะจะมีผลกระทบต่อทิศทางการดําเนินงานและความต้องการด้านบุคลากรขององค์การ เพ่ือจะ
สามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย 4 ส่วนที่สําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยผู้ที่วางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องเก็บข้อมูล ศึกษา วางแนวทางการปฏิบัติ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

2. การคาดการณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องคาดการณ์ไปในอนาคตถึง
ความต้องการด้านบุคลากรขององค์การว่ามีแนวโน้มหรือทิศทางที่จะออกมาในลักษณะใด 

3. วิธีปฏิบัติ เมื่อมีการคาดการณ์ถึงสถานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตแล้ว จะต้องมีการ
กําหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ เร่ิมต้ังแต่การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การธํารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร  

4. องค์การและบุคลากร นักบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องสร้างและทําการรักษา
สมดุลของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมะสม การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
เครื่องมือและแนวทางที่สําคัญทําให้องค์การมั่นใจว่าจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามท่ีต้องการเข้ามาร่วม
ทํางานในจํานวนที่เหมาะสม โดยไม่เกิดสภาวะบุคลากรมีมากจนเกิดไปหรือเกิดสภาวะที่ขาดแคลน
แรงงาน 

เหตุผลและความจําเป็นในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะแบ่งออกเป็น 4 ประการ 
ได้แก่ 1) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 2) เพ่ือให้องค์การมีความพร้อม 3) เพ่ือให้องค์การมีแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 4) เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์) 

การสรรหาและการคัดเลือก 
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่สําคัญของหน่วยงานทรัพยากร

มนุษย์ในทุกองค์กร โดยเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยหลักของการดําเนิน
ธุรกิจที่จะทําให้องค์การสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันก่อนที่จะศึกษาในหน้าที่อ่ืนๆ
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ด้านทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ในที่น้ีจะขออธิบายถึงความหมายของการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากรดังภาพที่ 4 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างการสรรหา การคัดเลือก และการรับเข้าทํางาน 
ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จํากัด, 2554). 
 
     การสรรหาบุคลากร หมายถึงกระบวนการในการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งที่องค์การต้องการจากแหล่งต่างๆ ให้สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับองค์การ โดยผู้ที่มีหน้าที่ใน
การสรรหาบุคลากรจะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมกับงาน ให้เกิดความสนใจที่จะร่วมงานกับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจํากัดของ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย 
    การคัดเลือกบุคลากร หมายถึงกระบวนการต่อเน่ืองจากการสรรหาบุคลากรท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบ พิจารณา และการตัดสินใจรับบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์การ การ
คัดเลือกบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความรู้และศิลปะในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน
ออกจากกลุ่มผู้สมัครงานท้ังหมด โดยผู้ทําหน้าที่คัดเลือกบุคลากรจะต้องมีความรู้ในหลักการและมี
ความเข้าใจในเทคนิคการแยกบุคคลท่ีต้องการออกจากกลุ่มผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ 
เขจรนันทน์) 
     การฝึกอบรม 
     การฝึกอบรมเป็นวิธีการท่ีจะช่วยพัฒนาสมาชิกในองค์การให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน
สูงข้ึนหรือมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จและสัมฤทธ์ิผลต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์การโดยรวม นอกจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว 
การฝึกอบรมยังมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. การฝึกอบรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน นอกจากการฝึกอบรมจะช่วยเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนําเทคนิคมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานแล้ว การฝึกอบรมยังมีส่วนในการช่วยกระตุ้นบุคลากร
ให้มีความสนใจในการปฏิบัติงาน 

2. การฝึกอบรมช่วยส่งเสริมให้เกิดการประหยัด การฝึกอบรมจะมีส่วนช่วยพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และมีข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายน้อยลง ทําให้ลดความส้ินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองถึงการ

การสรรหา การรับเข้าทํางาน การคัดเลือก 
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ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัสดุขององค์การ ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิด
จากข้อผิดพลาดในการทํางานที่เกิดขึ้น 

3. การฝึกอบรมช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน การฝึกอบรมจะช่วยให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งาน การฝึกอบรม
บุคลากรใหม่ก่อนที่จะปฏิบัติงานจะทําให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เขาจะต้องทํา และจะสามารถลงมือปฏิบัติงานจริงได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

4. การฝึกอบรมช่วยลดภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน หัวหน้างานไม่ต้องเสียเวลาในการชี้
แจ้งงานและการสอนงาน นอกจากน้ีประสิทธิภาพในการทํางานที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรอันเป็นผล
สืบเน่ืองจากการฝึกอบรม จะส่งผลให้หัวหน้างานไม่ต้องเสียเวลาควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางานพลาดของบุคลากร ทําให้หัวหน้างานสามารถใช้เวลาในการจัดการกับงานอ่ืนๆ 

5. การฝึกอบรมช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพ่ือความก้าวหน้าของตน หลาย
องค์การมักจะทําการพิจารณาแต่งต้ัง เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมให้ขึ้นสู่
ตําแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าบุคคลกลุ่มน้ีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานตามท่ีได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว ทําให้บุคลากรมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเมาะสม 

หน้าที่ของผู้จัดอบรม อาจจะเป็นตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะเจาะจงตามสาย
งาน หรือเป็นหน้าที่อันเน่ืองมาจากความเหมาะสมในด้านอ่ืน เช่น ความอาวุโส ความรู้ ความชํานาญ
งาน และความสามารถในการถ่ายทอด หลายองค์การมีการจัดรูปแบบงานฝึกอบรมท่ีผสมผสานกับ
ส่วนงานฝึกอบรมที่ทําหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากรในส่วนกลาง โดยท่ีแต่ละแผนกอาจจะจัดการฝึกอบรม
ขึ้นแก่บุคลากรตามความถนัดในส่วนงานของตน ไม่ว่าองค์การจะมีรูปแบหน่วยงานการฝึกอบรม
อย่างไร โดยปกติผุ้จัดการฝึกอบรมจะมีหน้าที่ดังภาพที่ 5 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 หน้าที่ของผู้จัดการฝึกอบรม 
ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จํากัด, 2554). 

หน้าท่ีของ
ผู้จัดการฝึกอบรม 

ให้คําแนะนํา 

วิเคราะห์
และประเมิน
โครงการ 

จัดหาอุปกรณ ์ ดําเนินโครงการ 

วางแผน
โครงการ 
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     การพัฒนา 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่จําเป็นสําหรับหลายองค์การ โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่แต่ละองค์การต้องพยายามดําเนินการ เพ่ือการดํารงอยู่ การเจริญเติบโต และการแข่งขัน 
โดยท่ีแต่ละองค์การต้องพยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ การพัฒนาอาชีพเป็น
กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพและกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถได้ด้วยความเต็มใจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากประสบการณ์ ประสบการณ์ที่หลากหลายมีส่วนสําคัญต่อ
การพัฒนาผู้นําหรือผุ้บริหารขององค์การ เน่ืองจากประสบการณ์ของบุคลากรจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะและความเข้าใจในธรรมชาติของงานและสภาพแวดล้อม โดยประสบการณ์ในอดีตจะทําให้ทั้ง
บุคลากรและองค์การสามารถรองรับต่อปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

2. สนับสนุนบุคคลากรที่มีความสามารถ ศักยภาพ และความต้ังใจ ระบบงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการตอบแทนความดีความชอบควรมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติหรือ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การ องค์การที่ประสบความสําเร็จและมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ ศักยภาพ และความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
และสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การ ย่อมจะสามารถจูงใจให้บุคลากรที่มีศักยภาพและต้องการ
ความสําเร็จในชีวิตเกิดความสนใจงานในองค์การ 

3. จัดทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับงาน ทุกหน่วยงานย่อมต้องการบุคคลที่มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาสมกับการดําเนินงาน ตามคํากล่าวที่ว่า จัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
โดยระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถบ่งช้ีตัวบุคลากรที่มีความสามารถขององค์การ หรือ
ที่เรียกว่า ดาวรุ่ง ได้ เพ่ือทําการพัฒนาให้บุคคลกลุ่มน้ีมีศักยภาพสูงขึ้น และพร้อมที่จะปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งงานหรือหน้าที่ ที่มีความซับซ้อนและมีความรับผิดชอบสูงข้ึน ตลอดจนพัฒนาให้บุคคลากรทั่ว
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มความสามารถและมีพัฒนาการในทิศทางที่เหมาะสม 

4. สร้างขวัญและกําลังใจ การที่แต่ละบุคคลจะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในบานะ
สมาชิกขององค์การอย่างมีความสุขได้นั้น จะต้องได้รับการยอมรับความเสมอภาค และมีพัฒนาการใน
ฐานะที่เป็นบุคคลอย่างสมบูรณ์ มิใช่เป็นเพียงปัจจัยในการผลิตขององคืการ เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร 
และเงินทุนเท่าน้ัน การพัฒนาอาชีพถูกนํามาใช้กําหนดแนวทางและเป้าหมายในอนาคตที่เป็นรุปธรรม
ให้กับบุคลากรขององค์การ ซึ่งช่วยสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานและพัฒนาตนอย่างเต็มความสามารถ 

5. เตรียมรับการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราท่ีรวดเร็ว 
องค์การจะต้องมีการวางแผนให้สามารถปรับตัวตอบสนองต่อโอกาสหรือปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่าง
ถูกต้องและทันเวลาการพัฒนาอาชีพเป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้ 
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เพ่ือเป็นแนวทางแก่ทั้งองค์การและบุคลากรในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์) 

ค่าตอบแทน 
     ค่าตอบแทน หมายถึง การให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าจ้าง 
เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่องค์การได้ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ทํางาน ปกติบุคลากรจะคุ้นเคยกับค่าตอบแทนใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
     เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นรายได้ประจําที่บุคลากรจะได้รับในอัตรคงที่ภายใน
ช่วงระยะเวลาที่กําหนด โดยรายได้น้ีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนช่ัวโมงทํางาน หรือปริมาณ
ของผลผลิตของบุคลากร 
     ค่าจ้าง หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีบุคลากรได้รับโดยถือจากเกณฑ์ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก เช่น ค่าจ้างรายวันหรือค่าจ้างรายช่ัวโมง 
     การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร จะต้องพิจารณาตามหลักเหตุผล ความเสมอภาค และ
ความเหมาะสม โดยที่ส่วนประกอบของค่าตอบแทนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนเน่ืองจากความสําคัญของงาน ค่าตอนแทนในลักษณะน้ีจะเป็น
ค่าตอบแทนตามปกติที่ให้แก่บุคลากร เน่ืองจากผลการปฏิบัติงานโดยตรงท่ีบุคลากรกระทําให้แก่
องค์การ 

2. ค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนในส่วนน้ีจะให้แก่บุคลากรเพ่ือจูง
ใจให้เขาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เช่นการให้เงินตอบแทนเมื่อสิ้นปี หรือ
เรียกว่าเงิน โบนัส ส่วนแบ่งกําไร ส่วนผลผลิต 

3. ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนในลักษณะน้ีจะจ่ายให้กับบุคคลกรที่มีคุฯสมบัติสําคัญ
ตามท่ีองค์การต้องการ เช่นปฏิบัติงานมานาน เป็นต้น หรือเป็นเงินตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงาน
บางประเภท 

4. ผลประโยชน์อ่ืน เป็นผลประโยชน์พิเศษที่องค์การมีให้กับบุคลากร เช่น การให้ค่าแรง
ในวันหยุด การจ่ายค่าประกันชีวิตพนักงาน การสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของบุคลากร การจ่าย
ค่าเล่าเรียนบุตรเป็นต้น 

ค่าตอบแทนเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เกี่ยวข้องกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรดังน้ันผู้ที่มีหน้าที่ในด้านน้ีจะต้องจัดส่วนผสมของค่าตอบแทนให้เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่างเต็มความสามารถ และไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในด้าน
ค่าใช้จ่ายที่มากเกินควรแก่องค์การ ค่าตอบแทนยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่เก่ียวเน่ืองกับบุคคลหลายฝ่าย 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ดังน้ันผุ้ที่มีหน้าที่
เก่ียวข้งกับการกําหนดอัตราและโครงสร้างของค่าตอบแทนสมควรจะเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการจ่าย
ค่าตอบแทนขององค์การ เพ่ือให้สามารถพิจารณากําหนดค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม โดยท่ี
วัตถุประสงค์หลักในการให้ค่าตอบแทนขององค์การมี 3 ประการ ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 วัตถุประสงค์ในการให้ค่าตอบแทน 
ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จํากัด, 2554). 
 

1. ดึงดูดบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจบุคลากรให้เข้ามาร่วม
งานกับองค์การ อัตราค่าตอบแทนจะเป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูดบุคลากรเข้าทํางาน องค์การธุรกิจที่
จ่ายค่าตอบแทนสูง จะมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้องค์การธุรกิจน้ันมีโอกาส
คัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าร่วมงาน  

2. บริหารต้นทุน ค่าตอบแทนถือเป็นต้นทุนในการดําเนินธุรกิจที่มีความสําคัญไม่แพ้
ค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน ซึ่งหลายองค์การมีค่าใช้จ่ายกว่าคร่ึงที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ดังน้ันการกําหนดค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพจะสามารถนํามาใช้เพ่ือควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ขององค์การได้ เน่ืองจากองค์การจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบที่แน่นอนในการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงาน ทําให้องค์การสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงได้ 

3. จูงใจในการปฏิบัติงาน บุคคลจะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างแรง
พยายามในการปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่ได้ของตนเองกับบุคคลอ่ืน ว่ามีความเท่าเทียมกันหรือไม่ ถ้า
บุคคลอ่ืนได้อัตราส่วนผลตอบแทนที่สูงกว่า ก็อาจท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นแก่บุคลากร และ
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานขึ้นได้ ดังน้ันการกําหนดค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมจะสร้างความ
พอใจให้แก่บุคลากร และป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
องค์การ เช่น ขวัญและกําลังใจ ความขัดแย้ง การหมุนเวียนของบุคลากร (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์)  

สวัสดิการและผลประโยชน์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน นอกจากองค์การธุรกิจจะต้อง

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้างและเงินเดือนที่ตอบสนองต่อความสามารถและผลงานของบุคลากร
แล้ว องค์การธุรกิจยังต้องสามารถจูงใจและธํารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานร่วมกับองค์การได้อย่าง
เต็มความสามารถและด้วยความเต็มใจ ดังน้ันสวัสดิการ ประโยชน์ และบริการ จะเป็นสิ่งที่

ค่าตอบแทน 

ดึงดูดบุคลากร 

บริหารต้นทุน 

จูงใจการ
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นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงานโดยตรงที่องค์การมองให้แก่สมาชิก เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพัน 
จงรักภักดี และเกิดความรู้สึกร่วมในฐานะสมาชิกของหน่วยงาน ทําให้เขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็ม
ใจ เต็มกําลังความสามารถ และเสียสละให้แก่องค์การ แต่การให้สวัสดิการ ประโยชน์ และบริการย่อม
กอ่ให้เกิดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่องค์การ 

สวัสดิการเป็นสิ่งที่องค์การหรือนายจ้างเป็นผู้จัดหาให้แก่บุคลากร เช่น ที่อยู่อาศัย ค่าเล่า
เรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล อาหารกลางวัน และวันหยุดพิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดหาในสิ่งที่
นอกเหนือจากค่าจ้างที่จ่ายให้โดยตรง โดยถือเสมือนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง ซึ่ง
ถือเป็นสิ่งที่องค์การสมควรปฏิบัติ เพ่ือธํารงรักษาและจูงใจบุคคลที่มีความสามารถให้ร่วมงานกับ
องค์การ ปัจจุบันการจัดสวัสดิการในองค์การมีความสําคัญต่อขวัญ กําลังใจ การธํารงรักษาบุคลากร 
และความทุ่มเทที่บุคลากรมีให้กับองค์การ สวัสดิการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. สวัสดิการตามกฎหมาย หมายถึง สวัสดิการ ประโยชน์ และบริการท่ีองค์การจัดสรร
ให้กับบุคลากรตามข้อกําหนดของกฎหมาย เช่น บริการด้านสุขอนามัย ห้องพยาบาล และห้องสุขา
เป็นต้น การจัดสวัสดิการตามข้อกําหนดของกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
พ้ืนฐานของบุคลากรในสถานประกอบการ ส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

2. สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด หมายถึง สวัสดิการ ประโยชน์ และ
บริการที่องค์การจัดให้กับบุคลากรด้วยความเต็มใจขององค์การ ความร่วมมือระหว่างองค์การและ
บุคลากร หรือการร้องขอจากบุคลากร โดยสวัสดิการท่ีให้จะอยู่นอกเหนือจากข้อกําหนดของกฎหมาย 
เช่น รถรับส่ง ที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลือ กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 

ชนิดของสวัสดิการสามารถจําแนกออกได้เป็น 10 ประเภท ซึ่งได้แก่ 1) บริการด้าน
สุขภาพ 2) บริการด้านความปลอดภัย 3) บริการด้านความมั่นคง 4) การจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุด
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 5) บริการด้านการศึกษา 6) บริการด้านเศรษฐกิจ 7) บริการ
นันทนาการ 8) บริการให้คําปรึกษา 9) โบนัสและเงินสวัสดิการ 10) บริการอ่ืนๆ เช่น รถประจํา
ตําแหน่ง อุปกรณ์สื่อสาร หรือบ้านพักตากอากาศ โดยปกติองค์การจะให้สวัสดิการพ้ืนฐานแก่บุคลากร
ตามระเบียบบังคับของกฎหมายแต่บางหน่วยงานอาจมีสวัสดิการเพ่ิมเติมให้แก่พนักงานด้วยความ
สมัครใจ ซึ่งสวัสดิการจะครอบคลุมผลประโยชน์ในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกในท่ีทํางาน หลักการ
พ้ืนฐานที่องค์การธุรกิจสามารถนํามาใช้ในการจัดระบบสวัสดิการในองค์การจะประกอบด้วย 5 
ประเภท ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 หลักการจัดสวัสดิการในองค์การ 
ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จํากัด, 2554). 
 

1. ตอบสนองความต้องการ เน่ืองจากรับสวัสดิการมีวัตถุประสงค์สําคัญในการตอบ 
สนองความต้องการในด้านต่างๆของสมาชิก เช่น ความต้องการทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และ ความ
ปลอดภัย เป็นต้น ดังน้ันผู้ที่มีหน้าที่จัดการด้านสวัสดิการจึงต้องพยายามค้นหา วางแผน ให้สวัสดิการ 
ประโยชน์และบริการในสิ่งที่บุคลากรต้องการ 

2. การมีส่วนร่วม เน่ืองจากบุคลากรจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดนตรงจากระบบ
สวัสดิการที่องค์การธุรกิจให้ ดังน้ันการจัดสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพสมควรเปิดโอกาสให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เสนอความคิดในการปรับปรุงและแก้ไขระบบ
สวัสดิการเดิม 

3. ความสามารถในการจ่าย ระบบสวัสดิการของธุรกิจจะมีค่าใช้จ่ายทั้งโดยตรงและ
ทางอ้อมแก่องค์การ ดังน้ันสวัสดิการที่ดีนอกจากจะต้องสอดคล้องกับหลักการในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว 
ยังต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถในการลงทุนและการดําเนินงานขององค์การธุรกิจด้วย มิ
เช่นน้ันอาจก่อให้เกิดภาระทางการเงินและการดําเนินงาน ตลอดจนผลกระทบทางด้านความรู้สึกต่อ
บุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. ความยืดหยุ่น ความต้องการท่ีหลากหลายในสังคมปัจจุบัน ทําให้ระบบสวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพต้องถูกจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคนมากท่ีสุด ตลอดจน
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก้ทั้งบุคลากรและ
องค์การตลอดจนไม่สูญเปล่าในการลงทุน 

5. ประสิทธิภาพของการทํางาน เน่ืองจากสวัสดิการมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ดังน้ันการจัดระบบสวัสดิการจึงต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการ

ตอบสนองความต้องการ 

ประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการจ่าย 

การมีส่วนร่วม 

ความยืดหยุ่น 
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ดําเนินงาน เช่น ละภาระทางเศรษฐกิจ ช่วยในการดํารงชีวิตง่ายขึ้น ส่งเสริมสุขภาพปละพลานามัย ซึ่งจะ
ทําให้บุคลากรไม่ต้องกังวลกับสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ (ณัฏฐพันธ์ 
เขจรนันทน์) 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่ เ ป็นระบบ (Systematic 
Process) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือทําการวัดคุณค่าของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในช่วงระยะเวลาที่
กําหนด ว่าเหมาะสมกับมาตรฐานที่กําหนดและเหมาะสมกับรายได้ที่บุคลากรได้รับจากองค์การ
หรือไม่ ตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่สูงขึ้น
ไป โดยที่วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังน้ี 

1. ใช้พิจารณาความเหมาสมในการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับงานที่บุคลากร)ปฏิบัติเพียงใด 

2. ใช้พิจารณาความเหมาสมในการปฏิบัติงานในตําแหน่งงานของบุคลากร ว่ามีความ
เหมาะสมเพียงใด ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ฝึกอบรม หรือปรับย้ายอย่างไร เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใช้ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหน่งของบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร 

4. ใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่บ่งช้ีว่าบุคลากรสมควรที่จะได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนา
ในรูปแบบใด 

5. ใช้ประกอบการจดบันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติของบุคลากร เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถนําข้อมูลที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการ 

6 .ใช้ประกอบในการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความยุติธรรม และการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานและสร้างศักยภาพ
โดยรวมขององค์การ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์)  

การเลิกจ้าง 
การเลิกจ้าง หมายถึง การกระทําใดท่ีนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้าง

ให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้
ทํางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กําหนดหน้าที่ของนายจ้างและสิทธิของลูกจ้างกรณีการเลิกจ้างทั้งน้ีโดยอาศัย
หลักการตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 158 ที่กําหนดเรื่องการเลิกข้าง คือ 

1. ห้ามนายจ้างเ ลิกจ้างลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่ เ ก่ียวข้องกับ
ความสามารถหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง 
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2. ลูกจ้างต้องได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างหรือได้รับค่าชดเชยหรือการ
ชดเชยแบบอ่ืนๆเว้นแต่ลูกจ้างจะกระทําความผิดอย่างร้ายแรง 

3. ในกรณีที่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หากนายจ้างไม่สามารถรับลูกจ้างกลับเข้า
ทํางานได้ลูกจ้างต้องได้รับเงินชดเชยอย่างเพียงพอ 

จากหลักการเร่ืองการเลิกจ้างตามอนุสัญญา ILO ดังกล่าว พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงง
งาน พ.ศ. 2541 ได้กําหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ได้แก่ การท่ีนายจ้างไม่ให้
ลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืน และการ
ที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป โดยมี
เจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งต้องถูกเลิกจ้างให้ได้รับค่าชดเชย ไม่ว่าจะเป็นกรณี
นายจ้างเป็นฝ่ายให้ลูกจ้างออกจากงาน นายจ้างเลิกจ้าง หรือ ลูกจ้างต้องออกจากงาน เพราะสัญญา
จ้างสิ้นสุดลง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ลูกจ้างลาออกจากงานโดยสมัครใจ 
2. ลูกจ้างทีทําสัญญากับนายจ้างโดยมีกําหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิก

จ้างตามกําหนดระยะเวลาน้ัน สําหรับงานที่ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยนายจ้างและลุกจ้างได้ทํา
สัญญาเป็นหนังสือไว้ต้ังแต่เมื่อเริ่มจ้างและเป็นการจ้างงานใดงานหน่ึงที่ทําช่ัวคราวในช่างเวลาอันสั้น
แล้วเสร็จสิ้นไป ซึ่งการว่าจ้างถือเอาความแล้วเสร็จของงานเป็นสาระสําคัญในการกําหนดระยะเวลา
การจ้าง (สํานักคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน) 

สรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) คือ การใช้กล
ยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดใน
องค์การน่ันคือบุคคลที่ทํางานทั้งกรณีที่ทํางานรวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
การประกอบธุรกิจใด ๆ กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์น้ันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตาม
เวลาสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีในธุรกิจหลากหลายประเภท
และขนาดจึงมีแผนหรือหน่วยงาน ที่ทําหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ
แผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากร
มนุษย์ด้วยว่าสําคัญย่ิงยวดมากน้อยเพียงใด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิง
วิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3.2 ทฤษฎี X ทฤษฎี Y 
ดักลาส แมคเกรเยอร์ (Douglas McGregor) ปี ค.ศ. 1906-1964 เป็นศาสตราจารย์ 

ประจําสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตต์ ได้กล่าวถึงแนวทางในการบริหารบุคคลภายในองค์การของ
ผู้จัดการ โดยเขาได้สร้างสมมติบานที่เรียกว่า ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติของผู้จัดการที่
มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่แตกต่างกันดังต่อไปน้ี 

ทฤษฎี X มีสมมติฐานในทางลบว่า คนงานเกียจคร้านมีความทะเยอทะยานตํ่า ชอบ
ให้บังคับและลงโทษเพ่ือที่จะทํางาน และมุ่งสนใจแต่เพียงผลตอบแทนที่เป็นวัตถุและความมั่นคง
ปลอดภัยเท่าน้ัน 
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ทฤษฎี Y มีสมมติฐานในทางบวกว่า คนงานที่มีวุฒิภาวะสูงมีความสามารถท่ีจะ
ควบคุมตนเองได้ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความต้องการในระดับที่สูงตามลําดับ
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ 

โดยแมคเกรเยอร์เช่ือว่าผุ้จัดการที่มีความเช่ือตามทฤษฎี X จะควบคุมการทํางาน
ของคนงานอย่างเข้มงวด และใช้ปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น เงินค่าตอบแทน เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากร
ทํางาน แต่ในทางกลับกัน ผู้จัดการที่เช่ือตามทฤษฎี Y มีแนวโน้มที่จะให้อิสระในการทํางานแก่
พนักงาน พยายามทําให้งานน่าสนใจ และสนองตอบต่อความต้องการในระดับสูงของคนงาน 

เฟรดเดอริค ดับบลิวเทเลอร์ (1911) แนวคิดเรื่องการเพ่ิมผลผลิต ได้เร่ิมศึกษาหา
วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต อันเน่ืองมากจากปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผล
มาจากวิธีการจัดการที่ยังมีข้อบกพร่องทั้งในด้านความรับผิดชอบของพนักงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน นโยบายของผู้บริหารซึ่งอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน พนักงานอาจได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ หรือขาดความถนัด ขาดทักษะในการทํางานสิ่งเหล่าน้ี 
ส่งผลให้การผลิตตกตํ่าลงได้ทั้งสิ้น 

3.3  แรงงานสัมพันธ์ 
แรงงานสัมพันธ์เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการจัดการในองค์กรและการควบคุมกิจกรรมการ

จ้างงาน การจัดการความสัมพันธ์ภายในองค์กรระหว่างฝ่ายจัดการ (หรือนายจ้าง) กับลูกจ้างครอบคลุม
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นกลุ่มก้อนและเป็นปัจเจกบุคคล การทําความเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อันหน่ึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับบริบท และโยงบริบทมาเข้ากับ
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้น บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นปัจจัยหรือเง่ือนไขที่มี
อิทธิพลต่อปรากฏการณ์หน่ึง ๆ ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (ตลาด เทคโนโลยี การจ้างงาน ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม เงินเฟ้อ ระดับการว่างงานฯลฯ) การเมือง (นโยบายของพรรคการเมือง นโยบายของ
รัฐบาล อิทธิพลจากรัฐบาลต่างประเทศ อิทธิพลจากองค์กรเหนือชาติ ฯลฯ) และสังคม (ชนช้ัน ระดับ
การศึกษา ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญาของภาคีที่เกี่ยวช้อง ฯลฯ) ปัจจัยหรือเง่ือนไขยังรวมถึงประสบการณ์
หรือกระบวนการเรียนรู้จากอดีตของภาคีที่เก่ียวข้อง เหตุการณ์ในปัจจุบัน และความคาดหวังต่ออนาคต
ของภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย (สาํนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2552) 

เกษมสันต์ วิลาวรรณ (2553) ได้กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ความเก่ียวข้อง
และการปฏิบัติต่อกันทั้งทางบวกและทางลบระหว่างบุคคลสองฝ่าย คือฝ่ายนายจ้าง (หรือฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายจัดการ) ฝ่ายหน่ึงกับฝ่ายลูกจ้าง (หรือฝ่ายพนักงาน หรือฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน) อีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่
การกําหนดนโยบายบุคคลการว่าจ้างหรือรับจ้างไปจนถึงการเลิกจ้างหรือลาออก เช่น การรับสมัคร 
การคัดเลือก การฝึกงาน การศึกษา การกําหนดวันและเวลาทํางาน วันหยุด วันลา การกําหนดอัตรา
ค่าจ้าง การจัดสวัสดิการ การบังคับบัญชา การกําหนดวินัยและโทษทางวินัย การใช้มาตรการทางวินัย 
การสร้างความพอใจในการทํางาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การยอมรับนับถือต่อกัน การ
เข้าไปมีส่วนในการจัดการและตัดสินใจของอีกฝ่าย การร้องทุกข์ การเจรจาต่อรอง รวมทั้งการใช้
มาตรการต่าง ๆ ในการบังคับให้ฝ่ายหน่ึงปฏิบัติตามความต้องการของอีกฝ่ายหน่ึง เช่น การปิดงาน 
การนัดหยุดงาน เป็นต้น 
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จากการศึกษาแนวคิดข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการแรงงานต่างด้าวของ
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล สามารถนําหลักการและแนวความคิดด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ต้ังแต่ขั้นตอน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก และการรักษาไว้ให้เกิด
ประโยชน์ เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวได้ เน่ืองจากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารคนเป็นหลัก สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้องมีการจัดการแรงงาน
ต่างด้าว เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพในการทํางานและส่งผลทําให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หากสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลมีการวางแผนการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวที่ดี ในด้านการบริหารต้นทุนก็จะเป็นไปในทางที่ดีด้วย เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข็งขัน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่ามีหลักการและแนวความคิดที่สําคัญ สามารถนํามาใช้เป็น
หลักในการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลได้ ผู้วิจัยจึงได้นํา
หลักการและแนวคิดดังกล่าวมาเช่ือมโยง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงพ้ืนที่ศึกษา ด้านการจัดการ
แรงงานต่างด้าว ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครต่อไป 

 
4. ปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว 

4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 
 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นเคร่ืองมือสําคัญของบุคคลทุกฝ่ายในองค์การ การ

ทํางานจะประสบความสําเร็จได้นั้น ส่วนหน่ึงอยู่ที่ความเข้าใจ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสาร หากการตด
ต่อสื่อสารเกิดปัญหา และอุปสรรคขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิด และส่งผลให้เกิดการทํางานผิด 
พลาดได้จากความสําคัญขององค์ประกอบในกระบวนการส่ือสารที่สําคัญ 3 ประการอัน ได้แก่ ผู้ส่งสาร 
ข่าวสาร ผู้รับสาร อุปสรรคที่ทําให้การสื่อสารไม่บรรลุผลน้ัน มาจากองค์ประกอบ 3 ประการ สรุปได้ 
ดังน้ี (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 4.1.1  ด้านผู้ส่งสารอุปสรรที่ทําให้การสื่อสารไม่บรรลุผล คือ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้รับ
สารน้ันๆ มีความรู้ ความเข้าใจข่าวสารไม่เพียงพอ หรือไม่ชัดเจน มีความรู้ ความสามารถและความ
ชํานาญในการส่งสารไม่เพียงพอ ขาดการวางแผน หรือขั้นตอนการส่งสารที่เหมาะสม ใช้วิธีการส่งสาร
ที่ไม่เหมาะสมกับบุคคล และเหมาะสมกับกาลเทศะ ขาดเทคนิคในการสื่อสาร ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ส่งสารอย่างสมบูรณ์ และภาษาที่ใช้ในการส่งสารทั้งภาษาพูด และภาษาท่าทางไม่ตรงกัน (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

 4.1.2  ด้านผู้รับสาร มีอุปสรรคที่ทําให้การสื่อสารไม่บรรลุ คือ มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ผู้รับสาร หรือข่าวสาร มีพ้ืนฐานของความเข้าใจในข่าวสารน้ันน้อยเกินไป ไม่ใช้เทคนิคการช่วยจํา ขาด
ความสามารถ และความชํานาญในการรับข่าวสาร ไม่ยอมรับข่าวสารน้ัน ร่างกายอยู่ในสภาพไม่พร้อม
รับข่าวสาร เวลาไม่เพียงพอที่จะรับข่าวสารอย่างสมบูรณ์  ภาษาที่ได้รับหรือภาษาที่ใช้พูดไม่ตรงกัน
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 4.1.3  ด้านข่าวสาร มีอุปสรรคที่ทําให้การสื่อสารไม่บรรลุ คือ ข่าวสารสั้น หรือน้อย
เกินไป จนไม่สามารถแปลความหมายได้ ข่าวสารน้ันยาก หรือสูงเกินความสามารถของผู้สื่อสาร 
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ข่าวสารมีภาษาเฉพาะ หรือใช้ศัพท์เทคนิคเกินความสามารถ ข่าวสารน้ันกํากวม หรือมีความหมาย
หลายทาง ข่าวสารน้ันไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

จะเห็นได้ว่าการสื่อสารก็ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหน่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กร ถ้าผู้ปะกอบการใช้การสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือใช้การสื่อสารแบบผิดๆ 
อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสินค้าในด้านต่างๆได้ การจัดการแรงงานต่างด้าวก็เช่นเดียวกัน
หากผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวสื่อสารกันคนละภาษา ก็อาจทําให้ความเข้าใจในหลายๆเรื่อง
ไม่ตรงกัน การทํางานก็อาจเกิดการสะดุดทํางานต่อไม่ได้ ส่งผลไปยังกระบวนการผลิตสินค้าไม่ตรง
ตามเป้าหมาย ปัญหาต่างๆก็จะตามมา (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

4.2 ปัญหาในด้านค่าจ้าง 
 4.2.1  การจ่ายเงินให้กับลูกจ้างตามข้อตกลง ปัญหาการจ่ายเงินค่าจ้างไม่ครบ และ

จ่ายไม่ตรงวันตามข้อตกลงตามสัญญาจ้างงาน แรงงานต่างด้าวมักจะเรียกร้องสิทธิผ่านหัวหน้างาน
เพ่ือตรวจสอบค่าแรงของตนเอง และมีการประท้วงและหากไม่ได้รับค่าแรงจนกว่าตนเองจะได้รับ 

 4.2.2 การปรับเพ่ิมผลตอบแทนให้ตามความเหมาะสม แรงงานต่างด้าวที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานจะได้รับผลตอบแทนเท่าเดิมหรือปรับเพ่ิมเล็กน้อย แรงงานต่างด้าวบาง
รายมีหลายหน้างานตามท่ีได้รับมอบหมาย แต่ได้รับค่าแรงเทียบเท่ากับแรงงานคนอ่ืน 

 4.2.3  การจ่ายเงินชดเชยในวันหยุด นายจ้างอาศัยช่องว่างของกฎหมาย มาเอา
เปรียบแรงงานต่างด้าวโดยการเลื่อนวันหยุดของแรงงานต่างด้าวให้ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทําให้
แรงงานต่างด้าวจะต้องเสียผลประโยชน์วันหยุดของตนเอง ส่วนในกรณีของการมาทํางานในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ แรงงานต่างด้าวจะต้องได้รับค่าแรง 3 เท่า แต่นายจ้างจะให้เพียงแค่ 2 เท่า (วสุพงศ์ คงพร
ปรารถนา, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558) 

4.3 ปัญหาท่ีเกิดจากการเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าวเพื่อต่อรองกับนายจ้าง 
 4.3.1  รูปแบบการจ้างงาน 
  1. สัญญาการจ้างงาน แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับความยุติธรรมในด้านการจ้าง

งาน แรงงานต่างด้าวได้มีทําข้อตกลงของสัญญาจ้างงานโดยที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดของตัวสัญญา 
เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานจึงพบว่าตนเองถูกเอาเปรียบในด้านการจ้างงานทั้งนี้เน่ืองจากการ
สื่อสารด้านภาษา 

  2. ลักษณะการทํางาน นายจ้างส่วนใหญ่มอบหมายงานให้แรงงานต่างด้าว
ปฏิบัติไม่ตรงกับลักษณะเฉพาะบุคคลของแรงงาน แรงงานต่างด้าวจึงเกิดปัญหาทั้งทางสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ ทําให้แรงงานต่างด้าวเรียกร้องสิทธิโดยอาศัยบุคคลที่สามท่ีมีสถานะทางสังคมท่ีสูงกว่า
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับนายจ้าง 

  3. ตําแหน่งงาน แรงงานต่างด้าวมีอัตราการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
ค่อนข้างตํ่า เป็นงานที่กึ่งไร้ฝีมือ ด้วยขีดจํากัดการศึกษาของแรงงานต่างด้าวทําให้ไม่สามารถพัฒนา
ตําแหน่งงานหรือสายงานได้ การเรียกร้องของแรงงานต่างด้าวจะใช้วิธี การไม่ยอมรับ ไม่เช่ือฟัง 
หัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงานที่เป็นแรงานไทย 
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  4.  การประเมินประสิทธิภาพของการทํางาน แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับความ
ยุติธรรมในการประเมินผลท่ี นายจ้างประเมินโดยไม่ตรวจสอบ และไม่รู้จักพฤติกรรมและนิสัยของ
แรงงานต่างด้าว ให้คะแนนการประเมินที่ตํ่า ทําให้แรงงานต่างด้าวไม่พอใจในการประเมิน แต่แรงงาน
ต่างด้าวไม่สามารถตอบโต้หรือเรียกร้องสิทธิกับนายจ้างได้ เน่ืองจากเป็นการประเมินจากนายจ้างน้ันเอง 

  5. สภาพแวดล้อมในการทํางาน มีลักษณะไม่ถ่ายเทไม่สะดวก รวมถึงอุปกรณ์ที่
ชํารุดและไม่ได้รับการซ้อมแซมบํารุง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ เร่ือง
สภาพอากาศในการทํางาน มีพ้ืนที่ขนาดเล็กแต่มีจํานวนแรงงานท่ีเยอะ อุปกรณ์ไม่ได้รับการซ้อมแซม
เป็นสาเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทํางาน รวมถึงสุขาที่ไม่ได้รับการําความสะอาดอย่างเหมาะสม จึง
ทําให้เกิดแหล่งเพาะเช้ือโรคต่าง ๆ (วสุพงศ์ คงพรปรารถนา, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558) 

4.4 ปัญหาด้านสวัสดิการ 
 4.4.1 โบนัส แรงงานต่างด้าวทุกคนจะติดตามความเคลื่อนไหวของผลประกอบการ 

และรอคอยการประกาศจากนายจ้างว่าจะได้รับเท่าใด เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับไม่เหมาะสมกับผล
การประกอบกิจการ จึงเกิดการประท้วงขึ้น นอกจากน้ีนายจ้างมักจะอ้างว่าผลประกอบการตํ่าและ
ขาดทุนและได้น้อย แรงงานต่างด้าวจะทําการประท้วงพร้อมลาออกหากไม่ได้รับโบนัสตามที่เหมาะสม 

 4.4.2  เบ้ียขยัน นายจ้างมีการให้เบ้ียขยันกับแรงงานต่างด้าวเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
แรงงานต่างด้าวไม่หยุดงานและลางาน แต่นายจ้างกลับมีการจ้างหยุดงานเมื่อไม่มีวัตถุดิบในคลังเพ่ือ
นํามา  จึงทําให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับค่าเบ้ียขยัน เน่ืองจากนายจ้างถือว่าเป็นการหยุดงานเหมือน 
กัน แรงงานต่างด้าวจึงเรียกร้องโดยการเจรจาขอรับเบ้ียกับนายจ้างเน่ืองจากตนไม่ได้รับความยุติธรรม 

 4.4.3  ที่พักอาศัย แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จึงเช่าสถานที่พักเพ่ืออยู่อาศัย สวัสดิการ
ที่พักอาศัยฟรีจึงเป็นสวัสดิการที่แรงงานต่างด้าวประสงค์จะได้รับ แต่ทางนายจ้างส่วนใหญ่มีนโยบาย
สวัสดิการที่พักอาศัยฟรีให้เฉพาะแรงงานไทยเท่าน้ัน ซึ่งแสดงถึงการกดข่ีของนายจ้างกับแรงงานต่าง
ด้าวและข้อแตกต่างของการจัดชนช้ัน แรงงานต่างด้าวมีการเรียกร้องสิทธิโดยการเจรจากับเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคล ผ่านจุดรับข้อรองเรียนแรงงานอยากให้นายจ้างมีการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่แบ่งเช้ือ 
เพราะแรงงานต่างด้าวก็ต้องมีที่พักอาศยัของตนเองเช่นกัน 

 4.4.4 วันหยุด เมื่อถึงเทศกาลสําคัญ แรงงานไทยมักจะกลับบ้านเกิดภูมิลําเนาของ
ตนเอง ได้ในระยะเวลา 3-4 วัน แต่แรงงานต่างด้าวกลับบ้านเกิดและภูมิลําเนาตันเองใช้ระยะเวลา 10 
วัน ดังน้ันแรงงานต่างด้าวจึงไม่มีโอกาสกลับบ้านเกิดของตนเอง ทําให้แรงงานต้องลาออกจากงานเพ่ือ
กลับบ้านเกิด และต้องหาที่สมัครเข้าทํางานใหม่เมื่อกลับเข้ามาทํางานที่ประเทศไทย ทําให้แรงงาน
ต่างด้าวเสียสิทธิประโยชน์ที่ต้องได้จากการทํางานกับนายจ้าง การเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าว
จะเรียกร้องผ่านนายจ้าง ให้มีการปรับเรื่องระยะเวลาและจํานวนของวันหยุด (วสุพงศ์ คงพร-
ปรารถนา, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558) 

4.5 ปัญหาคนต่างด้าว 
 จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการ

ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
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แรงงานในระดับล่าง ในขณะเดียวกันการจ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
ทางด้าน สังคมและความมั่นคงตามมา ดังน้ี 

4.5.1 ปัญหาการอพยพครอบครัวมาทํางานเป็นปัญหาที่สําคัญ ประการแรก ซึ่ง
นอกจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อนผันให้ทํางานได้ ยังมีผู้ติดตามอีกจํานวนไม่น้อย 
ซึ่งไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนขณะนี้มีการรวมตัวต้ังถิ่นฐานเป็นกลุ่ม / ชุมชน แรงงานต่างด้าวกระจายกันอยู่
ทั่วไป บางแห่งเป็นแหล่งชุมชนต่างด้าวขนาดใหญ่ ซึ่งยากที่ทางราชการจะเข้าไปควบคุมได้อย่างใกล้ชิด 

4.5.2 ปัญหาด้านสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวที่รวมตัวอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงและแพร่กระจายในชุมชน นอกจากน้ีแรงงานต่างด้าวยังแย่งใช้บริการด้าน
สาธารณสุข ซึง่รัฐต้องสูญเสยีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น 

4.5.3 ปัญหาด้านการศึกษานับว่าเป็นภาระของรัฐที่จะต้องจัดการศึกษาให้เด็กต่าง
ด้าวตามกฎหมายระหว่างประเทศและการจัดสถานศึกษาที่รองรับเด็กต่างด้าว 

4.5.4 ปัญหาด้านสัญชาติรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน และไม่สามารถควบคุม
ผู้ติดตามเข้ามากับแรงานต่างด้าวได้และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบโดยตรง หรือกําหนด
สถานะของบุคคลกลุ่มน้ี ดังน้ันจึงเป็นช่องทางให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทย
อย่างถาวร ซึ่งจะเป็นปัญหาและยากในการที่จะผลักดันส่งกลับมากย่ิงข้ึน 

4.5.5 ปัญหาด้านอาชญากรรมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมักจะมีการใช้
อิทธิพลในชุมชน การทําร้ายร่างกาย การฆาตกรรม การค้าแรงงาน และการกระทําผิดและไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 

4.5.6 ปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมได้มีการจัดโรงเรียนสอนภาษาตนเอง เขียน
ภาษาตนเองไว้ตามที่พักอาศัยและที่ทํางานรวมท้ังมีการชุมชนจัดงานประเพณีเทศกาลต่าง ๆ 

4.5.7 ปัญหาด้านยาเสพติดแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง จะมีการนํายาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทยและมีการทําที่เป็นขบวนการที่มีคนไทยรวมอยู่ด้วยทําให้การ
สกัดก้ันหรือการปราบปรามยาเสพติดยากขึ้น 

4.5.8 ปัญหาแย่งอาชีพของคนไทยเน่ืองจากผู้ประกอบการจะหันมาจา้งแรงงานต่าง
ด้าว เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวมีความอดทน ไม่เก่ียงงาน 

4.5.9 ปัญหาความมั่นคงของชาติมีความพยายามท่ีจะสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยง
ชนกลุ่มน้อย การแสดงออกเอกลักษณ์ด้านภาษา  วัฒนธรรม การจัดพิธี และการจัดเทศกาล การนํา
ครอบครัวเข้ามาอาศัย ลูกหลานเกิดในประเทศไทยมากข้ึน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างแพร่หลาย 
การสร้างอิทธิพล เรียกผลประโยชน์และค่าคุ้มครอง มีพฤติกรรมการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 
มีการเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงาน
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) 

อดัมสมิธ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ มีความเห็นว่า “ลูกจ้างและนายจ้างมีความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ทําให้ต่างฝ่ายต่างรวมกลุ่มกนัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง” ใน ศตวรรษที่ 
18 นายจ้างได้เร่ิมมีการรวมตัวกันต้ังเป็นสมาคมก่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการลดค่าจ้างแรงงาน
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ให้ตํ่าลงในทุกวิถีทาง ดังน้ันในส่วนของลูกจ้างก็มีการรวมตัวกันต้ังเป็นสหภาพแรงงานขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองในเรื่องของค่าจ้างแรงงาน ไม่เน้นเรื่องการใช้วิธีการรุนแรง Adam Smith
กล่าวว่า “การท่ีมีการกระทําอย่างก้าวร้าว รุนแรง เพ่ือเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์อย่างเกินกว่า
เหตุของลูกจ้างแรงงานน้ัน ผลสุดท้ายคือ ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้รับผลดีนอกจากความเสียหายตอบแทน” 

จากการศึกษาปัญหาการจัดการแรงงานแต่งด้าว ทําให้ผู้วิจัยทราบว่า ในกระบวนการ
จัดการแรงงานต่างด้าวน้ันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการ
สื่อสาร ปัญหาด้านค่าจ้างปัญหาด้านสวัสดิการปัญหาที่เกิดจากการเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าว
เพ่ือต่อรองกับนายจ้างและปัญหาคนต่างด้าวทุกปัญหาก็ล้วนแต่มีความสําคัญแตกต่างกันออกไป 
ผู้ วิจัยจึงเกิดความสนใจ ถ้าปัญหาพวกนี้ เ กิดขึ้นในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 
ผู้ประกอบการจะมีการแก้ไขปัญหาหรือมีแนวทางในการป้องกันปัญหาได้อย่างไร ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะ
ศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าว ใน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   
 
5. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ดังน้ี 

จํารัส อ้ึงศรีวงษ์ (2557) ศึกษาการจัดการแรงงานเพ่ือคุณภาพชีวิตการทํางานของ
แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ในจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดับการดําเนินการ
ด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ในจังหวัดสมุทรสาคร 2. ศึกษาระดับ
การดําเนินการด้านการจัดการแรงงานภารัฐของเจ้าหน้าที่พ้ืนที่และนายจ้างหรือผู้ประกอบการใน
จังหวัดสมุทรสาคร 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการแรงงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร และ 4. สร้างตัวแบบการจัดการแรงงานเพ่ือ
คุณภาพชีวิตการทํางาน การศึกษาวิจัยใช้วิธีเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีคุณภาพเป็นวิธีเสริม ผลการ 
วิจัยพบว่า 1. การดําเนินการด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ในจังหวัด
สมุทรสาคร อยู่ในระดับ ตํ่า 2. การดําเนินการด้านการจัดการแรงงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 3. การจัดการแรงงานกับคุณภาพชีวิตการทํางาน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และ 4. การ
จัดการแรงงานในด้านการเสริมสร้างความคุ้มครองมาตรฐานแรงงาน และการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านการได้รับความคุ้มครองขั้น
พ้ืนฐาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตทั่วไป และด้านความเป็นธรรมในการทํางาน 
สามารถนําไปสู่การสร้างตัวแบบการจัดการแรงงานเพ่ือคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าว  

เปวิกา ชูบรรจง, วรดา แดงสอน (2554)  ศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาคุณภาพชีวิต
ของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย 2. เพ่ือศึกษากระบวนการเข้าสู่การเป็นแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย 3. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานต่างด้าว 4. เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิต
ของแรงงานต่างด้าว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กําหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 
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แรงงานต่างด้าว จํานวน 10 คน และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างด้าวก่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งด้านครอบครัว ด้านสังคมและด้านการทํางานน้ันอยู่ในเกณฑ์
ที่ตํ่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี โดยการดํารงชีพของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าสู่ประเทศไทยน้ันขึ้นอยู่
กับสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 2. กระบวนการเข้าสู่การเป็นแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยมีทั้งที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่จะเข้ามาโดยผิด
กฎหมาย เพราะการเข้าออกตามแนวชายแดนกระทําได้ง่ายมีหลายช่องทางทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง อีกทั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนประพฤติตนเป็นนายหน้าหาแรงงานต่างด้าวให้กับ
นายจ้างในประเทศ 3. คุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เพราะมีความเสี่ยงจากการทํางาน และอาจพบปัญหาเล็กน้อย
ในสถานที่ทํางาน โดยนายจ้างหรือผู้ประกอบการจะใช้มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
4. การดําเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าการดําเนิน
ชีวิตประจําวันน้ันดีขึ้นจากเดิม แต่อาจเกิดการกดดันจากทัศนคติที่ไม่ดีของคนไทยและมักจะถูก
ก่อกวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ต้องอาจหลบ ๆซ่อน ๆ ภาครัฐและภาคเอกชน
ควรให้การสนับสนุนและความเป็นธรรมแก่แรงงานต่างด้าว 

สาวิตา กุ้ยรักษา (2553) ศึกษาการสํารวจคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวที่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต้องการ เพ่ือทราบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แรงงานต่างด้าว และเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าว
ตามความต้องการของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
สมุทรสาครจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม ทุนการดําเนินงาน และระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สําคัญในการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
สมุทรสาคร เรียงตามลําดับความสําคัญ 3 อันดับแรกได้ ดังน้ี คือ มีต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่างด้าวตํ่า
กว่าแรงงานไทย สามารถจัดหารแรงงานต่างด้าวได้ง่าย และเหตุผลด้านมนุษยธรรม 

พระมหาแพง เตชสีโล (ชํานิงาน) (2556) ศึกษาการบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการต่อการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 3. เพ่ือ
ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารจัดการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาด
ย่อมในกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับกลาง เมื่อจําแนกเป็น
รายข้อพบว่า ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือเข้าทํางาน
และเลิกงานตามเวลากําหนด และที่อยู่ในระดับสุดท้าย คือ โน้มน้าวหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม
ผู้บังคับบัญชาได้ อยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
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จัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มี เพศ ตําแหน่ง ระยะเวลาดําเนินการ และทุนจดทะเบียน ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ประกอบการควรให้มีการอบรมเร่ืองภาษาแก่พนักงาน หรืออบรมหัวหน้าพนักงานท่ีเป็นชาวต่าง
ด้าว ควรให้มีการอบรมงานก่อนการเข้าทํางาน อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระเบียบและวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ และหน้าที่การเป็นพนักงาน 

มาลีวรรณ เลาะวิถี (2541) ศึกษาผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติผิด
กฎหมายทํางานต่อการจ้างแรงงานไทย ในจังหวดลําพูน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี
ความเห็นว่า ปัจจุบันแรงงานไทยมีอัตราการว่างงานที่สูง แต่แรงงานไทยยังปฏิเสธการทํางานในอาชีพ
ที่ใช้แรงงานหนัก สกปรก และเสี่ยงอันตรายอยู่ จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการจ้างแรงงานต่างชาติอยู่ใน
อาชีพดังกล่าว สําหรับความคิดเห็นในส่วนของสาเหตุและความจําเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติ 
ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปเห็นว่าการจ้างแรงงานต่างชาติเป็นการมาแย้งงานคนไทย และไม่เห็นด้วย
กับการจ้างแรงงานต่างชาติ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ส่วน
ใหญ่เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะเกิดการขาดแคลนแรงงานในระดับล่างอยู่ การจ้าง
แรงงานต่างชาติมีความจําเป็นต่อภาคการผลิตเพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ เพราะ
แรงงานไทยมีค่าจ้างที่สูง ในขณะท่ีแรงงานต่างชาติมีค่าจ้างที่ถูกกว่า และมีความขยัน อดทน ไม่เก่ียง
งาน อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความจําเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวยังขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของ
กิจการอีกด้วย 

วสุพงศ์ คงพรปรารถนา, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ศึกษาการเรียกร้องสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าวเพ่ือต่อรองกับนายจ้าง ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจ้างงาน แรงงานต่างด้าวเรียกร้องให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงก่อนเร่ิมงาน และปรับลักษณะงานให้เหมาะสมกับความสามารถส่วนบุคคล 2. ค่าจ้าง 
แรงงานต่างด้าวมีการเรียกร้องให้นายจ้างปรับเพ่ิมผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับแรงงานไทย 
3. สวัสดิการ แรงงานต่างด้าวเรียกร้องให้นายเจ้าพิจารณาผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากค่าแรง 
เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวมีความต้องการแตกต่างจากแรงงานไทย ดังน้ัน นายจ้างควรรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของแรงงานต่างด้าว มีการแก้ไขอย่างจริงจัง ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่คํานึงถึงเช้ือชาติ และแรงงานต่างด้าวควรมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือให้แข่งขันกับ
ตลาดแรงงานได้ 

วิมล พรชัยวัฒนากร (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการในการจ้าง
แรงงานต่างด้าว ศึกษากรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1. ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวของฟาร์มเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  
2. เปรียบเทียบความแตกต่างปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าวของฟาร์ม
เลี้ยงสุกรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการในการจ้าง
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แรงงานต่างด้าวในภาพรวม 5 ด้าน พบว่า ปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับมากโดยปัญหาด้านแรงงานต่าง
ด้าวมีปัญหามาก ในเรื่องความกระตือรือร้นต่อการทํางาน รองลงมาด้านแรงงาน โดยในเร่ืองการขาด
แคลนแรงงานคนไทยจําเป็นต้องเลือกใช้แรงงานต่างด้าว ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารและการ
จัดการ โดยในเร่ืองค่าจ้างแรงงานมีปัญหามาก และปัญหาอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมในการ
ดําเนินงานมีปัญหามาก ในเรื่องความแตกต่างระหว่างภาษา สําหรับปัญหาอุปสรรคด้านระบบราชการ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีปัญหามากในเรื่องการติดต่อกับสํานักแรงงานจังหวัด และเมื่อเปรียบเทียบ
ปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีขนาดฟาร์มพันธ์ุสุกรต่างกันมีปัญหา
อุปสรรคแตกต่างกันอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผู้ประกอบการท่ีมีสถานที่ต้ังฟาร์มต่างกันมีปัญหา
อุปสรรคมากที่สุด ได้แก่ อําเภอบ้านบึง และอําเภอเมืองชลบุรี สําหรับผู้ประกอบการท่ีมีสัญชาติ
แรงงานต่างด้าวต่างกันมีปัญหาอุปสรรคแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา มีปัญหา
อุปสรรคอยู่ในระดับมาก 

สมเกียรติ สังข์นาค, สิน พันธ์ุพินิจ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่กําหนดความต้องการจ้าง
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันปราบปรามการ
ใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงานท่ีเก่ียวข้องกับความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เห็นว่า ค่าจ้างแรงงานต่าง
ด้าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน 5 ปีที่แล้วมาเพ่ิมสูงขึ้น ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงานต่าง
ด้าว คือ คนไทยมีค่าจ้างสูงกว่าคนต่างด้าว ปัจจัยที่ผลักดันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงาน
ไทย คือ ค่าแรงงานต่างด้าวถูก ปัจจัยที่นายจ้างจะจ้างแรงงานไทยเพ่ิม คือ ลดข้อผูกพันด้านสวัสดิการ
และความม่ันคง และภาวการณ์ตลาดแรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามความคิดเห็นของนายจ้าง คือ 
หาคนทํางานยาก ปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เห็นว่า ความจําเป็นหรือความต้องการแรงงานต่างด้าว
เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานไทย มีความต้องการมาก ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเน่ืองจาก
คนงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทย มีบ้างแต่ไม่มาก ความคิดเห็นของนายจ้างต่อการ
ออกบัตรอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทย คือ เห็นด้วย และความจําเป็นที่ต้อง
ผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความจําเป็นมาก 

อภิญญา พัฒนกิจเจริญชัย (2554) ศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าว
ของนายจ้างในจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสาเหตุการจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า 
สาเหตุในการจ้างแรงงานต่างด้าว คือ สาเหตุการขาดแคลนแรงงานไทย เป็นสาเหตุแรกที่นายจ้างเห็น
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ สาเหตุของค่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ตํากว่าแรงงานไทย สาเหตุ
ต้นทุนด้านสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด สาเหตุในการควบคุม
สั่งงานท่ีสะดวก และสุดท้าย คือ ความขยันและอดทนของแรงงานต่างด้าว ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวน้ัน ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านอายุ พฤติกรรมของ
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แรงงาน และความซื่อสัตย์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด ปัจจัยด้าย
เพศ เช้ือชาติ ค่าจ้าง สวัสดิการ และนโยบายภาครัฐ สําหรับปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจจ้าง
แรงงานต่างด้าว คือ ปัจจัยด้านภาษาแหล่งที่พักอาศัย ค่านายหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย สถานภาพสมรส  

อรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง การจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบ 
การ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าว ปัจจัยที่มีความต้องการ
สําคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสถานประกอบการกับการจ้าง
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎรธ์านีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสําคัญ
ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบ การในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเจ้าของคนเดียว มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการมากกว่า  
3 – 8 ปี จํานวนแรงงานทั้งหมดน้อยกว่า 50 คน จํานวนแรงงานต่างด้าว 1 – 10 คน ประเภทของงาน 
คือ เกษตรกรรม เพาะปลูกพืช ตําแหน่งของงานคือ กรรมกรทั่วไป จ่ายค่าจ้างแรงงานเป็นรายเดือนจ้าง
แรงงานต่างด้าวมาแล้วมากกว่า 1 ปี จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการไม่แตกต่างจากแรงงานไทย สวัสดิการ คือ 
ที่พัก ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด คือ ด้านการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็น
การขาดแคลนแรงงานทุกระดับฝีมือ รองลงมา คือ ด้านคุณสมบัติของแรงงานต่างด้าว ด้านต้นทุนในการ
จ้างงาน และด้านการปกครองดูแล คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์กับการจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการ
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี 2541 – 2558 พบว่า เป็น
งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว มีทั้งในด้านการศึกษา
คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย การสํารวจคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการการใช้
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลกระทบของการอนุญาตให้
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายทํางานต่อ การเรียกร้องสิทธิของแรงงานต่างด้าวเพ่ือต่อรองกับนายจ้าง และ
ความต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ ผู้วิจัยจึงนํางานวิจัยข้างต้นมาเป็นแนวทางในการศึกษา
ประเด็นการจัดการแรงงานต่างด้าว ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือเพ่ิมประเด็นจากงานวิจัยที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ทราบแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าว 
ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือก่อให้เกิดการจัดการแรงงาน
ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลไปถึงการผลิตสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน โดยผ่าน กระบวนการผลิตที่ดี ลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้กระทบต้นทุนด้านค่าแรงงานน้อยที่สุด 
และเกิดความผิดพลาดในกระบวนการทํางานของแรงงานต่างด้าวน้อยที่สุด  
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง การจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงกระบวนการจัดการ ปัญหาที่เกิดในกระบวนการ
จัดการ และความจําเป็นของการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว โดยผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินวิจัยตามข้ันตอน
ดังน้ี 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. การเลือกพ้ืนที่วิจัย 
3. ผู้ให้ข้อมลูหลัก และการเลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
5. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมลู 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
9. การตรวจสอบความเช่ือมั่นของข้อมูล 

 
1. ระเบยีบวิธีการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการศึกษา ที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)
คือ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการแปรรูอาหารทะเล ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือ 
ให้ทราบถึงข้อมูลที่ทําการศึกษา และค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

 
2. การเลือกพื้นทีวิ่จัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยเลือกศึกษาในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เน่ืองจากใน
เขตพ้ืนที่มีสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย 
ทํางานอย่างหนาแน่น ซึ่งง่ายต่อการเก็บข้อมูลภาคสนามและ มีความสะดวกในการสัมภาษณ์ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย  
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3. ผู้ให้ข้อมูลหลกั และการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เลือกศึกษากับผู้ประกอบการหรือนายจ้างของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลขนาดเล็ก ใน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นหลัก 

3.2 กลุ่มหัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

3.3 กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ในประเด็นการเข้ามาเป็นแรงงานของ
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ความต้องการหลักในการทํางาน ปัญหาต่าง ๆ ในการทํางาน 
โดยกําหนดคุณลักษณะของแรงงานต่างด้าวไว้ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป  
2. เป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นแรงงาน

ต่างด้าวที่อาศัยอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มากกว่า 6 เดือน 
3. เป็นแรงงานต่างด้าวที่เต็มใจและสมัครใจ ที่ยินยอมเล่าประสบการณ์อย่าง

เปิดเผย และยินยอมให้ผู้วิจัยบันทึกเสียงขณะทําการสัมภาษณ์ 
ซึ่งจากการลงภาคสนามสามารถคัดเลือกแรงงานต่างด้าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

แรงงานต่างด้าวที่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยได้ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถสื่อสารเป็น
ภาษาไทยได้ ดังน้ี 

3.3.1 กลุ่มที่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยได้  จํานวน 8 คน แบ่งออกเป็น เพศชาย 
จํานวน 4 คน และเพศหญิง จํานวน 4 คน 

กลุ่มที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ จํานวน 2 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
จํานวน 1 คน และเพศหญิง จํานวน 1 คน โดยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์โดยการใช้ล่ามที่เป็นแรงงานต่างด้าว 
ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นตัวกลางในการช่วยผู้วิจัยสื่อสาร 

3.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สํานักงานจัดหางาน 

 
4. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
4.1 ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.1.1 แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทําการสร้างแนวคําถามในการสัมภาษณ์ตามวัตถุ 
ประสงค์ของการวิจัย สร้างแนวคําถามในลักษณะคําถามปลายเปิด โดยแนวคําถามจะเป็นลักษณะให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบได้อย่างอิสระ สามารถอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออกมาได้อย่าง
เต็มที่ อีกทั้งผู้วิจัยยังนําความรู้ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องมาสร้างเป็นแนวคําถามใน
ประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติมอีกด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้วิจัยออกนอกวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา เมื่อเข้าสู่
กระบวนการวิจัยผู้วิจัยได้สร้างแนวคําถาม เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
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ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในประเด็นเรื่องความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว และประเด็น การ
จัดการแรงงานต่างด้าว รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจัดการ 

ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว สถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สัมภาษณ์ประเด็นเร่ืองทั่ว ๆ ไปของการทํางานในสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

4.2 ประเภทอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.2.1 เคร่ืองบันทึกเสียงเคร่ืองบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผู้วิจัยในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลขณะทําการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการจัดหามาเอง และได้มีการตรวจเช็คเคร่ืองบันทึกเสียงว่ามีความพร้อมที่จะใช้งาน 

4.2.2 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เก็บข้อมูลประเภทภาพในมุมมองต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว 

4.2.3  สมุดบันทึกและปากกา สําหรับจดบันทึกประเด็นที่น่าสนใจ อาจใช้จดบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ หรือจดบันทึกจากการสัมภาษณ์ต่าง ๆ 

 
5. การสรา้งเครื่องมือในการวิจยั 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแนวคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จํานวน 2 ฉบับ ตามข้ันตอน ดังน้ี 
5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ จากตํารา หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่

เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างข้อคําถามในการสัมภาษณ์ 
5.2 กําหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อย เพ่ือให้ข้อคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มี

รายละเอียดที่ครบถ้วนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
5.3 พัฒนาและปรับปรุงข้อคําถาม ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง  
  

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยทําการติดต่อกับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ที่ผู้วิจัยจะทําการศึกษา และทําการขออนุญาตอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือลงภาคสนาม ใน
การเข้าไปสัมภาษณ์ 

6.1 การเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
 6.1.1 ผู้ วิจัยสร้างแนวคําถามเบ้ืองต้น ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ เจ้าของสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร  
 6.1.2 ผู้วิจัยสร้างแนวคําถามเบ้ืองตน เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ แรงงานต่างด้าวที่

ทํางานในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 
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 6.1.3 ผู้วิจัยทําการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ที่เก่ียวข้องกับสถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการสัมภาษณ์เบ้ืองต้นว่า สถานประกอบการ มี
การใช้แรงงานต่างด้าวในการทํางานหรือไม่ มีจํานวนแรงงานต่างด้าวกี่คน การเข้ามาทํางานของ
แรงงานต่างด้าวมีลักษณะการเข้ามาทํางานได้อย่างไร แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการสื่อสาร
ด้วยภาษาอะไร มีแรงงานที่พูดภาษาไทยได้หรือไม่ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องเบ้ืองต้น 
ผู้วิจัยนํากับมาเป็นข้อมูลและแนวทางในการสร้างแนวคําถามการสัมภาษณ์ ก่อนที่จะลงภาคสนาม
เพ่ือเก็บข้อมูลจริง 

6.2 การเก็บข้อมูลจริงในภาคสนาม 
 6.2.1 ผู้วิจัยลงภาคสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลจริง ที่สถานประกอบการแปรรูปอาหาร

ทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครโดยใช้แนวคําถามในการสัมภาษณ์จากที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนก่อน
ลงสนามจริง เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ในการลงภาคสนาม นําข้อมูลที่ได้กับมา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าจากผลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยได้รับคําตอบหรือข้อมูลตรงตามแนว
คําถามและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ข้อมูลหรือคําตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดหรือทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและทําการศึกษาไว้ข้างต้นมากน้อยเพียงใด  

 6.2.2 ผู้วิจัยลงภาคสนามเก็บข้อมูล ในส่วนแรกจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการ
สัมภาษณ์เจาะจง โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือฝ่ายบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องตรงกับตามแนวคําถามและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี 

 6.2.3 ผู้วิจัยลงภาคสนามเก็บข้อมูล ในส่วนที่สอง คือการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว
ในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการสัมภาษณ์
เจาะจง โดยผู้วิจัยจะเลือกแรงงานต่างด้าวให้ตรงตามที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ข้างตน เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจริง ตรงกับแนวคําถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนําข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ทั้งจากผู้ประกอบการณ์ ฝ่ายที่
เก่ียวข้อง และแรงงานต่างด้าวมาทําการถอดเทปเพื่อจัดลําดับข้อมูลที่ได้รับ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจําแนกข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวความคิดทฤษฎี ศึกษาข้อมูลหรือผล
การศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ว่ามีความเป็นจริง และมีความเที่ยงตรงกับแนวคําถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมากน้อยเพียงใด นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือเช่ือมโยงไปยังวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ
เปรียบเทียบกับแนวความคิดทฤษฎีที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาไว้ในบททบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เมื่อผู้วิจัยได้ผลสรุปจากการศึกษาที่แน่นอนและถูกต้องที่สุดแล้ว ผู้วิจัยก็จะทําการสรุป
ผลการวิจัย สร้างแนวความคิดขึ้นใหม่ และจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัยในครั้งต่อไป เพ่ือให้
ผู้วิจัยที่มีความสนใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ใน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาการทําวิจัย หรือนําไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป  
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8. การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล 
ในการทําวิจัยครั้งน้ี จรรยาบรรณ คือ สิ่งที่ผู้วิจัยคํานึงถึงและให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก 

การพิทักษ์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลต้ังแต่แรกเริ่มจนกระทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จ มี
กระบวนการดังน้ี  

8.1 ก่อนทําการสัมภาษณ์ผู้วิจัยแนะนําตัวกับผู้ให้ข้อมูล พร้อมอธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับประวัติส่วนตัว เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต้องการเก็บข้อมูลเน่ืองจากได้ทําการศึกษาเร่ืองการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และได้ทําการเลือกสถาน
ประกอบการของท่านในการเก็บข้อมูลครั้งน้ี  แจ้งระยะเวลาในการสัมภาษณ์ และบอกถึงวัตถุ 
ประสงค์ในการวิจัยแก่ผู้ให้ข้อมูล 

8.2 ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลทุกคน ในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพขณะที่ทําการ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน 

8.3 เมื่อสัมภาษณ์เสร็จผู้ วิจัยได้กล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมูล และได้ช้ีแจ้งให้ทราบว่า
การศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบทางลบทั้งต่อตัวผู้ให้ข้อมูล บุคคลที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนไปถึงสถานประกอบการหรือธุรกิจของท่าน และข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังคู่
แข่งขันทางการตลาดของท่านเป็นอย่างแน่นอน 
 
9. การตรวจสอบความน่าเชือ่ถือได้ของข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพมีความยืดหยุ่นสูง ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็นอย่างมาก ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมต้องมีความน่าเช่ือถอืและถูกต้องมากที่สุด โดยผู้วิจัยจะ
ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําไปวิเคราะห์ให้เกิดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีผู้วิจัย
ได้เลือกการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าโดยเลือกวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล ตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลด้านบุคคล ที่ให้ข้อมูล ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ และ
เลือกวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี ตรวจสอบถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทําให้
การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะประกอบด้วยผู้ประกอบการของ
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในสถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเล เป็นการนําบทสัมภาษณ์ที่ได้มาทําการวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน ใน
กรณีทีมีความคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจะนําเอาข้อมูลที่ได้มาทําการสรุปผล ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและน่าเช่ือถือมากที่สุด เน่ืองจากมีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การตรวจสอบ
ข้อมูลในช้ันทุติยภูมิเป็นการนําเอาข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางราชการมาทําการวิเคราะห์ ซึ่งจะนําเอา
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเท่าน้ัน เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กับงานวิจัย การตรวจสอบข้อมูลใน
ช้ันปฐมภูมิ เป็นการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เมื่อนําข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันจะ
ทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน เป็นข้อมูลที่งานวิจัยต้องการมากที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัย และการลงภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งมีขอบเขต
ด้านเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว 
ส่วนที่ 2 การจัดการแรงงานต่างด้าว   
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการแรงงานต่างด้าว 
จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยขอนํา 

เสนอผลการศึกษาดังน้ี 
 
ส่วนที่ 1 ความจําเปน็ในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว 

1.1 ความต้องการแรงงานในภาคการผลติ 
 สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีความ

ต้องการแรงงานเป็นจํานวนมาก เข้ามาทํางานในสถานประกอบการ เพ่ือให้เพียงพอต่อกระบวนการ ใน
การแปรรูปอาหารทะเลหรือกระบวนการผลิต  ให้สามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลิตสินค้าได้ทันตามยอดสั่งซื้อจากลูกค้า แรงงานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ต่อสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเล แต่เนื่องจากงานประเภทการแปรรูปอาหารทะเลเป็นงานที่มีกลิ่นเหม็น เป็นงานที่หนัก และ
เป็นงานที่สกปรก จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะหาแรงงานเข้ามาทํางานประเภทน้ี  อีกทั้งคู่แข่งขันก็ยังมีความ
ต้องการด้านแรงงานในลักษณะเดียวกัน ทําให้ความต้องการแรงงานก็ยิ่งมีเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 
“พ่ีจะดูว่า จะต้องใช้จํานวนแรงงานเท่าไรจากปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง

ว่า ทางสถานประกอบการ มีจํานวนแรงงานท่ีเพียงพอไหม จริง ๆ แรงงานมีความ 
สําคัญมากนะต่อสถานประกอบการ ถ้าเรามีแรงงานน้อยไม่พอต่อกระบวนการผลิต 
มันจะส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตได้ อาจจะผลิตไม่ทัน แล้วคู่แข่งขันเขาก็
ต้องการแรงงานในลักษณะเดียวกับเรา มันย่ิงทําให้เราเกิดความต้องการแรงงาน
มากข้ึนไปอีก” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 
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1.2 การขาดแคลนแรงงาน 
 จังหวัดสมุทรสาครแรงงานไทยในระดับล่างมีจํานวนลดน้อยลงมาก ผู้ประกอบการ

ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ต้องประสบกับปัญหา
การขาดแคลนแรงงานไทย เน่ืองจากในปัจจุบันแรงงานไทยส่วนใหญ่มกัจะเลือกงาน แรงงานไทยจะ
ไม่ชอบทํางานหนัก ไม่ชอบทํางานที่มีกลิ่นเหม็น งานที่สกปรก งานทีต้่องตากแดดหรืองานที่ต้องใช้
แรงมาก ๆ อีกทั้งผู้ประกอบการยังพบว่า แรงงานไทยไม่มีค่อยมีความอดทนต่องาน และไม่ต้ังใจต่อ
การทํางานที่ได้รับมอบหมาย 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 
“จังหวัดเราเด๋ียวน้ีแรงงานไทยมีน้อยลงมาก สถานประกอบการของพ่ีก็มี

ปัญหาในเร่ืองหาแรงงานที่เป็นคนไทยจริงๆไม่ค่อยได้นะ เพราะว่าคนไทยเด๋ียวน้ีเขา
เลือกงาน งานสกปรก งานที่มีกลิ่นเหม็น งานที่ต้องตากแดดตากลม ใช้แรงเยอะๆ 
เขาไม่ทําเลย” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“แรงงานไทยขี้เกียจ ไม่มีความอดทน ความรับผิดชอบก็ไม่ค่อยมี เลือกงานด้วย 
เด๋ียวน้ีหายากแล้วแรงงานที่เป็นคนไทย” (นายสมเกียรติ หัวหน้างานคนไทยที่คุม
แรงงานต่างด้าว, 2559) 

 
แรงงานต่างด้าวได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล

ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอย่างมาก เน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานไทยท่ีเกิดข้ึนน้ันทํา
ให้ผู้ประกอบการของสถานประกอบการต้องหันไปเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแทนแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวจะมีความแตกต่างจากแรงงานไทย
ตรงที่ พวกเขาจะไม่เลือกงาน สามารถทํางานได้ทุกประเภทไม่ว่างานน้ันจะหนัก จะร้อน จะต้องตาก
แดด จะสกปรก จะมีกลิ่นเหม็นหรือจะเป็นงานที่หนักแค่ไหน พวกแรงงานต่างด้าวจะมีความขยันและ
อดทนต่อการทํางานมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “ก็หันมาเลือกใช้แรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวเข้ามามี

บทบาทมากเลยนะ กับสถานประกอบการของพ่ี แล้วก็แรงงานต่างด้าวพวกน้ีเขาขยัน
อดทน ไม่เลือกงาน งานหนัก งานเหม็น ตากแดด หรือสกปรกแค่ไหน พวกเขาก็ทํา”
(สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“แรงงานต่างด้าว พวกเขาขยันดี อดทน ไม่เลือกงาน ทําได้หมดทุกอย่าง ไม่
เหมือนคนไทย ต่างกันเลย” (นายสมเกียรติ หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว, 
2559) 
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1.3 การบริหารต้นทุน 
1.3.1 การวางแผนด้านแรงงานต่างด้าว 
 จากการเก็บข้อมูล  ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

จะมีการวางแผนในเร่ืองของการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว มีการคํานวณจํานวนที่ต้องการใช้แรงงานต่าง
ด้าว เพ่ือให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้จํานวนแรงงานต่างด้าวที่พอดี ไม่มากไปจนเกิน
ความจําเป็น ทางผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลมองว่า ถ้าหากจัดจ้าง
แรงงานต่างด้าวไว้มากเกินไปต่อกระบวนการผลิตก็จะทําให้เสียค่าใช้จ่ายในด้านค่าแรงเพ่ิมขึ้น จึงต้อง
มีการวางแผนการจัดรับแรงงานต่างด้าว 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลกัดังน้ี 
 “ก่อนที่สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลของพี่จะรับแรงงานต่างด้าว 

พ่ีจะทําการวางแผนก่อนว่าทางสถานประกอบการของพ่ีต้องใช้แรงงานเท่าไหร่ใน
กระบวนการผลิต” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ถ้าพ่ีไม่วางแผนการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่
ตลอด ๆ ถ้าหากมากเกินไปพ่ีก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานต่างด้าวไปโดย
เปล่าประโยชน์ เสียไปแบบเกินความจําเป็น” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
 ในเรื่องของการประมาณการค่าแรงงานของแรงงานต่างด้าว ทางสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จะทําการศึกษาสถานประกอบการคู่แข่งโดยรอบว่ามีเกณฑ์หรือมี
มาตรฐานในการจ่ายค่าจ้างอย่างไร เมื่อทางสถานประกอบการทราบข้อมูลพอสังเขปจากสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลคู่แข่งโดยรอบแล้ว ก็จะนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณเพ่ือกําหนดเกณฑ์
ค่าจ้างให้กับแรงงานต่างด้าว และนํามาประมาณการค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงงานที่จะเกดิข้ึน ทางสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะประมาณการใช้จ่ายด้านค่าแรงงานต่างด้าวไว้เป็นช่วง ๆ ไตรมาด 
เพ่ือจะได้วางแผนและเตรียมความพร้อมในกระบวนการผลิต ไม่ให้เกิดการสะดุดหรือติดขัดขณะทํา
การผลิต รวมไปถึงเป็นแนวทางในการบริหารต้นทุนด้านค่าแรงงานอีกทางหน่ึงด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลกัดังน้ี 
 “จะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าจ้างแรงงานต่างด้าวทุก

ไตรมาส จะประมาณการก่อนการผลิต ประมาณการจากยอดการสั่งซื้อสิ้นค้าจาก
ลูกค้าก่อน ถ้าไม่ประมาณการแล้วรับแรงงานต่างด้าวมากเกินไป ก็อาจจะ
สิ้นเปลืองในเรื่องของค่าจ้างแรงงานได้” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

  
1.3.2  ค่าแรงของแรงงานต่างด้าว 

ในเรื่องของค่าใช่จ่ายด้านค่าแรงของแรงงานต่างด้าวน้ัน สถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเลจะมีเกณฑ์กําหนดในการจ่ายค่าจ้างให้แรงงานต่างด้าว ค่าแรงที่แรงงานต่างด้าวได้รับน้ัน
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จะไม่น้อยหรือมากไปกว่าแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลรายอื่นเน่ืองจากทาง
สถานประกอบการได้ทําการสํารวจสถานประกอบการบริเวณโดยรอบมาแล้วว่ามีการกําหนดค่าแรง
ให้กับแรงงานต่างด้าว การท่ีสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล เลือกใช้แรงงานต่างด้าวแทนแรงงาน
ไทยก็เป็นอีกหน่ึงวิธีที่ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลง เพราะค่าแรงของแรงงานต่าง
ด้าวจะตํ่ากว่าค่าแรงของแรงงานไทย ซึ่งช่วยในเรื่องของการบริหารต้นทุนให้ตํ่าลงได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลกัดังน้ี 
 “ค่าแรงของแรงงานต่างด้าวทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลก็

จะจ่ายให้เท่า ๆ กับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลอ่ืน ๆ ในบริเวณรอบ ๆ 
เพราะต้องจ่ายค่าจ้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่อ่ืนด้วย แต่ค่าแรงงานต่างด้าวก็ยัง
ถูกกว่าแรงงานไทยอยู่” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559)  

 
1.4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

  1.4.1 ปัจจัยการผลิตด้านแรงงานต่างด้าว 
แรงงานต่างด้าวเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่ง ในกระบวนการผลิตของสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล เน่ืองจากต้องใช้กําลังแรงกายและความสามารถของแรงงานแต่ละ
บุคคลในการทําการผลิตแต่ละกระบวนการ หากสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลมีแรงงานที่
เพียงพอต่อกระบวนการผลิต ก็จะทําให้สถานประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ครบตามจํานวนที่ทาง
สถานประกอบการต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละวัน  แรงงานต่างด้าวเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ทางสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีเลือกใช้เป็นปัจจัยในการผลิตแทนแรงงานไทย เน่ืองจากการ
จ้างแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงที่ถูกกว่าแรงงานไทย เมื่อทําการคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงานแล้ว 
การจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถจ้างแรงงานได้จํานวนเยอะกว่าการจ้างแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทํางานกับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ต่างทุ่มเทร่างกายและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมายที่สถานประกอบการต้ังไว้  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“แรงงานต่างด้าวเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อกระบวนการผลิต ทางสถานประกอบการ

เลือกใช้แรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทย เพราะค่าจ้างของแรงงานต่างด้าวน้อยกว่า
แรงงานไทย เมื่อคํานวณต้นทุนการผลิตแล้ว การจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถจ้างจํานวน
คนงานได้มากกว่าแรงงานไทย ซึ่งจะเพียงพอต่อการผลิต ทําให้กระบวนการผลิตสามารถ
ผลิตสินค้าได้ไม่ขาดช่วง” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
  1.4.2 การใช้แรงงานต่างด้าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานกับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่ง
นี้จะทางผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะกําหนดการทํางานผ่าน หวัหน้า
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คุมแรงงานที่เป็นคนไทยมาโดยตรงว่า แรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานชายต้องสามารถทํางานได้ทั้งงาน
ที่ต้องใช้กําลังแบกห้ามและงานที่เก่ียวกับการควบคุมเครื่องจักร เน่ืองจากหากแรงงานในส่วนใดขาด 
แรงงานคนอ่ืน ก็จะสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยทันที ผู้ประกอบการยังต้องการให้แรงงานทุกคน
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ต้องผลิตสินค้าภายในหน่ึงวัน
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบวางไว้ และระหว่างกระบวนการผลิตต้องป้องกันไม่ให้เกิดของเสียขึ้น 
หรือถ้าจะเกิดของเสียต้องทําให้เกิดอย่างน้อยที่สุด ผู้ประกอบการยังมอบหมายให้หัวหน้างานที่เป็น
คนไทย ทําให้แรงงานต่างด้าวเกิดความร่วมแรงร่วมใจ ค่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน 
เพ่ือให้ขั้นตอนการผลิตสินค้าผ่านไปได้ด้วยดีในแต่ละวัน ผู้ประกอบของสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลแห่งน้ีต้องการใช้งานแรงงานต่างด้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะกําหนดและสั่งการผ่าน

หัวหน้าคุมคนงานที่เป็นคนไทย โดยกําหนดให้แรงงานชายทุกคนต้องทํางานได้ทั้งที่
เป็นงานใช้กําลังและงานให้ส่วนของการควบคุมเครื่องจักร และกําชับให้แรงงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ต้องการให้แรงงานต่างด้าว
ร่วมแรงร่วมใจกันใจการทํางาน มีความช่วยเหลือกัน” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ผู้ประกอบการจะสังการให้คอยควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว แรงงานต่าง
ด้าวชาย ต้องทํางานให้ได้ทั้งงานใช้กําลังแรงและงานเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองจักร
ด้วย ผู้ประกอบการยังต้องการให้แรงงานต่างด้าวตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพ่ือหลีกเลี่ยงเกิดของเสียระหว่างผลิต” (นาย
สมเกียรติ หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว, 2559)   

  1.4.3 การเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและให้รางวัลแรงงานต่างด้าว 
เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานกับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลได้

ช่วงเวลาหน่ึง หัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคนไทยจะคอยดูความสามารถของแรงงานต่างด้าวแต่ละบุคคล
ว่ามีศักยภาพมากแค่ไหน หรือแรงงานต่างด้าวคนน้ันสามารถเพ่ิมศักยภาพในการทํางานได้อีก หัวหน้า
งานก็จะทําการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวคนน้ันออกมาเพื่อทําการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานด้านอ่ืนๆ
ให้อีก จากที่แรงงานต่างด้าวแต่ละคนต้องทํางานได้มากกว่า 2 ประเภท หัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคน
ไทยก็จะเพิ่มหน้าที่ให้แรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพขึ้นไปอีก เน่ืองจากเห็นถึงความสามารถในการ
ทํางานของพวกเขา ย่ิงแรงงานต่างด้าวสามารถปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลได้หลากหลายหน้าที่มากเท่าไหร่ ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตได้มากเท่าน้ัน การให้รางวัลแก่แรงงานต่างด้าวที่มีความสามารถ 
แรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพ แรงงานต่างด้าวที่ทํางานหลากหลายหน้าที่ในสถานประกอบการ เป็นสิ่ง
ที่ทางสถานประกอบการต้องการกระตุ้นขวัญและกําลังใจในการทํางานหนักของพวกแรงงานต่างด้าว 
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เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวคนอ่ืน ๆ ทําตามเป็นตัวอย่าง เมื่อแรงงานต่างด้าวมีกําลังใจการทํางานที่หนัก
แล้วสินค้าที่ผลิตออกมาก็จะมีประสิทธิภาพเพราะเกิดจากความต้ังใจ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิตก็จะลดลง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอีกอย่างหน่ึงในกับสถานประกอบการ    
 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลกัดังน้ี 

 “จะให้หวัหน้าที่คุมแรงงานต่างด้าว คอยสังเกตการทํางานของแรงงานต่าง
ด้าวแต่ละคนว่ามีศักยภาพในการทํางานมากน้อยแค่ไหน แต่ละคนจะมีไม่เท่ากันอยู่
แล้ว ถ้าคนไหนหัวหน้าแรงงานคิดว่ามีมากก็ให้คัดออกมาเพ่ือทําการเพ่ิมศักยภาพใน
การทํางานให้อีก จากที่ต้องทํางานให้ได้ 2 ประเภท ก็เพ่ิมงานด้านอ่ืน ๆ ให้อีก แล้ว
ทางสถานประกอบการก็จะมีรางวัลให้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน กับการทํางานที่มาก
ขึ้นของพวกเขา” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ในระหว่างการทํางานก็จะคอยดูศักยภาพในการทํางานของแรงงานต่าง
ด้าวแต่ละคนว่าใครมีศักยภาพในการทํางานมาก ผู้ประกอบการเขาก็ให้คัดออกมา 
เพ่ือนํามาฝึกฝนสอนงานด้านอ่ืนๆให้เขาอีก เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้แรงงานคนน้ัน
สามารถทํางานได้ทุกประเภท แต่แรงงานต่างด้าวพวกน้ีก็จะได้รับรางวัลจาก
ผู้ประกอบการ ในฐานะที่พวกเขาสามารถทํางานให้สถานประกอบการได้อย่าง
เต็มที่” (สมเกียรติ หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว, 2559) 

 
1.5  การสรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีวัตถุดิบสําหรับใช้ในการแปรรูปอาหาร
ทะเลอยู่มาก ซึ่งเพียงพอต่อการผลิต จึงมีสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็น
จํานวนมาก สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแต่ละราย ต่างก็หาวิธีการทํากําไรให้ได้มากที่สุด 
การจัดจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในสถานประกอบการ ถือเป็นอีกสิ่งหน่ึงในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เน่ืองจากค่าแรงของแรงงานต่างด้าวมีอัตราค่าแรงงานที่ถูก ช่วยทําให้สถาน
ประกอบการมีต้นทุนที่ตํ่าลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างแรงงานคนไทยแล้ว อัตราค่าแรงของแรงงาน
ไทยมีอัตราที่สูงกว่า ซึ่งสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในเขตพ้ืนที่บางแห่ง ได้มีการจัดจ้าง
แรงงานไทยเข้าทํางานมากกว่าแรงงานต่างด้าว ซึ่งต่างจากสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่ง
น้ี ผู้ประกอบการจะเลือกจัดจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางานในสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลมากกว่าแรงงานไทย การจ้างแรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทยถือเป็นการลดต้นทุนด้านค่าแรงลง 
ซึ่งเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างหน่ึง ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี 
ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวอีกด้วย เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะแรงงานต่างด้าวจะมีความ
สามรถในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน การเพ่ิมเติมศักยภาพให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างสม่ําเสมอ จะ
ทําให้ทางสถานประกอบการได้แรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทํางานในกระบวนการผลิต 
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ทางผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีมองว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวที่
มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการทํางาน จะสามารถทําประโยชน์ให้กับสถานประกอบการได้เป็น
อย่างมาก ซึ่งเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ย่ังยืน 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“การจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางานในสถานประกอบ ทําให้สถานประกอบ 

การมีต้นทุนที่ตํ่าลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างแรงงานไทย ค่าแรงของแรงงานต่างด้าว
ถูกกว่ามาก สถานประกอบการแห่งน้ีจะเลือกใช้แรงงานต่างด้าวมาก กว่าแรงงานไทย 
เพราะอยากจะลดต้นทุนให้ได้เปรียบคู่แข่งรายอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 
2559) 

“ตอนน้ีสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลมีมากขึ้น เพราะจังหวัด
สมทุรสาครมีวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต ต่างก็อย่างได้กําไรให้มาก ๆ อย่างสถาน
ประกอบการท่ีอยู่ตรงกันข้ามก็ทําแปรรูปอาหารทะเลเหมือนกัน แต่เขาใช้แรงงาน
ไทยเยอะกว่าแรงงานต่างด้าว” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“การจ้างแรงงานต่างด้าว คือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างหน่ึง 
ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ย่ิงถ้าเราทําการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการทํางานให้กับพวกเขา พวกเขาก็ย่ิงทําประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ
ของเรา ทุกสถานประกอบการโดยรอบต่างก็จ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลของเราจึงต้องทําการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่า โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการทํางานให้กับพวกแรงงานต่างด้าว” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
ส่วนที่ 2 การจัดการแรงงานต่างด้าว  

2.1 การวางแผน 
 2.1.1 ความสําคัญของการวางแผนแรงงานต่างด้าว 
  ผู้ประกอบของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ให้ความสําคัญกับ

การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเลเป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการผลิต เน่ืองจากแรงงานเป็นทรัพยากรและปัจจัยที่มีส่วนช่วย
ให้กระบวนการผลิตดําเนินต่อไปได้ ถ้าสถานประกอบการมีการวางแผนด้านแรงงานท่ีดี การบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ของสถานประกอบการก็จะดีตามไปแบบแผนที่วางไว้ การวางแผนยังทําให้สถาน
ประกอบการสามารถมองเห็นภาพการบริหารจัดการโดยของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่ง
น้ีอีกด้วย การวางแผนยังมีความสําคัญทําให้สถานประกอบการมีความพร้อม สามารถปรับตัวได้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนยังมีส่วนช่วยให้สถานประกอบ การวางแผน
พัฒนาการใช้แรงงานต่างด้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล  
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  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “การวางแผนการจัดการแรงงานต่างด้าว มีความสําคัญต่อสถานประกอบการ 

ต่อสถานประกอบการมีการวางแผนที่ดี การบริหารจัดการก็จะดีตามไปด้วย การ
วางแผนยังทําให้สถานประกอบการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อีกด้วย ร่วมไปถึงสามารถนําแผนที่วางไว้ไปประกอบการวางแผนพัฒนา
แรงงานต่อไป” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

   
2.1.2  ขั้นตอนการวางแผน 

ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะมีขั้นตอนในการ
วางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก่อนปฏิบัติจริง โดยก่อนการวางแผนผู้ประกอบการที่ดูแลในส่วน
ของทรัพยากรด้านแรงงานจะทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลแห่งน้ีก่อน เมื่อทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แน่นอนแล้ว ผู้ประกอบการที่จัดการใน
ส่วนของทรัพยากรมนุษย์ก็จะทําการกําหนดทางเลือกให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 
กําหนดความต้องการจํานวนแรงงานที่แน่นอน กําหนดตัวเลือกให้สถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลว่าต้องเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว กําหนดแหล่งที่มาของแรงงานต่างด้าวว่าต้องเป็น
แรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กําหนดลักษณะและประเภทงานที่
แรงงานต่างด้าวต้องเข้ามาทําในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ผู้ประกอบการของ
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี จัดทําขั้นตอนในการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านแรงงานขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการเตรียมความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการกําหนดแนวทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “ก่อนอ่ืนเลยต้องทําการเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาน

ประกอบการก่อนว่ามีแนวทางอย่างไร แล้วก็ทําการกําหนดจํานวนแรงงาน กําหนด
ตัวเลือกให้สถานประกอบการ ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว แรงงาน
ต่างด้าวต้องเข้ามาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย กําหนดลักษณะงานที่จะให้แรงงานต่าง
ด้าวเข้ามาทํา” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ผู้ประกอบการ

ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จะทําการคาดการณ์จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ต้องการใช้
ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการทราบจํานวนแรงงานที่ต้องการแล้ว ก็
จะคาดการณ์ต่อว่าแรงงานท่ีมีอยู่เพียงพอต่อกระบวนการผลิตหรือไม่ และทําการตรวจสอบว่าในแต่
ละเดือนแรงงานลาออกกี่คน ถ้าทําการคาดการณ์แรงงานแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการก็จะทําการ
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คาดการณ์ต่อไปอีกว่าต้องใช้แรงงานอีกกี่คนถึงจะเพียงพอต่อการผลิต ทางผู้ประกอบการของสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะทําการคาดการณ์จํานวนแรงงานทุกเดือนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
กระบวนการผลิตสินค้า ยอดการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ทําให้ทางสถานประกอบการ
สามารถวางแผนการผลิตและวางแผนการใช้แรงงานต่างด้าว  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “ทางสถานประกอบการจะคาดการณ์ความต้องการด้านแรงงานทุก ๆ 

เดือนว่าต้องใช้แรงงานเท่าไหร่ ให้เพียงพอต่อการผลิต และจะทําการตรวจสอบไป
ด้วยว่าในแต่ละเดือนมีแรงงานต่างด้าวลาออกกี่คน” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ยอดสั่งซื้อในแต่ละเดือนสําคัญต่อกระบวนการผลิต ทําให้สถานประกอบการ
ต้องตรวจสอบหรือเช็คจํานวนแรงงานอยู่ตลอดว่าเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ ทําให้ทาง
สถานประกอบต้องทําการวางแผนในการจ้างแรงงานต่างด้าว” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 
2559) 

   
2.2 การสรรหาและการคัดเลือก 

2.2.1 การกําหนด คุณสมบัติของแรงงานต่างด้าว 
 จากการเก็บข้อมูล สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจะทําการ

กําหนดคุณสมบัติของแรงงานต่างด้าวที่ต้องการไว้ก่อน คุณสมบัติที่ทางสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลแห่งน้ีกําหนดได้แก่ เป็นแรงงานต่างด้าว ชายและหญิงที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป ขยัน 
อดทน และสามารถทํางานล่วงเลยเวลา น้อยครั้งมากที่ทางสถานประกอบการจะไม่พบแรงงานต่าง
ด้าวที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวน
มาก ทําให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลสามารถคัดเลือกแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานได้
โดยง่าย และส่วนมากจะได้แรงงานต่างด้าวที่มีลักษณะตรงตามคุณสมบัติที่สถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลกําหนดไว้ การกําหนดคุณสมบัติเป็นเพียงหลักการและข้อกําหนดเบ้ืองตนเท่าน้ัน  

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“มีการกําหนดคุณสมบัติ ของแรงงานต่างด้าวเบ้ืองต้น คือ เป็นแรงงานต่างด้าว 

ชายหรือหญิง อายุต้อง 18 ปีขึ้นไป ต้องขยัน อดทน ทํางานล่วงเลยเวลาได้ เพราะบางที
งานมันต่อเนื่อง แต่จริง ๆ คุณสมบัติพวกน้ีก็แค่คราว ๆ เลย เพราะแรงงานต่างด้าวมีเยอะ
มาก ส่วนมากก็จะตรงกับคุณสมบัติที่กําหนดไว้เกือบทุกคน” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559)  

  2.2.2 แหล่งทีม่าของแรงงานต่างด้าว 
แหล่งที่มาของแรงงานต่างด้าว ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะ

ทําการหาแรงงานที่ต้องการจากแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการก่อน จะทําการ
สอบถามและบอกกล่าวผ่านทางแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการว่า ถ้ามีญาติ มี
เพ่ือน หรือมีคนรู้จักที่กําลังหางานหรือต้องการทํางานอยู่ ให้แนะนํามาสมัครงานที่สถานประกอบการ 
และอีกแหล่งที่ทางสถานประกอบการเลือกก็คือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร หากต้องการ
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แรงงานต่างด้าวในกรณีเร่งด่วนทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลก็จะหาแรงงานต่างด้าวผ่าน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครแห่งน้ี นอกจาก 2 แหล่งข้อมูลข้างต้นแล้ว บางคร้ังแรงงานต่างด้าว
ที่ต้องการทํางานจริง ๆ ก็จะเข้ามาขอสมัครงานเพ่ือต้องการเข้ามาทํางานกับทางสถานประกอบการ 
แปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี แรงงานต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครต่างก็ล้วนแต่
ต้องการมีงานทํา ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จึงไม่ค่อยมีความกังวลใน
แหล่งที่มาของแรงงานต่างด้าวมากนัก 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “แรงงานต่างด้าวก็จะมาจากทางสถานประกอบการจะบอกกล่าวผ่านแรงงาน

เดิมว่าถ้ามีญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือคนรู้จักที่ต้องการทํางานก็ให้ลองชักชวนเขามา
สมัคร แต่ถ้าในกรณีที่ต้องการแรงงานเร่งด้วย ทางสถานประอบการก็จะหาแรงงาน
ผ่านทางสํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
 2.2.3  การคัดเลือกแรงงานต่างด้าว 

การคัดเลือกแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางานในสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเล ผู้ประกอบการจะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการกําหนดไว้
เบ้ืองต้น นอกจากแรงงานต่างด้าวที่ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะมีคุณสมบัติตรงตาม
กําหนดแล้ว ผู้ประกอบการยังจะคัดเลือกแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับงานที่แรงงานต่างด้าวคนน้ัน
จะต้องทําอีกด้วย เช่น แรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ชายก็จะให้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองจักรเพราะเป็น
งานที่ต้องใช้แรงมาก ส่วนถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวผู้หญิงก็จะให้ทํางานประเภทบรรจุสินค้า แกะกุ้ง 
แกะปลาต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องใช้แรงมาก เหมะกับแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้หญิง 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“ขั้นแรกก็จะคัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ตรงกับคุณสมบัติที่ทางสถาน

ประกอบการกําหนดไว้เบ้ืองต้น และก็จะคัดเลือกให้เหมาะสมกับงาน เช่น หากเป็น
งานที่เก่ียวกับเคร่ืองจักร ก็จะใช้แรงงานผู้ชาย แต่ถ้าเป็นการบรรจุสินค้า แกะกุ้ง แกะ
ปลา ก็จะใช้แรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้หญิง” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

   
2.3  การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

  2.3.1 ความจําเป็นในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีได้ให้

ความสําคัญในเร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการของสถานประกอบการจะเป็นผู้ดําเนินการข้ึน
ทะเบียนแรงงานให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการ ความจําเป็นในการข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ก็เพ่ือเป็นการทําให้การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
เป็นการป้องกันเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ว่าทางสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
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ทะเลแห่งน้ีมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอด
จนถึงเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่สามารถทํางานให้กับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการไม่ต้องมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้อง
หลบซ้อนในประเทศไทย มีอิสระ ไมถู่กการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง 

ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีความจําเป็น สถานประกอบการจะได้

ทําการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ไม่มีปัญหาตามมาเมื่อมี
การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ถ้าหากพบแรงงานต่างด้าวที่แอบเข้ามา
ทํางานอย่างผิดกฎหมาย มันจะส่งผลกระทบที่ยุ่งยากต่อสถานประกอบการด้วย แล้ว
การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวก็ยังช่วยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวดี
ขึ้นอีกด้วย พวกเขาไม่ต้องอยู่แบบหลบ ๆ ซ้อน ไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้าง” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
2.3.2 ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน แรงงานต่างด้าว 
 ในส่วนของการขึ้นทะเบียนแรงงานคนต่างด้าว ผู้ประกอบการของสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการข้ึนทะเบียนแรงงานให้กับ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี โดยทางสถาน
ประกอบการจะดําเนินการโดยผ่านผู้ที่รับจ้างข้ึนทะเบียนแรงงานให้อีกที ผู้ที่รับจ้างเป็นธุระในการขึ้น
ทะเบียนแรงงานให้จะเดินทางเข้ามาบริการให้ถึงสถานประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่เพียง
แค่เตรียมเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่จะทําการขึ้นทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนของ
แรงงานต่างด้าวแต่ละคน ขั้นตอนการดําเนินการหลังจากน้ีจะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่อไป  

 ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทางสถานประกอบการจะเป็นธุระ

ดําเนินการให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอยู่ในสถานประกอบการ โดยจะ
ผ่านผู้ที่รับจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกที ทางสถานประกอบการจะมีหน้าที่
เพียงแค่เตรียมเอกสารของแรงงานต่างด้าวและค่าใช้จ่ายสําหรับการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวเท่าน้ัน และหน้าที่หลังจากน้ันผู้ที่รับจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวก็จะไปดําเนินการต่อให้อีกที” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 
 
2.4  การพัฒนาแรงงานต่างด้าว 

  2.4.1 วิธีการฝึกฝนและสอนงานแรงงานต่างด้าว 
เมื่อได้แรงงานต่างด้าวที่ตรงตามคุณสมบัติและเหมาะสมกับงานที่ทางสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลกําหนดไว้แล้ว ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ก็จะมีการ
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ฝึกฝนและสอนงานให้กับแรงงานต่างด้าว ในวันที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานวันแรก ผู้ประกอบการ
ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จะมอบหมายหน้าที่การฝึกฝนและสอนงานให้กับหัวหน้า
งานท่ีเป็นคนไทยช่วยควบคุม ฝึกฝน และสอนงานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ โดย
หัวหน้างานที่เป็นคนไทยจะทําการฝึกฝนและสอนงานผ่านแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ก่อน เนื่องจาก
แรงงานต่างด้าวที่อยู่มานาน พวกเขาสามารถพูดทั้งภาษาไทยและภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี ทําให้
สามารถช่วยในเรื่องการส่ือสารกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ได้เป็นอย่างดี หัวหน้างานที่เป็น
แรงงานไทยจะแจ้งให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ทราบว่าในแต่ละวัน เขาจะต้องทําอะไรบ้าง  
และแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการปฏิบัติอย่างไร เน่ืองจากหัวหน้างานที่เป็นคนไทยมีความคุ้นเคยกับ
แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าหัวหน้าคนงานที่เป็นคนไทยจะไม่สามารถส่ือสารกับแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทํางานเป็นภาษาของแรงงานต่างด้าวได้ แต่หัวหน้าแรงงานที่เป็นคนไทยก็มีความรู้ และ
เข้าใจคําพูดบางคําพูดของพวกแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากหัวหน้างานที่เป็นคนไทยมี 
ประสบการณ์ในการทํางานกับแรงงานต่างด้าวมานานหลายสิบปี  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“ก่อนที่แรงงานต่างด้าวจะเร่ิมทํางานก็จะมีการมอบหมายให้หัวหน้างานที่

เป็นคนไทยให้ช่วยควบคุมดูแล ฝึกฝนและสอนงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ใหม่ เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวัน หัวหน้าแรงงานที่
เป็นคนไทยเขาก็จะใช้วิธีให้แรงงานต่างด้าวคนเก่าที่อยู่มานาน ที่สามารถพูด
ภาษาไทยได้บ้างช่วยในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่” (สิริพร สัจจะ
วัฒนะ, 2559) 

“โดยปกติถ้ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานใหม่ ทางคุณสิริพรก็จะมอบ 
หมายมาให้ช่วยควบคุม ฝึกฝนและสอนงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ ก็จะ
อาศัยแรงงานต่างด้าวที่อยู่มานาน คนเก่า ๆ ช่วยในการสื่อสารพูดคุยให้ เพราะ
พวกน้ีอยู่มานานพูดภาษาไทยได้เยอะ ส่วนตัวเองด้วยความที่อยู่กับแรงงานต่าง
ด้าวมานานก็พอที่จะรู้หรือคุ้นเคยภาษาของพวกเขาอยู่บ้าง แต่พูดไม่ได้แค่นั้นเอง” 
(สมเกียรติ หัวหน้าแรงงานต่างด้าว, 2559) 

 
2.4.2  พัฒนาการของแรงงานต่างด้าว 

ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะให้หัวหน้างานที่
เป็นคนไทยคอยสังเกตแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ว่า หลังจากที่ได้รับการฝึกฝนและสอนงาน
ไปแล้ว แรงงานต่างด้าวคนน้ันมีพัฒนาการไปในทิศทางใด สามารถรับรู้และเข้าใจการทํางานในแต่ละ
วันได้มากน้อยแค่ไหน และสามารถทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ ที่อยู่มาก่อนได้หรือไม่ ถ้า
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่มีพัฒนาการไปในทางที่ดี ทางหัวหน้างานก็จะให้คําชมเชยแก่
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ เพ่ือเป็นการให้กําลังใจและสร้างความรู้สึกที่ดีในการทํางานให้กับแรงงาน



56 
 

ต่างด้าวใหม่คนน้ัน แต่ถ้าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ยังไม่ค่อยมีพัฒนาการที่ดี ยังไม่เข้าใจ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการทํางาน หัวหน้าแรงงานที่เป็นคนไทยก็จะเข้าไปควบคุมดูแลฝึกฝนและ
สอนงานให้อีกคร้ัง และให้คําปรึกษาว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ มีความไม่เข้าใจหรือติดขัด
กระบวนการหรือขั้นตอนอะไรในการทํางาน บางครั้งหัวหน้างานจะให้เพ่ือนร่วมงานที่เป็นแรงงานต่าง
ด้าวที่อยู่มานาน ช่วยสอนงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ เพ่ือเป็นการลดความเครียด
และลดความรู้สึกของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ว่ากําลังถูกกดดันจากหัวหน้างาน เนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าวที่อยู่ในระดับเดียวกันจะมีความรู้สึกที่เข้าใจกันมากกว่า 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “พอฝึกฝนและอบรมเสร็จ ทางสถานประกอบการก็จะให้หัวหน้างานที่เป็น

คนไทยช่วยดูพัฒนาการของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ว่ามีพัฒนาการไปใน
ทิศทางใด เข้าใจกระบวนการและข้ันตอนการทํางานแค่ไหน หรือมีปัญหาอะไรใน
การทํางาน” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ระยะเวลา 2- 3 วันแรกที่แรงงานต่างด้าวใหม่เข้ามาทํางาน ก็จะคอยดู
พัฒนาการของเขาว่า เขาสามารถทํางานได้ไหม เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้มากน้อย
แค่ไหนและมีพัฒนาการไปในทิศทางใด ถ้าเขามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี ก็จะ
เข้าไปพูดคุยชมเชยให้เขารู้สึกดีมีกําลังใจในการทํางาน แต่ถ้าแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาใหม่ยังไม่มีพัฒนาการในการทํางานก็จะเข้าไปสอบถามพูดคุยให้คําปรึกษาและ
ฝึกฝนสอนงานให้เขาอีกคร้ัง และบางคร้ังก็จะใช้วิธีให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่มานาน 
ที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ช่วยค่อยสอนและให้คําปรึกษา เพ่ือเป็นการลดความเครียด
และความรู้สึกว่าถูกกดดันจากหัวหน้างานในการทํางาน” (สมเกียรติ หัวหน้า
แรงงานต่างด้าว, 2559) 

  
2.4.3  ประโยชน์ของการฝึกฝนและสอนงาน 

เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายในกระบวนการทํางานให้น้อย
ที่สุด การฝึกฝนและการสอนงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ในสถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเลแห่งน้ี เป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวมาก เพราะแรงงานจะได้รับรู้และเข้าใจการ
ทํางานอย่างแท้จริงว่าในแต่ละวันเขาต้องทําอะไร และเพ่ือเขาจะได้เข้าใจถึงกระบวนการหรือขั้นตอน
ในการทํางานเบ้ืองต้นว่าพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างในแต่ละวัน และยังเป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลในเรื่องของการลดความเสียหายหรือของเสียที่อาจจะเกิดข้ึนใน
กระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานของแรงงานต่างด้าว น้ันหมายถึงว่าถ้ามีการฝึกฝนและสอนงานให้
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ให้มีความเข้าใจและมีพัฒนาการในการทํางานไปในทิศทางที่ดี ก็
จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายของปัจจัยในการผลิตจําพวกวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
การผลิตด้วย 
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ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการในเรื่องของความเสียหายหรือของเสียที่

จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ถ้ามีการฝึกฝนและสอนงานให้เข้าใจในการทํางาน 
ปัจจัยในการผลิตจําพวกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็จะไม่เกิดความเสียหายกลายเป็น
ของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานใหม่จะได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนและ
สอนงานในเรื่องกระบวนการและข้ันตอนในการผลิต เขาจะรับรู้ว่าในแต่ละวันเขา
ต้องทําอะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเขา
เองก่อนทํางานในทุกๆวัน ทางสถานประกอบการก็จะไม่สิ้นเปลืองปัจจัยที่ใช้ใน
กระบวนการการผลิตจําพวกวัตถุดิบ” (สมเกียรติ หัวหน้างานคนไทยท่ีคุมแรงงาน
ต่างด้าว, 2559) 

 
2.5  การจ่ายค่าตอบแทน 

ค่าแรงเป็นสิ่งที่แรงงานต่างด้าวต้องการมากที่สุดในการเข้ามาทํางานในประเทศไทย 
พวกเขาจะให้ความสําคัญกับเงินหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางานเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
แรงงานต่างด้าวมีภาระและหน้าที่ในการที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุด เพ่ือส่งกับไปให้พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง 
หรือครอบครัวของเขาที่อยู่ในบ้านเกิด พวกเขาจึงมีความขยันและอดทนต่อการทํางานเป็นอย่างมาก 
ไม่เคยปฏิเสธงานหนัก แต่ด้วยความที่เงินเป็นปัจจัยหลักที่พวกเขาต้องการทําให้พวกเขาไม่ยึดติดกับ
สถานที่ทํางานเดิม หมายความว่า หากมีสถานประกอบการอ่ืนให้ค่าแรงหรือผลตอบแทนที่มากกว่า
พวกเขาก็พร้อมที่จะออกจากงานทันทีเพราะเงินมีความสําคัญกับพวกเขามากกว่าสิ่งอ่ืนใด 

2.5.1 การสํารวจค่าตอบแทน 
 เน่ืองจากในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการ

แปรรูปอาหารทะเลต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ละสถานประกอบการมีการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวเข้า
ไปทํางานเป็นหลัก การกําหนดค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปทํางานกับสถานประกอบการของ
ตนเป็นสิ่งสําคัญมากต่อสถานประกอบการถ้ากําหนดค่าแรงตํ่ากว่าสถานประกอบการรายอ่ืนแรงงาน
ต่างด้าวก็จะลาออกไปอยู่กับสถานประกอบการอ่ืนที่เป็นคู่แข่งทางการค้า แต่ถ้ากําหนดค่าแรงให้
แรงงานต่างด้าวมากเกินไปกว่าสถานประกอบการอ่ืน ๆ ก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน การ
สํารวจค่าตอบแทนของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อสถานประกอบการ ทางสถานประกอบ 
การแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจะทําการสํารวจสถานประกอบการอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่ว่ามีการกําหนด
ค่าแรงอยู่จํานวนเท่าใด ทําการสํารวจโดยการสอบถามโดยตรง ไปยังผู้ประกอบการรายอ่ืนๆว่ามีการ
ให้ค่าแรงแก่แรงงานต่างด้าวจํานวนเท่าใด และก็จะนําขอ้มูลที่ได้มาคํานวณว่าทางสถานประกอบการ
สามารถจ่ายได้เท่ากับสถานประกอบการน้ันๆ หรือถ้าสามารถจ่ายได้มากกว่าเพ่ือเป็นการดึงแรงงาน
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ต่างด้าวให้เข้ามาทํางาน ทางสถานประกอบการจะสามารถจ่ายค่าแรงให้แรงงานต่างด้าวได้มากกว่า
เท่าใด ที่จะไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายในเร่ืองของต้นทุน 

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “เน่ืองจากในเขตพ้ืนที่มีการประกอบสถานประกอบการแปรรูปอาหาร

ทะเลเป็นจํานวนมาก และส่วนมากก็จะใช้แรงงานต่างด้าวทํางาน การกําหนด
ค่าแรงของแรงงานต่างด้าวก็ต้องมีความใกล้เคียงกันไม่อย่างน้ันแรงงานต่างด้าวก็
ลาออกไปหมด ก่อนการกําหนดค่าแรงทางสถานประกอบการก็จําทําการสํารวจ
ค่าแรงจากสถานประกอบการโดยรอบก่อนว่าเขากําหนดกันไว้เท่าไหร่ แล้วนํามา
คํานวณว่าสถานประกอบการของเราสามารถจ่ายให้แรงงานต่างด้าวได้มากกว่า
หรือน้อยกว่าสถานประกอบการอื่นๆเท่าไหร่ การกําหนดค่าแรงจะต้องไม่กระทบ
กับค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนมากเกินไปด้วย” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
2.5.2  การกําหนดค่าตอบแทน 
 เมื่อทําการสํารวจค่าตอบแทนในเขตพ้ืนที่โดยรอบแล้ว ทางสถานประกอบการ

แปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจะทําการคํานวณเพ่ือนํามากําหนดเป็นค่าตอบแทนข้ันพ้ืนฐานที่แรงงานทุคน
จะได้รับเท่ากันหมดก่อน หลักจากน้ันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทํางาน และเพศของแรงงานต่างด้าว
แตกต่างกันออกไป ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจะมีการกําหนดค่าแรงให้แรงงาน
ต่างด้าวที่มีประสบการณ์ทํางานจากท่ีอ่ืนได้ค่าแรงเพิ่มข้ึนจากเงินเดือนที่กําหนดข้ันพ้ืนฐานไว้ และทาง
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ียังมีการกําหนดค่าแรงให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานชาย
ได้รับค่าแรงมากกว่าแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานหญิงอีกด้วย เน่ืองจากทางสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลให้ความสําคัญกับแรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศชายว่าพวกเขาต้องทํางานที่ให้แรงมากกว่า
เพราะเป็นงานที่หนักกว่างานของแรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศหญิง แรงงานต่างด้าวเพศชายจึงได้ค่าแรง
เพ่ิมขึ้นจากค่าแรงข้ันพ้ืนฐานอีกนิดหน่อย 

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “การกําหนดค่าตอบแทนหลังจากทําการสํารวจค่าตอบแทนโดยรอบแล้ว 

ทางสถานประกอบการก็จะนํามาคํานวณว่าทางสถานประกอบการแห่งน้ีสามารถ
จ่ายค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวได้เท่าไหร่ และทางสถานประกอบการก็ยังมีการ
กําหนดอีกว่าถ้าแรงงานต่างด้าวมีประสบการณ์ทํางานจากสถานประกอบการอ่ืน
มาก็จะได้ค่าแรงเพ่ิมขึ้นอีก ทางสถานประกอบการยังให้ความสําคัญกับแรงงานต่าง
ด้าวที่เป็นเพศชายอีกด้วย เน่ืองจากพวกเข้าทํางานหนัก งานที่พวกเขาทําต้องใช้
แรงมากกว่าแรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศหญิง ทางสถานประกอบการจึงกําหนดให้
แรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศชายได้ค่าแรงมากกว่าแรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศหญิงอีก
นิดหน่อย” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 
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2.5.3  การปรับค่าตอบแทน 
การขึ้นเงินเดือนให้กับแรงงานต่างด้าว ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหาร

ทะเลแห่งน้ีจะพิจารณาจากความขยันมั่นเพียร ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย 
ความมีน้ําใจแกเพ่ือร่วมงาน ความสามารถให้การทํางาน และความลําบาก ยากหรือง่ายของงานที่
แรงงานต่างด้าวแต่ละคนได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานที่เป็นคนไทย ทางสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลจะพิจารณาปรับเพ่ิมเงินเดือนให้กับแรงงานต่างด้าวในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี โดย
หัวหน้าแรงงานคนไทยจะมีส่วนในการเข้ามาช่วยพิจารณาปรับเพ่ิมให้กับแรงงานต่างด้าวแต่ละคน 
เน่ืองจากหัวหน้าแรงงานที่เป็นคนไทยจะเข้าถึงแรงงานต่างด้าว และรับรู้พฤติกรรมของแรงงานต่าง
ด้าวมากท่ีสุดว่า แต่ละคนมีความประพฤติเป็นอย่างไรขณะปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือนให้กับแรงงาน
ต่างด้าวถือเป็นอีกสิ่งหน่ึงในการสร้างกําลังใจและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสถานประกอบการให้กับ
แรงงานต่างด้าวได้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสถานประกอบการ ทําให้พวกเขารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าถ้า
พวกเขามีความขยันมั่นเพียรอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ วัน พวกเขาก็จะได้ค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นจากการข้ึน
เงินเดือนในทุก ๆ ปี 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “จะมีการพิจารณาขึ้นค่าแรงให้แรงงานต่างด้าวทุกเดือนตุลาคมของทุกปี 

ทางสถานประกอบการจะพิจารณาร่วมกับหัวหน้างานที่เป็นคนไทยในการพิจารณา
ขึ้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง การขึ้นเงินเดือนให้กับแรงงานต่างด้าวก็เหมือนเป็นการสร้าง
กําลังใจ สร้างความรู้สึกที่ดีต่อสถานประกอบการ เป็นการตอบแทนที่พวกเขาต้ังใจ
ทํางานอย่างหน่ึง” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ผมมีส่วนในการช่วยผู้ประกอบการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนให้กับแรงงาน
ต่างด้าวเพราะว่า เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคอยควบคุมดูแลการทํางานของแรงงานต่างด้าว
โดยตรง จะรับรู้ได้ว่าแรงงานต่างด้าวคนไหนมีลักษณะการทํางานเป็นอย่างไร ต้ังใจ
ทํางาน ขยันมั่นเพียร มีนํ้าใจคอยช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานมากหรือน้อยในแต่ละคน” 
(สมเกียรติ, 2559) 

 
2.5.4  การจ่ายค่าตอบแทน 
 ในแต่ละเดือนผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะ

จ่ายค่าแรงให้แรงงานต่างด้าว 2 ครั้งต่อเดือน  โดยรอบแรกทางสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลจะจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวในทุกวันที่ 15 ของเดือน และรอบที่สองจะจ่ายให้ในทุกวันที่ 
30 ของทุกเดือน การจ่ายเงินเดือนให้แรงงานต่างด้าวในลักษณะน้ี แรงงานต่างด้าวมีความยินยอมแต่
โดยดีไม่มีปัญหาเน่ืองจากทางผู้ประกอบการจะแจ้งให้แรงงานต่างด้าวทราบลักษณะการจ่ายเงินของ
ทางสถานประกอบการ ต้ังแต่วันแรกที่แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทํางานกับทางสถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเลแห่งน้ี สาเหตุที่ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้แรงงานต่างด้าวทราบก่อน ก็เพ่ือเป็นการลด
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ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาความไม่พอใจต่าง ๆ การจ่ายเงินเดือนในลักษณะน้ียังเป็นการ
ช่วยให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี มีความสามารถในการจัดการบริหารหมุนเวียน
ต้นทุนให้เกิดสภาพคล่องในกระบวนการผลิต  

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“ทางสถานประกอบการจะแบ่งจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวเดือนละ  

2 ครั้ง จะตรงกับทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของทุกเดือน แรงงานต่างจะรับรู้
ลักษณะการจ่ายเงิน ต้ังแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานกับสถานประกอบการ เพราะ
จะแจ้งให้แรงงานต่างด้าวรับรู้เพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนการจ่ายค่าแรงในลักษณะ
นี้ยังช่วยให้สถานประกอบการบริหารหมุนเวียนต้นทุน ทําให้เกิดสภาพคล่องใน
กระบวนการผลิตอีกทาง” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559)  

“ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จะทําการจ่าย
ค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30 ของเดือน หากวันที่กําหนด
ไว้ตรงกับเสาร์หรืออาทิตย์ทางสถานประกอบการก็จะจ่ายให้วันศุกร์” (สมเกียรติ 
หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว, 2559) 

 
2.6  สวัสดิการ ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ 
 2.6.1 สวัสดิการพื้นฐาน 
  แรงงานต่างด้าวจะได้รับประกันสังคม เบ้ียขยัน มีที่พักจากการเก็บข้อมูล 

สวัสดิการและผลประโยชน์เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลให้ความสําคัญ 
เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของแรงงานต่างด้าว และเป็นการให้สิทธิประโยชน์แกพวกเขา
นอกเหนือจากค่าแรงที่แรงงานต่างด้าวได้รับในแต่ละเดือน การมีประกันสังคมจะเป็นประโยชน์แก่
แรงงานต่างด้าวเมื่อเจ็บป่วยก็สามารถใช้สิทธิจากประกันสังคมได้ เบ้ียขยัน ผู้ประกอบการของสถาน
ประกอบการจัดให้แรงงานต่างด้าวที่ทํางานล่วงเวลาได้รับเบ้ียขยันตามเวลาจริงที่แรงงานทํางานเกิน
เวลาไปจะคิดให้เป็นรายช่ัวโมง ทางสถานประกอบการยังจัดที่อยู่อาศัยให้แรงงานต่างด้าวคนละ 1 
ห้องพัก สามารถเข้าพักอาศัยได้พร้อมครอบครัว ที่พักจะอยู่บริเวณด้านหลังของสถานประกอบการ 

 2.6.2 สวัสดิการที่สถานประกอบการให้แรงงานต่างด้าว 
         ในแต่ละปีแรงงานต่างด้าวจะได้รับเสื้อผ้าคนละ 2 ชุดต่อปี จากสถาน

ประกอบการ ในส่วนของเงินโบนัสทางสถานประกอบการจะจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวในช่วงวัน
ตรุษจีน แต่อาจจะไม่ได้ทุกปีขึ้นอยู่กับผลประกอบ การที่ทางสถานประกอบการได้รับในแต่ละปี ทาง
สถานประกอบการยังมีสวัสดิการพิเศษเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน สําหรับแรงงานต่างด้าวที่มีความ
จําเป็นต้องใช้เงินหรือต้องการกู้ยืมเงิน เรื่องของวันลาหยุดแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิลาหยุดได้คนล่ะ 
15 วันต่อปี จะรวมลาทุกลักษณะไว้หมดแล้วอยู่ใน 15 วัน  

  สวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมดน้ีทางผู้ประกอบการต้องการตอบสนอง
ความต้องการและเป็นการตอบแทนแรงงานต่างด้าวที่พวกเขาทํางานหนักกันมาตลอดทั้งปี เพ่ือให้
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แรงงานเกิดความรู้สึกดีนําไปสู่ความจงรักภักดีต่อสถานประกอบการและทํางานกับสถานประกอบการ
ไปนาน ๆ  

  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“ให้อยู่ฟรี แล้วก็แจกเสื้อผ้าให้คนละ 2 ชุด ในเรื่องของวันหยุดก็จะให้สิทธิ

สามารถลาได้ 15 วัน รวมทุกอยางแล้ว ทั้งลาป่วย ลากิจ ถ้าแรงงานต่างด้าวคนไหน
ต้องการกู้เงินก็มีสิทธิพิเศษให้กู้ แต่ต้องเข้ามาคุยเป็นกรณีพิเศษ” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 
2559) 

“มีประกันสังคม มีที่พักให้อยู่ มีเงินพิเศษให้ถ้าทํางานเลิกช้ากว่าเดิม มี
วันหยุด 15 วัน” (นาย แรงงานต่างด้าว, 2559) 

“ได้ประกันสังคม มีที่อยู่ฟรี ถ้าเราเดือนร้อนเร่ืองเงิน ก็ขอกู้เงินได้เขาให้ 
เสื้อผ้าให้ 2 ชุด ปีหน่ึง บางปีช่วงตรุษจีนได้โบนัส” (ธิดามุ แรงงานต่างด้าว, 2559) 

“มีที่พักอยู่ฟรี เขาให้ประกันสังคม ลาได้ 15 วัน ได้เสื้อผ้า ขอกู้เงินได้มีเพ่ือน
เคยไปขอกู้ก็ได้แต่ต้องไปคุย ถ้าวันไหนทํางานเลิกช้าไปก็ได้เงิน” (ปี แรงงานต่างด้าว, 
2559) 

“ตรุษจีนบางปีได้โบนัส ที่พักฟรี เสื้อผ้าได้ปีละ 2 ชุด ถ้าทํางานเกินเวลาได้
เงินที่เรียกว่าเบ้ียขยันอีก ประกันสังคมก็ได้ วันลาได้ 15 วัน กู้เงินได้แต่ต้องไปคุย
กับเจ้” (สอง แรงงานต่างด้าว, 2559) 

“ได้พักฟรีในโรงงาน มีประกันสังคม ได้ชุด 2 ชุด ได้เบ้ียขยันถ้าทํางานเกินเวลา
เลิกงานไป ตรุษจีนบางปีแจกโบนัส กู้เงินได้เพ่ือเคยไปขอกู้” (ถือ แรงงานต่างด้าว, 
2559) 

   
2.6.3  ความพึงพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว 

จากการเก็บข้อมูล เรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์ที่แรงงานต่างด้าวได้รับจาก
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี แรงงานต่างด้าวมีความพอใจในสวัสดิการและผลประโยชน์
ที่พวกเขาได้รับจากสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ยิ่งในส่วนของการที่สถานประกอบการจัดที่พัก
อาศัยให้พวกฟรี พวกเขาย่ิงพอใจมาก เน่ืองจากโดยปกติแล้วผู้ประกอบการรายอ่ืนที่พวกเขาเคยทํางานที่
ผ่านมา แรงงานต่างด้าวต้องหาเช่าที่อยู่อาศัยเอง ซึ่งแตกต่างจากสถานประกอบการแห่งน้ีเป็นอย่างมาก 
แรงงานต่างด้าวจึงเกิดความพอใจในสิ่งที่พวกเขาได้รับ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเสียค่านํ้าและค่าไฟฟ้าเอง
ก็ตาม แต่ก็ยังดีกว่าที่พวกเขาจะต้องเสียทั้งค่าเช่าที่พักอาศัย และค่านํ้าค่าไฟฟ้า ในส่วนสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ แรงงานต่างก็มีความพอใจเช่นเดียวกัน โดยปกติพวกแรงงานต่างด้าวน้ัน จะเป็น
ชนกลุ่มที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงต่อนายจ้างอยู่แล้ว นายจ้างหรือผู้ประกอบ การหยิบยื่นอะไรให้พวกเขาก็
ยอมรับและพอใจในสิ่งที่พวกเขาได้รับเสมอ เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าการที่พวกเขาเข้ามาทํางานใน
ประเทศไทยเหมือนพวกเขาแค่ เข้ามาอาศัยอยู่เพ่ือทํางานหาเงินเท่าน้ัน สิ่งที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการ
มอบให้จึงเป็นสิ่งที่พวกเขาพอใจไม่ว่าสิ่งน้ันจะมากหรือน้อยก็ตาม 
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ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “เคยทําที่อ่ืนที่พักต้องหาเอง ที่นี่ดี พอใจ ดีใจมีที่พักให้อยู่ฟรี เสียค่านํ้าค่า

ไฟก็ไม่เป็นไร สวัสดิการเรื่องอ่ืนก็แล้วแต่เขาจะให้เรา ให้อะไรเราก็พอใจหมด” (โยน 
แรงงานต่างด้าว, 2559) 

“พอใจ มีที่พักให้สบายเลย ไม่ต้องหาเช่า เช้ามาก็เดินมาทํางานเย็นก็เดิน
กลับ มีสวัสดิการ ก็พอใจหมดแล้วแต่ให้” (ธิดามุ แรงงานต่างด้าว, 2559) 

“พอใจ พอใจ ให้อะไรเราก็ชอบหมดนะ” (ปี แรงงานต่างด้าว, 2559) 
“เขาให้เราก็พอใจ แล้วแต่เขาจะให้เรา” (นาย แรงงานต่างด้าว, 2559) 
“เมื่อก่อนเคยทําที่อ่ืนมา 5 ปี ลําบากเขาไม่มีที่พักให้ พอย้ายมาที่นี่สบายเจ้

จัดที่พักไว้ให้จ่ายแค่ค่านํ้าค่าไฟ เรื่องอ่ืนก็แล้วแต่เขาจะให้ เขาให้อะไรเราก็รับไว้
พอใจหมดเลย” (สอง แรงงานต่างด้าว, 2559) 

“พอใจเร่ืองที่พักอาศัย โบนัสก็พอใจแต่ถ้าได้ทุกปีดีเลย เรื่องอ่ืน ๆ เขาให้เรา
ก็พอใจดีใจที่ได้ เราไม่เรียกร้องเขาให้อะไรมาเราก็ดีใจ” (ถือ แรงงานต่างด้าว, 
2559) 

“เจ้ใจดี เคยเดือนร้อนเงิน ต้องส่งเงินกับบ้านก็ลองเข้าไปขอกู้ เขาก็ให้ ที่น่ี
เขามีสวัสดิการเยอะกว่าที่ที่เราเคยทํามาก่อน พอใจ เขาให้อะไรเราก็รับ เราก็
พอใจ” (หมู่ แรงงานต่างด้าว, 2559) 

“พอใจครับ” (นุ แรงงานต่างด้าว, 2559) 
“เขาให้อะไรเราก็ชอบหมดนะ พอใจ พอใจ มีที่อยู่อาศัยให้ดีมากเลย” 

(ลี แรงงานต่างด้าว, 2559) 
“เคยทํางานที่อ่ืนมา สวัสดิการได้ไม่เยอะเท่าน้ีเลย ที่นี่เขาให้เราเยอะ ที่พัก

อาศัยเขามีให้หมดเลย พอใจที่ ไ ด้ เจ้ เขาให้อะไรเราก็พอใจทุกอย่างเลย”  
(กา แรงงานต่างด้าว, 2559)  

  
2.7  การประเมินผลการทาํงาน 

2.7.1  ความสาํคัญการประเมินผลการปฏิบัติของงานแรงงานต่างด้าว 
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ให้ความสําคัญกับการ

ประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก เพราะการประเมินผลงานจะทําให้ทราบถึง
ศักยภาพในการทํางานของแรงงานต่างด้าวแต่ละคนว่า แต่ละคนมีความสามารถในการทํางานมาก
น้อยแค่ไหน เนื่องจากความสามารถในการทํางานของแรงงานต่างด้าวแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ทางสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี จึงต้องทําการประเมินผลออกมาว่าแรงงานแต่ละคนมี
ความสามารถหรือมีความถนัดในงานประเภทใดหรือไม่ถนัดในงานประเภทใด เพ่ือทําการแก้ไขหรือ
ทําการพัฒนาบุคลากรน้ันคือ แรงงานต่างด้าว ทําให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีใช้
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ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ทํางานให้กับสถานประกอบการอย่างคุ้มค่าที่สุด ตามศักยภาพและความถนัด
ของแต่ละบุคคล เพ่ือนําไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“การประเมินผลมีความสําคัญต่อสถานประกอบ เพราะจะทําให้สถาน

ประกอบการทราบว่าแรงงานต่างด้าวแต่ละคนมีศักยภาพในการทํางานมากน้อยแค่
ไหน เพราะแรงงานต่างด้าวที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทางสถานประกอบการต้องนํา 
ไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกระบวนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การ
ประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าวจึงสําคัญต่อสถานประกอบการ” (สิริพร 
สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
2.7.2  ระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว 

เน่ืองจากภายในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลได้มีการจัดจ้าง
แรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางาน ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแห่งน้ี จึงจัดให้มีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว เพราะคิดว่าการประเมินผลการทํางานคือสิ่งจําเป็นสิ่งหน่ึงใน
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยจะแบ่งแรงงานต่างด้าวออกเป็นกลุ่ม กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่
ทํางานที่นี่ต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป แรงงานต่างด้าวที่ทํางานที่น่ีต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป และแรงงานต่างด้าวที่ทํางาน
ที่นี่ยังไม่ถึง 2 ปี  จากน้ันผู้ประกอบการก็จะกําหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินผลการทํางานของ
แรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีขึ้น ซึ่งได้แก่ กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลจากความขยัน ความมีนํ้าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน การขาดงาน 
ปริมาณงานท่ีทําในแต่ละวัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางาน เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ัน
เป็นหลักการที่ผู้ประกอบการของสถานประกอบเป็นคนกําหนดข้ึน เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าว 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ขอ้มูลหลักดังน้ี 
 “ทางสถานประกอบการจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลข้ึนมา แต่ก็

จะมีการแบ่งแรงงานต่างด้าวออกเป็นกลุ่มๆก่อน คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทํางาน
ที่น่ีต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป แรงงานต่างด้าวที่ทํางานที่นี่ต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป และแรงงานต่าง
ด้าวที่ทํางานท่ีนี่ยังไม่ถึง 2 ปี จากน้ันก็จะกําหนดแนวทางหรือเรื่องที่จะใช้
ประเมินผล จะเป็นเรื่องความขยัน ความมีน้ําใจต่อเพ่ือนร่วมงาน เวลาเข้างาน เวลา
เลิกงาน การขาดงาน ปริมาณงานที่ทําในแต่ละวัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทํางาน” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 
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 2.7.3  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว 
สําหรับวิธีการในการประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าว ในสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ทางผู้ประกอบการจะกําหนเดือนที่จะทําการประเมินผล คือ 
เดือนกันยายนของทุกปี โดยผู้ประกอบการจะทําการประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าว
ร่วมกับ หัวหน้างานที่เป็นคนไทยเน่ืองจากหัวหน้างานจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด คอยควบคุมดูแล แรงงาน
ต่างด้าวทุกคน หัวหน้างานที่เป็นคนไทยจะรับรู้ได้ว่าแรงงานต่างด้าวคนไหนมีลักษณะการทํางานเป็น
อย่างไร นอกจากผู้ประกอบการจะทําการประเมินผลการทํางานของแรงงาต่างด้าวร่วมกับหัวหน้างาน
ที่เป็นคนไทยแล้ว เอกสารการลาและใบลงเวลาการเข้าทํางานและใบลงเวลาเลิกงาน ก็เป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการ นํามาใช้ในการประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลแห่งน้ีอีกด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“การประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าว จะประเมินในช่วงเดือน

กันยายนของทุกปี จะให้หัวหน้างานที่คอยควบคุมแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ร่วม
ประเมินผลการทํางานด้วยเพราะเขาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด 
นอกนั้นทางสถานประกอบการก็ยังทําการตรวจสอบข้อมูลการขาด ลา มาสาย 
ระยะเวลาเข้างาน และระยะเวลาการเลิกงานควบคู่กันไปกับการประเมินผลด้วย” 
(สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ผู้ประกอบการจะให้ผมช่วยประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าว
ด้วย เน่ืองจากเป็นผู้ที่คอยควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างใกล้ชิด ก็จะรู้ว่า
แรงงานต่างด้าวแต่ละคนมีลักษณะการทํางานเหมือนหรือแตกต่างกัน” (สมเกียรติ, 
2559) 

   
2.8  การเลิกจ้าง 

  2.8.1 ระเบียบหรือเกณฑ์ในการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 
จากการเก็บข้อมูล สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีได้มีการ

กําหนดหรือต้ังกฎเกณฑ์การเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวไว้ว่า หากแรงงานต่างด้าวกระทําการที่ผิด
กฎหมายทางสถานประกอบการจะเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวคนน้ันทันที รวมไปถึงการกระทําใด ๆ ที่
ทําให้สถานประกอบการได้รับความเสียหาย การขโมยของต่าง ๆ การขาดงานติดต่อกัน 20 วัน โดยไม่
มีการลาหรือแจ้งให้ทางสถานประกอบการทราบ การมีเรื่องทะเลาะวิวาทติดต่อกัน 5 คร้ังขึ้นไป หาก
แรงงานต่างด้าวมีพฤติกรรมตามข้อกําหนดที่สถานประกอบการกําหนดไว้ข้างต้นน้ัน ผู้ประกอบการ
จะสามารถเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวคนน้ันได้ทันที  

ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
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 “หากแรงงานต่างด้าวทําผิดกฎหมาย ทําให้สถานประกอบการได้รับความ
เสียหาย ขโมยของ ไม่มาทํางานเกิน 20 วัน โดยไม่ลาไม่แจ้ง มีเรื่องชกต่อยเพ่ือน
รวมงานเกิน 5 ครั้ง อะไรประมาณนี้ทางสถานประกอบการจะเลิกจ้างแรงงานต่าง
ด้าวคนน้ันทันที เคยมีแรงงานตางด้าวที่ขโมยของโดนเลิกจ้างไปแล้ว” (สิริพร 
สัจจะวัฒนะ, 2559)  

 
2.8.2  วิธีการในการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 
 การเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อแรงงานต่างด้าวกระทําความ 

ผิดตามเกณฑ์ข้อกําหนดที่ทางสถานประกอบการได้กําหนดไว้ วิธีการในการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว
จะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ เมื่อสถานประกอบการจะทําการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 
ผู้ประกอบการจะเรียกแรงงานต่างด้าวที่กระทําความผิดคนนั้นเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวก่อน แจ้งให้
แรงงานต่างด้าวคนน้ันทราบถึงความผิดที่แรงงานต่างด้าวได้ทํา จากนั้นก็จะยืนหนังสือการเลิกจ้าง 
ภายในหนังสือเลิกจ้างจะระบุสาเหตุและเหตุผลที่ทางสถานประกอบการเลิกจ้าง อีกกรณีหากแรงงาน
ต่างด้าวต้องการลาออกเองโดยที่ไม่ได้มีการกระทําความผิด ผู้ประกอบการจะเรียกแรงงานต่างด้าวคน
น้ันเข้าไปคุยถึงสาเหตุการลาออก หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่กับสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลมานาน ผู้ประกอบการก็จะให้แรงงานต่างด้าวคนน้ันกับไปคิดทบทวนอีกคร้ัง แต่ถ้าไม่ได้ผลทาง
สถานประกอบการก็จะมีใบแจ้งความประสงค์ขอลาออกให้กับแรงงานต่างด้าวที่มาขอลาออกจากงาน
เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลาออกต่อไป 

 ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “การเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ถ้ากรณีที่แรงงานต่างด้าวกระทําความผิด

ตามท่ีสถานประกอบการได้กําหนดเอาไว้ ผู้ประกอบการจะเรียกแรงงานต่างด้าว
คนน้ันเข้ามาแจ้งสิ่งที่เขาทําผิดและแจ้งให้ทราบถึงการเลิกจ้างพร้อมย่ืนหนังสือการ
เลิกจ้างที่ระบุสาเหตุของการเลิกจ้างไว้ในน้ัน ส่วนกรณีที่แรงงานต่างด้าวขอลาออก
เอง กรณีนี้ผู้ประกอบการจะเรียกเข้ามาพูดคุยและให้แรงงานต่างด้าวกลับไปคิดเรื่อง
ลาออกอีกที ถ้าหากแรงงานต่างด้าวยังยืนยันที่จะขอลาออก ทางสถานประกอบการก็
จะให้กรอกข้อมูลในเอกสารการย่ืนขอลาออก เพ่ือเก็บไว้เอกสารฉบับน้ีไว้เป็น
หลักฐานในการขอลาออกของแรงงานต่างด้าวต่อไป” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
2.8.3  ความรับผิดชอบหลังการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 
 เมื่อสถานประกอบการได้ทําการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ความรับผิดชอบ

หลังจากการเลิกจ้างก็จะเป็นอีกเรื่องหน่ึงที่ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้องติดตาม 
เน่ืองจากการเลิกจ้างอาจอยู่ระหว่างช่วงคาบเก่ียวของการทํางาน ดังน้ันสถานประกอบการต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าแรงในส่วนที่แรงงานต่างด้าวได้ทํางานให้กับสถานประกอบการไว้ก่อนหน้า ทางสถาน
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ประกอบการจะทําการคิดตามจํานวนวันที่แรงงานต่างด้าวได้ทํางานไว้จริง ในกรณีที่แรงงานต่างด้าวมา
ขอลาออกเองโดยที่ไม่ได้กระทําความผิด ผู้ประกอบการจะให้แรงงานต่างด้าวคนน้ันออกตอนสิ้นเดือน
พอดี และทางสถานประกอบการก็จะมอบเงินพิเศษให้จํานวนคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนให้กับแรงงานต่าง
ด้าวเพื่อเป็นการตอบแทนที่แรงงานต่างด้าวเคยทํางานอยู่ร่วมกันมาในระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ีต้องเป็น
แรงงานต่างด้าวที่ทํางานกับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีมากว่า 3 ปีขึ้นไป 

 ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี   
“กรณีที่แรงงานต่างด้าวทําความผิด ถูกผู้ประกอบการเลิกจ้างในขณะที่เป็น

ช่วงเวลาคาบเกี่ยวการทํางานที่ผ่านมาทางสถานประกอบการจะคิดค่าแรงเป็นวันให้
ตามจริง หลังจากน้ันคือจบกันเลยไมม่ีการรับผิดชอบหรือให้เงินพิเศษอะไรอีก แต่ใน
กรณีที่แรงงานต่างด้าวที่อยู่มานาน ๆ เกิน 3 ปีขึ้นไป ขอลาออกเอง ทางสถาน
ประกอบการจะมีเงินพิเศษคร่ึงหนึ่งของเงินเดือนให้ในวันที่แรงงานต่างด้าวคนน้ัน
ออก เพ่ือเป็นการตอบแทนที่เคยอยู่ทํางานด้วยกันมา” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

  
ส่วนที่ 3 ปญัหาและอุปสรรค ในการจัดการแรงงานต่างด้าว  

3.1 ปัญหาด้านการวางแผน 
  การวางแผนเป็นขั้นตอนแรกท่ีสถานประกอบการทําการวิเคราะห์ ในการกําหนด

ทางเลือกในการจ้างแรงงานให้กับสถานประกอบการณ์ เน่ืองจากถ้ามีการวางแผนที่ดีก็จะเป็นการช่วย
ให้สถานประกอบการสามารถดําเนินกิจการต่อเน่ืองไปได้ การคาดการณ์ คือ อีกหน่ึงปัญหาที่สําคัญที่
ทางสถานประกอบการต้องเจอ เน่ืองจากมีการคาดการณ์ผิด มีจํานวนแรงงานต่างด้าวเยอะกว่า
แรงงานที่ต้องการให้เข้ามาทํางานกับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจริง ทําให้สถาน
ประกอบการเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นขึ้น ต้นทุนในการผลิตก็มาขึ้นไปด้วย อีกทั้งแรงงานต่างด้าวแต่
ละคนยังทํางานให้กับสถานประกอบการไม่ได้อย่างเต็มที่อีกด้วยเนื่องจากยังมีแรงงานต่างด้าวอีก
หลายคนที่เข้ามาช่วยทุนแรงในการทํางาน ส่งผลทําให้แรงงานต่างด้าวบางคนมีการทํางานแค่ฆ่าเวลา 
ไม่ได้มีการทํางานเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างจริงจัง 

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 
 “ปัญหาที่ชัด ๆ ในการวางแผน เกิดขึ้นจากการคาดการณ์ในอนาคตผิด ทํา

ให้รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานเกิดจํานวนจริง มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนเพ่ิม
มากข้ึน แรงงานต่างด้าวก็จะไม่ค่อยต้ังใจทํางาน เน่ืองจากคิดว่าแรงงานมีเยอะแยะ 
ให้แรงงานคนอ่ืนทําไปก็ได้ (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559)  
   
3.2 ปัญหาด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 จากการศึกษาพบว่า ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล มีการสรรหาและ

คัดเลือกแรงงานต่างด้าวจากแหล่งใกล้ตัวก่อน เมื่อสรรหาจากแหล่งใกล้ตัวไม่ได้ก็จะมีการหาจากทาง
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จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จึงแรงงานที่ได้จากจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จะค่อนข้างไม่ตรงไป
ตามแบบที่สถานประกอบการต้องการ และเมื่อต้องหาแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางานในกระบวนการ
ผลิตอย่างกระทัน สถานประกอบการก็มักจะจําเป็นต้องรับแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานทันทีเพ่ือขจัด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตในการขาดแรงงานต่างด้าว ทําให้สถานประกอบการไม่ได้
คัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ตรงตามเกณฑ์หรือแรงงานต่างด้าวที่มีความเหมาะสมกับงานจริงๆ 

  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “เมื่อหาแรงงานต่างด้าวผ่านทาง จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร มักจะได้

แรงงานต่างด้าวที่ตรงตามแบบที่สถานประกอบการต้องการจริง ๆ และทุกครั้งที่
ต้องหาแรงงานต่างด้าวมาทํางานอย่างกะทันหัน แรงงานต่างด้าวที่หามาได้แทบ
ไม่ได้คัดเลือกตามเกณฑ์ของสถานประกอบการเลย” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 
 
3.3 ปัญหาด้านการกฎหมายแรงงาน 

 สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แห่งน้ีมี
การจัดในเรื่องที่พักให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการได้พักอาศัยฟรี เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่พวกเขา การเข้ามาพักอาศัยของแรงงานต่างด้าวทางสถานประกอบการ
อนุญาตให้สามารถเข้าพักอาศัยได้ทั้งครอบครัว ซึ่งก็มีเด็กเล็กมากมายอาศัยอยู่ด้วย ในทุกปีจะมีการ
ตรวจสอบสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานและแรงงานต่างด้าวว่าทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี มีการ
ใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาทําการตรวจสอบจากภายนอกมักจะพบเจอ
เด็กเล็กท่ีอาศัยอยู่ในสถานประกอบการ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดข้ึนได้ คิดว่าสถานประกอบการแปร
รูปอาหารทะเลแห่งน้ีแอบใช้แรงงานเด็กในการทํางานซึ่งผิดต่อกฎหมายการใช้แรงงาน ส่งผลให้ทาง
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้องทําเร่ืองช้ีแจ้งต่อตรวจงานที่เข้ามาตรวจสอบทุกปีว่า เด็กที่
พบเจอในสถานประกอบการน้ันไม่ได้เป็นแรงงานของสถานประกอบการ ทางสถานประกอบการไม่มี
การใช้แรงงานเด็กที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี แต่เด็กเล็กพวกน้ันเป็นเพียงลูกหลานที่เข้ามาพักอาศัยอยู่กับ
แรงงานต่างด้าวที่ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจ้างไว้เพ่ือทํางานในสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเล 

ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “ด้วยความที่ว่าทางสถานประกอบการมีที่พักอาศัยให้แรงงานต่างด้าว เขาก็

จะอยู่กันเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กด้วย แล้วทุกปีก็จะมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามา
ตรวจสอบภายในสถานประกอบการ พวกเขาก็จะเห็นเด็กเล็กพวกน้ี ก็จะเกิดเป็นข้อ
สงสัยว่าทางสถานประกอบการใช้แรงงานเด็กหรือป่าว ทางสถานประกอบการก็ต้อง
ทําการช้ีแจงกับไปยังหน่วยงานน้ีทุกปี” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 
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3.4 ปัญหาด้านการฝึกฝนพัฒนา 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน

จังหวัดสมุทรสาคร จะมอบหมายหน้าที่การฝึกฝนและพัฒนาแรงงานต่างด้าวให้กับหัวหน้างานคนไทย
ที่คุมแรงงานต่างด้าว ซึ่งในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จะมีหัวหน้างานคนไทยที่คุม
แรงงานต่างด้าว เพียงแค่คนเดียว จึงทําให้เกิดปัญหา ในเรื่องของการฝึกฝนและพัฒนาแรงงานต่าง
ด้าวได้อย่างไม่ทั่วถึง แรงงานต่างบางคนไม่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการทํางานมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างบ่อยคร้ัง หากมีการฝึกฝนและพัฒนาอย่างแรงงานต่างด้าวอย่างทั่วถึง อาจลด
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นลงได้ 

  ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“ทางสถานประกอบการมีหัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว แค่ 1 คน 

ทําให้มีปัญหาในเร่ืองฝึกฝนและพัฒนาแรงงานต่างด้าวได้ไม่เต็มที่” (สิริพร สัจจะ-
วัฒนะ, 2559) 

“ผู้ประกอบการจะมอบหมายให้ผมเป็นผู้ดูแลในเรื่องการฝึกฝนและพัฒนา
แรงงานต่างด้าว แต่ผมคนเดียวก็พัฒนาแรงงานต่างด้าวได้ไม่ทั่วถึง” (หัวหน้างานคน
ไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว) 

 
3.5 ปัญหาด้านการกําหนดค่าแรง 

3.5.1  การกําหนดค่าแรง 
 สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในจังหวัดสมุทรสาคร มีอยู่เป็นจํานวน

มาก แต่ละสถานประกอบการก็มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเข้าทํางานแทนแรงงานไทย การกําหนด
ค่าตอบแทนของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงสถานประกอบการ
โดยรอบด้วยเช่นกัน ทางสถานประกอบการแปลรูปอาหารทะเลไม่สามารถกําหนดค่าตอบแทนเองได้ 
ในขณะที่สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้องการบริหารในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน
ทรัพยากรแรงงานต่างด้าว ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจาก หากสถานประกอบการกําหนดค่าแรงที่ตํ่ากว่า
สถานประกอบการอ่ืน ๆ โดยรอบ แรงานต่างด้าวในสถานประกอบการก็จะพากันลาออกเพ่ือไปสมัคร
งานกับสถานประกอบการโดยรอบที่ให้ค่าแรงแพงกว่า ทําให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล
แห่งน้ีต้องไปบริหารจัดการในส่วนอ่ืน ๆ แทน เน่ืองจากเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน
แรงงานเน่ืองจากมีการกําหนดค่าแรงที่ตํ่ากว่าสถานประกอบการอ่ืน  

 ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “สถานประกอบการไม่สามารถกําหนดค่าแรงให้แรงงานต่างด้าวเองได้ ไม่

เหมือนเมื่อก่อน เพราะว่าตอนน้ีต้องคํานึงถึงสถานประกอบการอื่น ๆ โดยรอบด้วย 
ถ้าเรากําหนดค่าแรงให้แรงงานต่างด้าวน้อยกว่าเจ้าอ่ืน แรงงานต่างด้าวก็ลาออก 
บางครั้งทางสถานประกอบการก็ต้องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านแรงงานให้
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น้อยลง แต่ก็ไม่สามารถทําได้เหมือนเดิม เมื่อก่อนยังสามารถทําได้โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงสถานประกอบการรอบ ๆ เพราะเมื่อก่อนมีสถานประกอบการน้อยมาก” 
(สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
3.5.2  การขึ้นเงินเดือน 

การข้ึนเงินเดือนให้กับแรงงานต่างด้าว เป็นอีกหน่ึงปัญหาที่มีในสถาน
ประกอบการ เน่ืองจากการข้ึนเงินเดือนของแรงงานต่างด้าวแต่ละคน จะได้รับการข้ึนเงินเดือนที่
แตกต่างกัน แล้วแต่ผลประเมินและความเห็นของผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าวบางคนจะเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองขยันทํางานและต้ังใจทํางานมาโดยตลอดแต่ทําไมเงินเดือนที่ขึ้นถึงไม่เท่ากับเพ่ือน
อีกคนที่ทํางานอยู่ด้วยกัน ความรู้สึกของแรงงานต่างด้าวแบบนี้จะส่งผลเสียให้กับสถานประกอบการ 
เพราะแรงงานต่างด้าวจะเกิดความรู้สึกในด้านลบต่อผู้ประกอบการและสถานประกอบการ ทําให้
แรงงานต่างด้าวคนน้ันไม่อยากทํางาน ไม่ต้ังใจทํางานเหมือนเดิม ทําให้แรงงานต่างด้าวต้องการหางาน
ใหม่ในสถานประกอบการใกล้เคียงที่ให้ค่าแรงเท่ากันหรือมากกว่า เกิดการขอลาออกของแรงงานต่าง
ด้าวตามมา ซึ่งอาจทาํให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีต้องขาดแรงงานต่างด้าวที่ต้ังใจ
ทํางานและเป็นงานอยู่แล้วไปให้กับสถานประกอบการอ่ืนได้ ทางผู้ประกอบการยังมีความกังวลไปถึง
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเช่น การประท้วงของแรงงานต่างด้าวในความไม่พอใจเรื่องการ
ขึ้นเงินเดือนอีกด้วย แต่ที่ผ่านมาปัญหาเรื่องการประท้วงจากแรวงงานต่างด้าวก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับ
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี 

ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่การขึ้นเงินเดือนให้แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน แต่จุดน้ีก็

ทําให้กลายเป็นเกิดปัญหาขึ้น เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวที่เงินเดือนข้ึนน้อยกว่าเพ่ือน
จะเกิดความรู้สึกเสยีใจ ส่งผลให้เขาคิดลบต่อสถานประกอบการ ไม่อยากทํางาน อยาก
หางานใหม่ จนเกิดการขอลาออกตามมาภายหลัง” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 “มีแรงงานต่างด้าวที่ได้ขึ้นเงินเดือนน้อยกว่าเพ่ือนมาปรึกษา เขาจะมีอาการ
น้อยใจว่าทํางานเหมือนเพ่ือน ทํางานเท่ากันแต่ทําไมได้ขึ้นน้อยกว่า แรงงานต่างด้าว
คนน้ันก็จะไม่อยากทํางาน ไม่ต้ังใจทํางานเหมือนเดิม” (สมเกียรติ หัวหน้างานคน
ไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว, 2559) 
 
3.6 ปัญหาด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ 
 สวัสดิการเป็นสิ่งที่สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจัดให้แรงงานต่างด้าวเพ่ือ

เป็นผลประโยชน์นอกเหนือจากค่าแรง สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจัดให้มีเงินโบนัสในปีที่
สถานประกอบการมีผลประกอบการท่ีดี แต่แรงงานต่างด้าวต้องการให้สถานประกอบการจ่ายโบนัส
ให้ทุกปี ซึ่งสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีไม่สามารถทําตามข้อเรียกร้องของแรงงานต่าง



70 
 

ด้าวได้ เน่ืองจากผลประกอบการบางปีขาดทุน ทางผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะจ่ายโบนัสให้กับ
พวกแรงงานต่างด้าวได้ แรงงานต่างด้าวบางส่วนที่ไม่เข้าใจปัญหาน้ีของทางสถานประกอบการก็จะ
เกิดความไม่พอใจ เกิดการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามมา 

 ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “เน่ืองจากสถานประกอบการจะมีสวัสดิการเรื่องการจ่ายโบนัสให้แรงงาน

ตามแต่ผลประกอบการแต่ละปี ถ้าปีไหนผลประกอบการดีแรงงาต่างด้าวก็จะได้
โบนัสกัน ที่น่ีก็เกิดข้อเรียกร้องเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าแรงงานต่างด้าวอยากได้โบนัส
ทุกปี แต่ทางสถานประกอบการจัดให้ไม่ได้จริงๆเน่ืองจากบางปีผลประกอบการก็ไม่
ดี บางปีถึงกับขาดทุนก็มี” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 
3.7 ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  เมื่อมีการประเมินผลงานของแรงงานต่างด้าว จะมีการแจ้งผลประเมินที่ได้แก่

แรงงานว่าตนเองได้ประเมินในระดับใด ทางผู้ประกอบการแจ้งว่าเป็นความต้องการของทางสถาน
ประกอบการเองที่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวรับรู้ผลการประเมินเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวมีความ
กระตือรือร้น มีการพัฒนาตนเอง และมีความต้ังใจในการทํางานให้มากย่ิงขึ้น แต่ก็ลืมคิดไปว่าเมื่อ
แรงงานต่างด้าว ต่างรู้ผลการประเมินของตนเองแล้วจะมีการนํามาเปรียบเทียบกันว่าตนเองก็ต่าง
ต้ังใจทํางานไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ผลประเมินที่ได้รับกับมีความแตกต่างกันอยู่ ส่งผลทําให้แรงงานต่าง
ด้าวเกิดความไม่พอใจในผลประเมิน ไม่ต้ังใจทํางานเหมือนเดิม เกิดการรวมกลุ่มพูดคุย คิดในด้านลบ
ต่อสถานประกอบการ  

  ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทางสถานประกอบการต้องการในแรงงาน

ต่างด้าว รับรู้ผลการประเมินของตนเอง เพ่ือให้พวกเขามีความกระตือรือร้นในการ
ทํางาน ต้ังใจทํางานมากย่ิงขึ้น แต่ก็ลืมคิดไปว่าพวกเขาจะเอามาเปรียบเทียบกัน 
บางคนก็น้อยใจไม่ต้ังใจทํางานเหมือนเดิม” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

 “พอแรงงานต่างด้าวรู้ผลประเมิน บางคนก็จะเริ่มไม่ต้ังใจทํางานเหมือนเดิม
บางทีก็จะรวมกลุ่มกันพูดคุยถึงผลประเมิน บางคนก็แสดงอาการไม่พอใจเลย”
(หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว)  
 
3.8 ปัญหาเก่ียวกับการลาออก การเลิกจ้าง แรงงานต่างด้าว 

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร แรงงานต่างด้าวคือ ความต้องการของทุกสถาน
ประกอบการ สิ่งที่แรงงานต่างด้าวต้องการมากที่สุดคือ เงิน เพราะรูปแบบลักษณะงานท่ีต้องทําจะมี
ความเหมือนกันคือเป็นงานที่ต้องใช้แรง บ่อยคร้ังที่สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ต้อง
ขาดแรงงานต่างด้าวในกระบวนการผลิต เนื่องจากแรงงานขอลาออกอย่างกะทันหัน เพ่ือไปทํางานกับ
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สถานประกอบการอ่ืน เพียงเพราะสถานประกอบอื่นสามารถจ่ายค่าแรงให้พวกแรงงานต่างด้าวได้
มากกว่าสถานประการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ผลกระทบที่ตามมาคือ แรงงานต่างด้าวในสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก พอเห็นเพ่ือนแรงงานคน
หน่ึงลาออกจากสถานประกอบการเพ่ือไปทําสถานประกอบการอื่นที่ได้ค่าแรงเยอะกว่า แรงงานต่าง
ด้าวที่เป็นเพ่ือนกันที่อยู่กลุ่มเดียวกัน ก็จะมีอาการเริ่มโอนเอนตามเพ่ือน อยากไปทํางานกับสถาน
ประกอบการอ่ืนด้วย เกิดการชักชวนให้ไปทํางานที่ใหม่ด้วยกัน จึงมาขอลาออกจากสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีพร้อม ๆ กัน การลาออกของแรงงานต่างด้าวอย่างกะทันหัน ส่งผลให้สถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีต้องรีบเร่งหาแรงงานต่างด้าวใหม่เพ่ือมาทดแทนแรงงานที่ลาออก
ไป และต้องทําการฝึกฝน สอนงาน ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ช่วงหน่ึงกว่าแรงงานใหม่จะสามารถทํางานได้อย่างคล่องแคล้วเหมือนแรงงานคนเก่าที่ลาออกไป ทําให้
กระบวนการผลิตช้าลงเกิดการสะดุดในขั้นตอนการผลิต สามารถทําการผลิตได้เท่าที่จะผลิตตามกําลัง
แรงงานที่เหลือยู่ในสถานประกอบการในช่วงเวลาน้ัน ผู้ประกอบการถือว่าการลาออกของแรงงาน 
ต่างด้าวอย่างกะทันหันเป็นอีกปัญหาที่ทางสถานประกอบการต้องเฝ้าระวังให้เกิดขึ้นบ่อย ๆ 

ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “บ่อยมากที่แรงงานต่างด้าวลาออกจากสถานประกอบการ เพราะพวกนี้เขาจะ

ให้ความสําคัญกับเงิน สถานประกอบการไหนให้เงินเขามากกว่าเขาก็ไป ที่นี่เคยเจอ
ปัญหาการขาดแรงงานต่างด้าวในการทํางาน ทําให้ผลิตสินค้าไม่ทันเลยนะ เพราะว่า
แรงงานเขาลาออกไปแบบกะทันหัน ยังหาแรงงานมาทําแทนไม่ทันด้วย หนักกว่าน้ัน
ยังมีแบบขอลาออกกันทั้งกลุ่มเพราะเหมือนเป็นเพ่ือนกลุ่มเดียวกัน ก็ชวน ๆ พา ๆ กัน
ไปสมัครที่ใหม่ ได้พร้อมกันก็เลยมาขอลาออกพร้อมกัน” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“เคยมีผลิตสินค้าไม่ทัน เพราะแรงงานต่างด้าวลาออกแบบกะทันหันพร้อม ๆ
กัน เขาไปได้ที่ใหม่ชวน ๆ กันไป ที่น่ีก็ยังหาแรงงานมาทดแทนที่ลาออกไปไม่ได้ 
กระบวนการผลิตมีปัญหาเพราะขาดคน ตอนน้ันคนท่ียังอยู่ต้องทํางานหนักเลย” 
(สมเกียรติ หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว, 2559) 
 
3.9 ปัญหาด้านอ่ืนๆ 
 3.9.1  ปัญหาด้านการสื่อสาร 

 3.9.1.1 การใช้ภาษาในการสื่อสารของแรงงานต่างด้าว 
  แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการแปรรูปอาหาร

ทะเลแห่งน้ีส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า ภาษาที่แรงงานต่างด้าวใช้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาพม่า 
ปัญหาด้านการส่ือสารส่วนใหญ่มักจะพบในแรงงานต่างด้าวใหม่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 2 เน่ืองจากพวก
เขายังไม่มีการรับรู้และเข้าใจในภาษาไทยมาก ทําให้ความสามารถในการพูดหรือฟังภาษาไทยจึงไม่ดี
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เท่าที่ควร การสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานต่างด้าวในช่วงแรก ๆ มีปัญหาเน่ืองจากใช้
ภาษาที่ต่างกันในการสื่อสาร ทําให้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารกัน ปัญหาด้านการสื่อสาร
ได้รับผลกระทบทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ถ้าสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลแห่งน้ีไม่หาวิธีการแก้ไข ปัญหาด้านการสื่อสารอาจจะส่งผลเสียต่อกระบวนการทํางานและ
กระบวนการผลิตของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
“ในการจัดการแรงงานต่างด้าว สิ่งแรงที่เป็นปัญหาก็คือการสื่อสาร เพราะ

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการใหม่ บางทีพวกเขาจะเข้ามา
อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไม่ถึงปี ทําให้ยังไม่เข้าใจภาษาไทย การสื่อของของ
ผู้ประกอบการในช่างแรก ๆ จึงมปัีญหาติดขัดอยู่บ้าง” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“ทางผู้ประกอบการมองว่าปัญหาด้านการสื่อสาร เป็นปัญหาที่สําคัญเพราะ
อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต ของสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี” (สมเกียรติ หัวหน้าแรงงานต่างด้าว, 2559) 

“ช่วงแรก ๆ ที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานใหม่จะ จะมีปัญหาเรื่องการ
สื่อสารกับผู้ประกอบการ เหมือนว่าบางคนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไม่ถึงปี 
การรับรู้หรือเข้าในภาษาไทยก็ยังไม่รู้ พูดไม่ได้ ฟังไม่ออก” (สมเกียรติ หัวหน้างาน
คนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว, 2559) 

 
 3.9.1.2 วิธีการแก้ไขปัญหา 
  จากการศึกษาสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี มี

แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานอยู่เป็นจํานวนมาก มีทั้งแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทย
ได้ไม่นาน และแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป แรงงานต่างด้าว
บางคนเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี ทําให้สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
ปัญหาด้านการสื่อสารของผู้ประกอบการกับแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลแห่งน้ี จึงทําการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารที่เกิดข้ึนโดยการ สื่อสารผ่านแรงงานต่างด้าวที่อยู่ใน
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีมานาน เป็นแรงงานต่างด้าวที่สามารถฟังและพูด
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ช่วยสื่อสาร ในช่วงระยะแรก วิธีการแก้ไขในลักษณะน้ีช่วยให้ผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าว ต่างฝ่ายต่างเข้าใจและรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารของแต่ละฝ่าย 

 ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 
 “ทางสถานประกอบการ มองว่าปัญหาด้านการส่ือสารเป็นปัญหาที่สําคัญเพราะ

อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตของสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลแห่งน้ี จึงต้องหาวิธีแก้ไข โดยการใช้แรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในสถาน
ประกอบการมานานแล้ว ให้เข้ามาช่วยในการสื่อสาร เพราะแรงงานท่ีอยู่มานานจะ
สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี” (สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 
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“แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานก่อนที่อยู่ในประเทศไทยมานาน พวกเขาจะ
เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี พวกเข้าจะช่วยผู้ประกอบการและหัวหน้างานในเร่ือง
ของสื่อสารกับแรงงานที่เข้าใหม่ ที่พูดหรือฟังภาษาไทยไม่ได้ ให้เข้าใจและรับรู้สิ่งที่
ผู้ประกอบการและหัวหน้างานต้องการสื่อสารกับเขา” (สมเกียรติ หัวหน้าแรงงาน
ต่างด้าว, 2559) 

  
 3.9.2  ปัญหาด้านวัฒนธรรม ประเพณี  

 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลส่วน
ใหญ่จะเป็นแรงงานชาวพม่า วัฒนธรรมประเพณีของพวกแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการก็จะมี
ลักษณะที่เหมือนกันคือจะมีการทําพิธีกรรมต่างๆตามแบบที่พวกเขาเช่ือถือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี ที่ตามมาก็คือ เมื่อมีการประกอบพิธีการต่างๆของพวกแรงงานต่างด้าวตาม
วัฒนธรรมประเพณีของพวกเขา แรงงานต่างด้าวก็จะขอหยุดงาน ขอเข้างานช้า หรือขอเลิกงานเร็ว 
ตามแต่เวลาที่พวกเข้าประกอบพิธีการว่าจะเป็นช่วงเวลาไหน ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาการทํางาน
โดยตรง ทําให้กระบวนการผลิตเกิดการสะดุด ทําให้ผลิตสินค้าได้ช้าลง แต่ปัญหาทางด้านน้ีทาง
ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนัก เพราะ
พิธีการที่พวกเข้าจัดขึ้นน้ันน้อยคร้ังมากท่ีจะจัดตรงกับวันทํางานปกติ แต่ก็จะมีบางพิธีการท่ีตรงกับวัน
ทํางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปกติแล้วพวกแรงงานต่างด้าวจะเลือกประกอบพิธีในวันที่เป็นวันหยุด
ของพวกเขามากกว่า ทางผู้ประกอบการจึงมองว่า ปัญหาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ของแรงงานต่าง
ด้าวที่เกิดขึ้นน้ันเป็นเพียงเร่ืองเล็กน้อย ที่สามารถยืดหยุ่นให้กับแรงงานต่างด้าวได้ 
  ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 

 “วัฒนธรรมและประเพณีของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสําคัญ
มาก ที่ผ่านมาพวกเขาก็จะใช้วันหยุดในการทําประเพณีต่าง ๆ ของพวกเขา แต่ก็จะ
มีบางครั้งที่มันบังเอิญตรงกับช่วงเวลาการทํางานพอดี อย่างงานโกนผมให้เด็กเล็กๆ 
พิธีนี้จะเห็นบ่อย ก็ต้องอนุญาตให้เขาได้ทําพิธีการของพวกเขาไป ก็จะมีผลกระทบ
ต่อช่วงเวลาในการทํางานและกระทบต่อกระบวนการผลิต วันน้ันอาจผลิตได้ไม่ตรง
ตามเป้าหมาย ทางสถานประกอบการก็ต้องยอมให้ อะไรพอยืดหยุดได้ก็ให้เขา”  
(สิริพร สัจจะวัฒนะ, 2559) 

“วัฒนธรรมประเพณีของแรงงานต่างด้าวมีเยอะนะ แต่ที่เห็นบ่อย ๆ ก็จะเป็น 
การจัดพิธีโกนผมให้ลูกให้หลานของพวกเขา จะจัดทางการเลย มีเลี้ยงพระ ทําบุญ
ตักบ้าน กินเลี้ยงกัน อยู่บ่อยๆ” (นายสมเกียรติ หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่าง
ด้าว, 2559)  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา การจัดการแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน

อําเภอเมือง จังจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยไดใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแนวคําถามการ
วิจัยที่มีรายละเอียดคําถามเกี่ยวกับ การจัดการแรงงานตางด้าว ความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่าง
ด้าว และสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงาน ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 
ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการแรงงานต่างด้าวของสถาน
ประกอบการรายอ่ืน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ก่อให้เกิดเป็นแนวทางในการนําไปใช้
จัดการแรงงานต่างด้าวต่อไปในอนาคต จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปและ
อภิปรายผลเป็นประเด็นสําคัญได้ ดังน้ี 

ส่วนที่  1  ความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว 
ส่วนที่  2  การจัดการแรงงานต่างด้าว   
ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการแรงงานต่างด้าว 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว 
 1.1 ความต้องการแรงงานในภาคการผลิต 
  จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร มีความต้องการแรงงานเป็นจํานวนมาก เพ่ือให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต ให้
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลิตสินค้าได้ทันตามยอดสั่งซื้อจากลูกค้า  

 1.2  การขาดแคลนแรงาน 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาในด้านการขาดแคลนแรงงานไทย 
เน่ืองจากแรงงานไทยจะเลือกงาน ไม่ชอบทํางานหนัก ไม่ชอบทํางานที่มีกลิ่นเหม็น งานท่ีสกปรก งาน
ที่ต้องตากแดดหรืองานประเภทที่ต้องใช้แรงมาก ๆ และมีความความอดทนน้อย มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่
สู้งาน ไม่มุ่งมั่น ไม่มีความรับผิดชอบ ทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงานไทยในระดับล่าง แรงงานต่างด้าวจึง
เข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญต่อ สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวมักไม่เลือกงาน สามารถทํางานได้ทุก
ประเภท มีความขยันและอดทน ต่อสู้กับการทํางาน ซึ่งมีความแตกต่างจากแรงงานไทย 
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 1.3  การบริหารต้นทุน 
  จากการศึกษาพบว่า การท่ีสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล เลือกใช้

แรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทยก็เพ่ือช่วยในการบริหารต้นทุนด้านค่าแรงให้ลดลง เน่ืองจากค่าแรง
ของแรงงานต่างด้าวจะถูกกว่าค่าแรงของแรงงานไทย ผู้ประกอบการจะมีการคํานวณจํานวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ต้องการเพ่ือให้ได้จํานวนแรงงานต่างด้าวที่พอดีต่อกระบวนการผลิต เพราะหากมีจํานวน
แรงงานต่างด้าวมากเกินความจําเป็นก็จะมีผลต่อต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น ทางสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะทําการประมาณการค่าใช่จ่ายด้านค่าแรงงานทุกๆไตรมาศ เพ่ือ
ช่วยในการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงานให้ตํ่าลงอยู่ตลอด  

 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
  จากการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวคือปัจจัยการผลิตที่สําคัญในกระบวนการผลิต 

เน่ืองจากการจ้างแรงงานต่างด้าวมีค่าแรงที่ถูกกว่าแรงงานไทย เมื่อคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 
การเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวสถานประกอบการจะได้จํานวนแรงงานที่มากกว่า ผู้ประกอบการมีการใช้
แรงงานต่างด้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะกําหนดให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศชายต้องสามารถ
ทํางานที่ใช้กําลังแบกหามและงานที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรได้ เพราะถ้าขาดแคลนแรงงานในส่วน
ต่าง ๆ แรงงานที่เหลืออยู่ก็ต้องสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในส่วนน้ันแทนได้ หัวหน้าแรงงานจะคอยดูและ
เลือกแรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพมาเพ่ิมศักยภาพในการทํางานด้านอ่ืน ๆ อีก ย่ิงแรงงานต่างด้าว
สามารถปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลได้หลากหลายหน้าที่ ก็ย่ิงเป็นประโยชน์
ให้กับสถานประกอบการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล มีการให้
รางวัลแก่แรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพที่ดีในการทํางาน เพ่ือเป็นการกระตุ้นขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน เมื่อแรงงานต่างด้าวมีกําลังใจการทํางานสินค้าที่ผลิตออกมาก็จะมีประสิทธิภาพเพราะเกิดจาก
ความต้ังใจของแรงงาน กระบวนการผลิตจะไม่เกิดความผิดพลาด เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
อีกอย่างหน่ึงในกับสถานประกอบการ 

 1.5  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  จากการศึกษาพบว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในสถานประกอบการ 

ถือว่าเป็นอีกสิ่งหน่ึงในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เน่ืองจากค่าแรงของแรงงานต่างด้าวมี
อัตราค่าแรงงานที่ถูก ช่วยทําให้สถานประกอบการมีต้นทุนที่ตํ่าลง เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้าง
แรงงานคนไทย อัตราค่าแรงของแรงงานไทยจะสูงกว่า ซึ่งสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลใน
เขตพ้ืนที่บางราย มีการจ้างแรงงานไทยเข้ามาทํางานมากกว่าแรงงานต่างด้าว ซึ่งต่างจากสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ี ผู้ประกอบการจะเลือกจัดจ้างแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางาน
มากกว่าแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานไทยขาดแคลนและเพ่ือเป็นการบริหารต้นทุนให้ตํ่าลงด้วย เป็น
การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน การจ้างแรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทยถือเป็นความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างหน่ึง แต่การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับแรงงานถือเป็นความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีจะทําการเพ่ิมเติม
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ศักยภาพให้แรงงานต่างด้าวอย่างสม่ําเสมอผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีมองว่า การจ้าง
แรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการทํางาน จะสามารถทําประโยชน์ให้กับสถาน
ประกอบการได้เป็นอย่างมาก ทําให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลมีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันเป็นอย่างมาก 

2. การจัดการแรงงานต่างด้าว 
 2.1 การวางแผน 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลได้ให้ความสําคัญกับการ

วางแผนด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากแรงงานเป็นทรัพยากรและปัจจัยที่สําคัญที่มีส่วน
ช่วยให้กระบวนการผลิตดําเนินต่อไปได้ ถ้าสถานประกอบการมีการวางแผนด้านแรงงานที่ดีการ
บริหารจัดการด้านต่างๆก็จะดีตามไปด้วย ขั้นตอนการวางแผนจะเริ่มจากผู้บริหารด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล
ก่อน หลังจากน้ันก็จะทําการกําหนดทางเลือก กําหนดจํานวนความต้องการแรงงาน กําหนดตัวเลือก
ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว กําหนดแหล่งแรงที่มาของแรงงาน กําหนดลักษณะและ
ประเภทงานที่แรงงานต่างด้าวต้องทํา  

 2.2 การสรรหาและคัดเลือก 
  จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จะทําการหาจาก

แหล่งใกล้ตัว คือ การหาจากแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการ โดยการสอบถามว่ามี
ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือน หรือ คนรู้จักที่ต้องการทํางานอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็จะบอกให้พามาสมัครทํางาน ใน
กรณีที่ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้องการแรงงานต่างด้าวในกรณีเร่งด่วน สํานักงาน
จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกในบางคร้ังแรงงานต่างด้าวก็จะเดินเข้ามาสมัครงานกับทางสถาน
ประกอบการเอง ทางสถานประกอบการจะมีการกําหนดคุณสมบัติของแรงงานต่างด้าว คือ ต้องเป็น
แรงงานต่างด้าว ชายหรือหญิงที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป มีความขยัน อดทน และสามารถทํางาน
ล่วงเลยเวลางานได้ ในส่วนของการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางาน ผู้ประกอบการจะทําการ
คัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการได้กําหนดไว้ และจะคัดเลือก
แรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับงานที่ต้องเข้ามาทําในสถานประกอบการ เช่น ถ้างานที่ต้องทําเป็นงาน
เก่ียวกับเคร่ืองจักรหรือใช้แรงมาก ก็จะเลือกแรงงานต่างด้าวผู้ชาย แต่ถ้างานแค่แกะกุ้ง แกะปลา ก็จะ
เลือกแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้หญิง 

 2.3  การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
  จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผู้ประกอบการของ

สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการขึ้นทะเบียนให้กับแรงงาน
ต่างด้าวเอง โดยจะผ่านผู้รับจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานอีกที ทางผู้ประกอบการจะทําการเตรียมเอกสาร
ของแรงงานต่างด้าวและค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวแต่ละคน เพ่ือส่งต่อให้กับผู้
รับจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนําไปดําเนินการขึ้นทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวต่อ การข้ึนทะเบียน
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แรงงานต่างด้าวมีความจําเป็นต่อสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น
การหลีกเลี่ยงและป้องกันการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เมื่อมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามา
ตรวจสอบด้านการใช้แรงงาน ก็จะไม่มีปัญหาเร่ืองการจ้างแรงงาน ตลอดจนไปถึงการขึ้นทะเบียนของ
แรงงานต่างด้าวยังมีผลดีต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องอยู่แบบหลบๆ
ซ้อน ๆ มีอิสระ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง 

 2.4 การพัฒนาแรงงานต่างด้าว 
  จากการศึกษาพบว่า  ในวันแรกท่ีเริ่มทํางานจะนําแรงงานต่างด้าวมาฝึกฝนและ

สอนงาน โดยผ่านการฝึกฝนและสอนงานจากหัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคนไทย โดยหัวหน้างานจะทํา
การส่ือสารผ่านแรงงานต่างด้าวที่ทํางานมานานแล้ว เพ่ือทําการฝึกฝนและสอนงานให้กับแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ หัวหน้างานที่เป็นคนไทยจะแจ้งให้แรงงานใหม่ทราบว่าในแต่ละวัน ต้องทํา
อะไรบ้าง มีขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบัติอย่างไร ผู้ประกอบการของสถานประกอบการจะให้
หัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคนไทยสังเกตและคอยดูแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่ว่า หลังจากที่ทําการ
ฝึกฝนและสอนงานไปแล้ว แรงงานต่างด้าวมีพัฒนาการต่อการทํางานเป็นอย่างไร สามารถรับรู้และ
เข้าใจการทํางานในแต่ละวันได้มากหรือน้อย และสามารถทํางานร่วมกับเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ ได้
หรือไม่ได้ ถ้าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่มีพัฒนาการที่ดี หัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคนไทยก็จะ
ช่ืนชมเพ่ือสร้างกําลังใจและความรู้สึกที่ดี ส่วนแรงงานที่ยังไม่มีพัฒนาการเท่าที่ควร ทางหัวหน้าคุม
แรงงานท่ีเป็นคนไทยก็จะเข้าไปควบคุมดูแล คอยสอนงาน ให้คําปรึกษาอีกรอบ หรือบางคร้ังจะ
มอบหมายให้เพ่ือนร่วมงานเข้าไปช่วยดูแล ให้คําปรึกษาและสอนงานอย่างใกล้ชิด การฝึกฝนและสอน
งานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวมากเพราะ
แรงงานต่างด้าวจะรับรู้และเข้าใจกระบวนการทํางานอย่างแท้จริง 

 2.5 การจ่ายค่าตอบแทน 
  จากการศึกษาพบว่า การจ่ายค่าตอบแทน ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหาร

ทะเลจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับแรงงานต่างด้าว 2 รอบต่อเดือน โดยรอบแรกจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
แรงงานต่างด้าวทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และรอบที่สองจะจ่ายให้ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน แรงงาน
ต่างด้าวจะรับรู้เง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนต้ังแต่วันแรกที่เข้ามาทํางานกับสถานประกอบการ ค่าแรง
เป็นสิ่งที่แรงงานต่างด้าวมีความต้องการมากที่สุด พวกเขาให้ความสําคัญกับเงินหรือค่าตอบแทนท่ี
ได้รับจากการทํางานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้ังอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ละสถานประกอบการจะใช้แรงงานต่างด้าว
เป็นหลัก การกําหนดค่าแรงให้แรงงานต่างด้าวจึงต้องคํานึงถึงสถานประกอบการอ่ืน ๆ ด้วย ทาง
สถานประกอบการจึงมีการสํารวจเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนจากสถานประกอบการอ่ืน ๆ โดยรอบ
ก่อน เมื่อทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลทราบเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนของสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ แล้วก็จะมาคํานวณว่าทางสถานประกอบการสามารถจ่ายได้มากกว่า น้อยกว่า 
หรือเท่ากับสถานประกอบการอ่ืน ๆ แล้วก็จะทําการกําหนดค่าตอบแทนให้กับแรงงานต่างด้าว 
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แรงงานต่างด้าวจะได้รับค่าตอบแทนในจํานวนที่เท่ากันหมดทุกคนตามเกณฑ์มาตรฐานการจ่าย
ค่าตอบแทน หลักจากน้ันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทํางาน และเพศของแรงงาน แตกต่างกันออกไป 
ถ้าแรงงานต่างด้าวมีประสบการณ์ทํางานจากที่อ่ืนมาก่อนก็จะปรับเพ่ิมให้อีก และถ้าเป็นแรงงานเพศ
ชายก็จะได้ค่าตอบแทนมากกว่าเพศหญิง เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวเพศชายจะต้องทํางานหนักกว่า 
ส่วนเร่ืองของการปรับขึ้นค่าตอบแทน ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะพิจารณาจาก 
ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ความมีนํ้าใจแก่เพ่ือนร่วมงาน 
ความสามารถในการทํางาน และความลําบาก ความยากง่ายของงานที่แรงงานต่างด้าวแต่ละคนได้รับ
มอบหมายให้ทําในแต่ละวัน การปรับค่าตอบแทนให้กับแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาให้ในช่วงเดือน
ตุลาคมของทุกปี โดยหัวหน้าผู้คุมแรงงานที่เป็นคนไทยจะมีส่วนในการพิจารณาปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
ของแรงงานต่างด้าวด้วย   

 2.6 สวัสดิการ ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ 
  จากการศึกษาพบว่า ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลมีการจัดให้มี

สวัสดิการ ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจให้แก่แรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียมกันทุกคน แรงงานต่างด้าวจะ
ได้รับประกันสังคม เบ้ียขยัน ที่พักอาศัยให้อยู่ฟรี เสื้อผ้า เงินโบนัสบางปีที่ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์
ดี ยังมีสวัสดิการพิเศษเก่ียวกับการให้กู้ยืมเงิน สําหรับแรงงานต่างด้าวที่มีความจําเป็นจริง ๆ แรงงาน
ต่างด้าวยังได้รับสิทธิวันลาหยุด ได้คนละ 15 วันต่อปี แรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในสวัสดิการ
และผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเป็นอย่างมาก 

 2.7 การประเมินผลการทํางาน  
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก เพราะการ
ประเมินผลงานจะทําให้ทราบถึงศักยภาพในการทํางานของแรงงานต่างด้าว เน่ืองจากความสามารถ
ในการทํางานของแรงงานต่างด้าวแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จึง
ต้องทําการประเมินผล เพ่ือทําการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของแรงงานต่างด้าว เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปในอนาคต สําหรับวิธีการในการประเมินผล
การทํางานของแรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการจะกําหนดทุกเดือนกันยายน จะเป็นเดือนที่ทําการ
ประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าว หัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคนไทยจะทําการร่วมประเมินผล
การทํางานให้กับแรงงานต่างด้าวด้วยเน่ืองจาก อยู่ใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวโดยตรง จะทําการ
ประเมินผลแรงงานต่างด้าวโดยการ แบ่งแรงงานต่างด้าวออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่
ทํางานกับสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทํางานกับ
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทํางานกับสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลยังไม่ถึง 2 ปี ผู้ประกอบการของสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเล จะทําการกําหนดเกณฑ์ของการประเมินผลการทํางานของแรงงานต่างด้าว ในด้านความขยัน 
ความมีน้ําใจต่อเพ่ือนร่วมงาน เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน การขาดงาน ปริมาณงานท่ีทําในแต่ละวัน 
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการทํางานของ
แรงงานต่างด้าว 

 2.8  การเลิกจ้าง  
  จากการศึกษาพบว่า ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลได้ต้ังข้อกําหนด

หรือเกณฑ์ในการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวไว้ว่า หากแรงงานต่างด้าวกระทําการที่ผิดกฎหมายทาง
สถานประกอบการสามารถเลิกจ้างได้ทันที รวมไปถึงการกระทําใดๆที่ทําให้สถานประกอบการได้รับ
ความเสียหาย การขโมยของ การขาดงานติดต่อกัน 20 วันโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ การมีเร่ือง
ทะเลาะวิวาทติดต่อกัน 5 คร้ังขึ้นไป ข้อกําหนดที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน ผู้ประกอบการของสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล สามารถเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวที่กระทําผิดได้ทันที วิธีการในการ
บอกเลิกจ้างจะเป็นหน้าที่ของ ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล เมื่อจะทําการเลิกจ้างแรงงานต่าง
ด้าว ทางผู้ประกอบการจะเรียกแรงงานต่างด้าวเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัว แจ้งความผิดที่แรงงานต่าง
ด้าวได้กระทําลงไป แล้วยืนหนังสือการเลิกจ้างที่ระบุสาเหตุการเลิกจ้างให้กับแรงงานต่างด้าว ในกรณี
มีแรงงานต่างด้าวต้องการลาออกจากสถานประกอบการเอง โดยไม่มีความผิดใดๆผู้ประกอบการจะมี
การเรียกคุยเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นกัน หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีความขยันและอยู่กับสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลมานาน ทางผู้ประกอบการก็จะมีการโน้มนามให้แรงงานต่างด้าวลอง
กับไปคิดทบทวนอีกที แต่ถ้าการโน้มน้าวไม่ได้ผล ทางสถานประกอบการ จะมีใบแจ้งความประสงค์
การลาออกจากสถานประกอบการให้กับแรงงานต่างด้าวลงช่ือไว้ เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการลาออก 
ความรับผิดชอบหลังการเลิกจ้างทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจะจ่ายค่าแรงในส่วนที่
เหลือทั้งหมดที่แรงงานต่างด้าวได้ทํางานไว้ แรงงานต่างด้าวบางคนที่มีความขยันและอยู่กับทางสถาน
ประกอบการมานาน ผู้ประกอบการก็จะมีเงินพิเศษอีกจํานวนหน่ึงให้เพ่ือเป็นการตอบแทนที่เคย
ทํางานอยู่ด้วยกันมา 

3. ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการแรงงานต่างด้าว 
 3.1 ปัญหาด้านการวางแผน 
  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาของการวางแผนจะเกิดจากการคาดการณ์ ในอนาคตผิด 

ทําให้สถานประกอบการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานจํานวนมากไปเกินความจําเป็น ส่งผลทําให้
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนมากขึ้น สถานประกอบการต้องจ่ายไปโดยที่ไม่จําเป็น อีกทั้งแรงงานต่างด้าวก็ไม่
ทํางานอย่างเต็มที่เน่ืองจากมีการเก็บงานไว้ให้แรงงานคนอ่ืนทําก็ได้ ตนเองไม่จําเป็นต้องอย่างเต็มที่ 
เน่ืองจากมีแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการเกินความจําเป็นอยู่แล้ว ตนเองจึงไม่จําเป็นต้องทํางาน
ให้หนักกว่าแรงงานคนอื่นๆ บางคนก็แค่ทํางานฆ่าเวลาไปอย่างเดียว ไม่ได้ทํางานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการแปรูปอาหารทะเลอย่างแท้จริง 

 3.2 ปัญหาด้านการสรรหาและคัดเลือก 
  จากการศึกษาพบว่า แรงงานที่ได้จากจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จะค่อนข้างไม่

ตรงไปตามแบบที่สถานประกอบการต้องการ และเมื่อต้องหาแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางานใน
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กระบวนการผลิตอย่างกระทัน สถานประกอบการก็มักจะจําเป็นต้องรับแรงงานต่างด้าวเข้าทํางาน
ทันทีเพ่ือขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตในการขาดแรงงานต่างด้าว ทําให้สถาน
ประกอบการไม่ได้คัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่ตรงตามเกณฑ์หรือแรงงานต่างด้าวที่มีความเหมาะสมกับ
งานจริง ๆ 

 3.3 ปัญหาเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน  
  จากการศึกษาพบว่า ในทุกปีจะมีการตรวจสอบสถานประกอบการแปรรูปอาหาร

ทะเลจากหน่วยงานภายนอก เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าว ว่ามีการใช้แรงงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาทําการตรวจสอบจากภายนอกมักจะพบเจอเด็กเล็กที่อาศัย
อยู่ในสถานประกอบการ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดข้ึนได้ คิดว่าสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล
แห่งน้ีแอบใช้แรงงานเด็กในการทํางานซึ่งผิดต่อกฎหมายการใช้แรงงาน ส่งผลให้ทางสถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้องทําเร่ืองช้ีแจ้งต่อตรวจงานที่เข้ามาตรวจสอบทุกปีว่า เด็กที่พบ
เจอในสถานประกอบการนั้นไม่ได้เป็นแรงงานของสถานประกอบการ ทางสถานประกอบการไม่มีการ
ใช้แรงงานเด็กที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี แต่เด็กเล็กพวกนั้นเป็นเพียงลูกหลานที่เข้ามาพักอาศัยอยู่กับ
แรงงานต่างด้าวที่ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจ้างไว้เพ่ือทํางานในสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเล 

 3.4 ปัญหาด้านการฝึกฝนและพัฒนา 
 จากการศึกษาพบว่า การฝึกฝนและพัฒนาให้แรงงานต่างด้าวจะมีแค่หัวหน้างานคน

ไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว เพียงคนเดียวเท่าน้ันทําให้เกิดปัญหา ในเรื่องของการฝึกฝนและพัฒนา
แรงงานต่างด้าวได้อย่างไม่ทั่วถึง แรงงานต่างบางคนไม่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการ
ทํางานมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างบ่อยคร้ัง หากมีการฝึกฝนและพัฒนาอย่างแรงงานต่างด้าวอย่าง
ทั่วถึง อาจลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นลงได้ 

 3.5 ปัญหาด้านการกําหนดค่าแรงและการขึ้นเงินเดือน 
  จากการศึกษาพบว่า การกําหนดค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาที่ทาง
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้องประสบ เน่ืองจากการกําหนดค่าตอบแทนให้แรงงานต่าง
ด้าวในปัจจุบันต้องคํานึงถึงสถานประกอบการอ่ืน ๆ โดยรอบด้วย ทางสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลไม่สามารถทําการกําหนดค่าตอบแทนได้เหมือนเม่ือก่อน ทางสถานประกอบการต้องการ
บริหารต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงให้ตํ่าลงก็ไม่สามารถทําได้ เน่ืองจากถ้าทางสถานประกอบการมี
การกําหนดค่าตอบแทนที่ตํ่ากว่าสถานประกอบการอ่ืน ๆ แรงงานต่างด้าวก็จะพากันออกจากสถาน
ประกอบการเพ่ือไปทํางานในสถานประกอบการท่ีจ่ายค่าตอบแทนให้มากกว่า การปรับเพ่ิม
ค่าตอบแทนก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงที่ทางสถานประกอบการต้องเจอ เน่ืองจากการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
ของแรงงานต่างด้าวแต่ละคน มีการปรับเพ่ิมไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กันผลการประเมินที่แรงงานต่างด้าว
ได้รับ แรงงานต่างด้าวที่ได้ปรับเพ่ิมค่าตอบแทนน้อยบางคนจะเกิดความรู้สึกน้อยใจ ว่าทําไมเพ่ือนคน
อ่ืนได้ปรับเพ่ิมค่าแทนที่เยอะกว่าก่อให้เกิดความรู้สึกในด้านลบต่อสถานประกอบการ เกิดเป็นปัญหา
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ทําให้แรงงานต่างด้าวไม่มีความกระตือรือร้น ไม่มีความขยัน ไม่ต้ังใจทํางาน เหมือนเดิม ซึ่งส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตอาจผลิตสินค้าได้ไม่ตรงตามจํานวนที่ต้องการในแต่ละวัน 

 3.6 ปัญหาด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ 
  จากการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวต้องการให้สถานประกอบการจ่ายโบนัสให้
ทุกปี ซึ่งสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลแห่งน้ีไม่สามารถทําตามข้อเรียกร้องของแรงงานต่าง
ด้าวได้ เน่ืองจากผลประกอบการบางปีขาดทุน ทางผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะจ่ายโบนัสให้กับ
พวกแรงงานต่างด้าวได้ แรงงานต่างด้าวบางส่วนที่ไม่เข้าใจปัญหาน้ีของทางสถานประกอบการก็จะ
เกิดความไม่พอใจ เกิดการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามมา 
 3.7 ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  จาการกศึกษาพบว่า ทุกคร้ังที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว 
ทางสถานประกอบการจะแจ้งผลให้แรงงานต่างด้าวรับรู้ทุกครั้ง เน่ืองจากผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
แจ้งว่าเป็นความต้องการของทางสถานประกอบการเองที่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวรับรู้ผลการ
ประเมินเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวมีความกระตือรือร้น มีการพัฒนาตนเอง และมีความต้ังใจในการ
ทํางานให้มากย่ิงข้ึน แต่ก็ลืมคิดไปว่าเมื่อแรงงานต่างด้าว ต่างรู้ผลการประเมินของตนเองแล้วจะมีการ
นํามาเปรียบเทียบกันว่าตนเองก็ต่างต้ังใจทํางานไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ผลประเมินที่ได้รับกับมีความ
แตกต่างกันอยู่ ส่งผลทําให้แรงงานต่างด้าวเกิดความไม่พอใจในผลประเมิน ไม่ต้ังใจทํางานเหมือนเดิม 
เกิดการรวมกลุ่มพูดคุย คิดในด้านลบต่อสถานประกอบการ  

 3.8 ปัญหาเก่ียวกับการลาออก การเลิกจ้าง แรงงานต่างด้าว 
  จากการศึกษาพบว่า บ่อยคร้ังที่ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลต้อง

ประสบกับปัญหาการขาดแรงงานต่างด้าวในกระบวนการผลิต เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวลาออกจาก
สถานประกอบการอย่างกะทันหัน เพ่ือไปทํางานกับสถานประกอบการรายอ่ืนที่จ่าค่าตอบแทนให้
มากกว่า สิ่งที่แรงงานต่างด้าวต้องการมากท่ีสุดในการทํางานคือ ค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน 
ประกอบกับมีสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลในเขตพ้ืนที่อยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้แรงงานต่าง
ด้าวสามารถมักเลือกที่จะไปทํางานกับสถานประกอบการที่จ่ายค่าตอบแทนให้สูงกว่า ปัญหาที่ตามมา
อีกก็คือ แรงงานต่างด้าวที่มีความสนิทสนมกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน ก็จะมาชักชวนให้ไปทํางานด้วยกัน พา
กันไปสมัครที่ใหม่และมาขอลาออกพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้ทางสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล
ต้องรีบหาแรงงานต่างด้าวใหม่เพ่ือมาทดแทนแรงงานที่ลาออกไป และต้องทําการฝึกฝนและสอนงาน
ใหม่ทั้งหมด ทําให้เสียเวลา กระบวนการผลิตเกิดการสะดุด ผลิตสินค้าได้ช้าลง 
 3.9 ปัญหาอ่ืนๆ 

  3.1.9 ปัญหาด้านการสื่อสาร 
  จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าว เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานกับสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่า ภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาพม่า ซึ่งผู้ประกอบการและหัวหน้าคุมแรงงาน
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จะไม่เข้าใจภาษาพม่าได้มากนัก แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใหม่บางคนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้
ไปไม่ถึง 2 ปี ดังน้ันการรับรู้และการเข้าใจภาษาไทยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาด้านการสื่อสารจึงเป็น
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อทั้ง 2 ฝ่าย มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานใน
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลหลายปีแล้ว หรือใช้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 5 
ปีขึ้นไป เข้ามาช่วยในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาทํางานใหม่ และผู้ประกอบการกับหัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคนไทย  

  3.9.2 ปัญหาด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่ตามมาก็คือ 

เมื่อมีการประกอบพิธีการต่างๆของพวกแรงงานต่างด้าวตามวัฒนธรรมประเพณีของพวกเขา แรงงาน
ต่างด้าวก็จะขอหยุดงาน ขอเข้างานช้า หรือขอเลิกงานเร็ว ตามแต่เวลาที่พวกเข้าประกอบพิธีการว่า
จะเป็นช่วงเวลาไหน ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาการทํางานโดยตรง ทําให้กระบวนการผลิตเกิดการสะดุด 
ทาํให้ผลิตสินค้าได้ช้าลง 

 
อภิปรายผล 

1. ความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว พบว่า สถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล มีความต้องการแรงงานเพ่ือนํามาใช้ในภาคการผลิต การขาดแคลน
แรงงานไทย แรงงานไทยมักเลือกงาน ไม่ทํางานหนัก งานที่มีกลิ่นเหม็นหรืองานที่ต้องอยู่กลางแจ้ง 
งานที่ต้องใช้แรงมาก ซึ่งต่างจากแรงงานต่างด้าวที่มีความขยันอดทน ไม่เลือกงาน ค่าแรงก็ถูกกว่า
แรงงานไทย ซึ่งเป็นการช่วยในเรื่องของการบริหารต้นทุนให้ตํ่าลง แรงงานต่างด้าวยังช่วยสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ เน่ืองจากค่าแรงตํ่าทําให้ต้นทุนด้านค่าแรงถูกกว่า
สถานประกอบการอ่ืนที่ใช้แรงงานไทย ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยการ
เพ่ิมศักยภาพให้กับแรงงานต่างด้าวเพ่ือมีประสิทธิภาพในการทํางานเหนือคู่แข่งขันรายอ่ืน จากความ
จําเป็นที่กล่าวมาข้างต้นน้ัน ทําให้ทราบว่าแรงงานต่างด้าวมีความสําคัญต่อสถานประกอบการเป็น
อย่างมาก หากขาดแรงงานต่างด้าวไปอาจส่งผลต่อภาคการผลิต จะเห็นได้ว่าอีกสาเหตุหน่ึงที่สถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลเลือกใช้แรงงานต่างด้าวก็เพราะว่าแรงงานต่างด้าวไม่เลือกงาน 
สามารถทํางานได้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ขยัน และอดทน ซึ่งมีความแตกต่างจากแรงงานไทยเป็น
อย่างมาก ในปัจจุบันน้ีประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยในระดับล่างก็
เพราะว่า แรงงานไทยมีทางเลือกที่จะไม่ทํางานประเภทนี้มากข้ึนเน่ืองจากงานในระดับล่างน้ันเป็นที่
หนักมาก และด้วยนิสัยคนไทยมีความอดทนน้อย จึงไม่ใช่เลือกแปลกที่สถานประกอบการต่างๆจะหัน
ไปเลือกใช้แรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ สังข์นาค,  
สิน พันธ์ุพินิจ (2557) ที่กล่าวว่า ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงานต่างด้าว คือคนไทยมีค่าจ้าง
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สูงกว่าคนต่างด้าว ปัจจัยที่ผลักดันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย คือ ค่าแรงงาน
ต่างด้าวถูก ความจําเป็นหรือความต้องการแรงงานต่างด้าวเน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานไทย มี
ความต้องการมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา พัฒนกิจเจริญชัย (2554) ที่กล่าวว่า สาเหตุใน
การจ้างแรงงานต่างด้าว คือ สาเหตุการขาดแคลนแรงงานไทย เป็นสาเหตุแรกที่นายจ้างเห็น
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ สาเหตุของค่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ตํ่ากว่าแรงงานไทย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ (2558) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อ
การจ้างแรงงานต่างด้าวมากท่ีสุด คือ ด้านการขาดแคลนแรงงาน รองลงมา คือ ด้านคุณสมบัติของ
แรงงานต่างด้าว ด้านต้นทุนในการจ้างงาน  

2. การจัดการแรงงานต่างด้าว 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา การจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูป

อาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การจัดการแรงงานต่างด้าวของสถาน
ประกอบการ เริ่มต้ังแต่การวางแผน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาแรงงานต่างด้าว การจ่าย
ค่าตอบแทน สวัสดิการ ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ การประเมินผลการทํางาน การข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว และการเลิกจ้าง  

 การวางแผน ผู้บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของสถานประกอบการก่อน และก็จะทําการกําหนดทางเลือก กําหนดจํานวนความต้องการ 
กําหนดตัวเลือกระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว กําหนดแหล่งที่มา ลักษณะและกําหนด
ประเภทของงาน 

 การสรรหาและคัดเลือก อันดับแรก ทางสถานประกอบการจะสรรหาแรงงานต่างด้าว
จากแหล่งใกล้ตัว คือ เป็นเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องของแรงงานต่างด้าวที่กําลังต้องการทํางาน แต่ถ้าสถาน
ประกอบการต้องการแรงงานต่างด้าวในกรณีเร่งด่วนก็จะหาจากสํานักงานจัดหางาน การคัดเลือก
แรงงานจะคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้คือ เป็นแรงงานต่างด้าว ชายหรือหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ขยัน อดทน สามารถทํางานล่วงเลยเวลาได้ 

 การฝึกฝนและพัฒนาแรงงานต่างด้าว หัวหน้าคุมแรงงานที่เป็นคนไทยจะทําการฝึกฝน
และสอนงานให้แรงงานต่างด้าวในวันแรกที่เข้ามาทํางาน และจะติดตามคอยดูแลอย่างใกล้ชิดว่า
แรงงานต่างด้าวแต่ละคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

 การจ่ายค่าตอบแทน สถานประกอบการจะทําการกําหนดค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่วาง
ไว้ โดยเกณฑ์ส่วนหน่ึงมาจากการสํารวจจากสถานประกอบการอื่น ๆ โดยรอบ การจ่ายค่าตอบแทน
จะจ่ายทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน 

 สวัสดิการ ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ แรงงานต่างด้าวจะได้รับ ประกันสังคม เบ้ียขยัน 
ที่พักอาศัยให้อยู่ฟรี เสื้อผ้า เงินโบนัสในปีที่ผลประกอบการดี เงินกู้ยืม สิทธิวันลาหยุด 15 วัน 

 การประเมินผลการทํางาน ทุกเดือนกันยายน สถานประกอบการจะทําการประเมินผล
การทํางานของแรงงานต่างด้าว โดยมีเกณฑ์ประเมินผลจากด้านความขยัน ความมีน้ําใจต่อเพ่ือน
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ร่วมงาน เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน การขาดงาน ปริมาณงานที่ทําในแต่ละวัน และความเสียหายที่
เกิดขึ้น  

 การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทางสถานประกอบการจะทําการข้ึนทะเบียนให้
แรงงานต่างด้าวทุกคน โดยจะเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวแต่ละคน ส่งต่อให้กับผู้
รับจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปดําเนินการข้ึนทะเบียนแทน 

 การเลิกจ้าง ทุกกรณีไม่ว่าแรงงานต่างด้าวจะกระทําความผิดหรือไม่ได้กระทําความผิด 
ก่อนการออกจากงาน ผู้ประกอบการจะเรียกคุยเป็นการส่วนตัว และจะมีหนังสือการแจ้งความ
ประสงค์ขอลาออกให้แรงงานต่างด้าว ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่มานานหลายสิบปี ผู้ประกอบการก็
จะมีเงินพิเศษให้ 

 การจัดการแรงงานต่างด้าวที่ ไ ด้กล่าวมาข้างต้น เป็นการจัดการที่ทางสถาน
ประกอบการเลือกนํามาใช้ จะเห็นได้ว่าการจัดการแรงงานต่างด้าวก็คือการใช้หลักการจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารจัดการในเร่ืองของคน เน่ืองจากคนงานหรือแรงงานเป็นสิ่งสําคัญต่อ
องค์กรทุกประเภท หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะส่งผลต่อทุกๆด้านขององค์กร เพราะ คน คือกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิลาวรรณ 
รพีพิศาล (2554) ที่กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดและเป็นทรัพยากรหลัก
ขององค์การ เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า สอดคล้องกับแนวความคิดของ ณัฐกานต์ (2555) ที่ได้ให้
ความหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดการในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากรใน
องค์การนั้นๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้
มากท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมพูนความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรน้ัน และสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Mondy and Noe (1996) ที่ได้ให้คํานิยามว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
ใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าขององค์กรให้ปฏิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมี
ภารกิจหลกั 6 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา การ
จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สุขภาพและความปลอดภัยพนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์ 
และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์  

3. ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการแรงงานต่างด้าว 
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถาน

ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีปัญหาและอุปสรรค
เกิดขึ้นดังน้ี 

         ปัญหาด้านการวางแผน เกิดขึ้นจากการคาดการณ์ ในอนาคตผิด ทําให้สถานประกอบการ
รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานจํานวนมากไป เกินความจําเป็น ส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนมากขึ้น
แรงงานต่างด้าวก็ไม่ทํางานอย่างเต็มที่เน่ืองจากมีการเก็บงานไว้ให้แรงงานคนอ่ืนทํา จากผลการวิจัยทํา
ให้ทราบว่าถ้าสถานประกอบการมีการวางแผนและการคาดการณ์ที่ดีก็จะช่วยให้สถานประกอบการ
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ลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อสถานประกอบการมีการวางแผนหรือการคาดการณ์
ที่ผิดพลาดก็ควรหาแนวทางเพ่ือนํามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด เพ่ือลดปัญหาด้าน
ต้นทุนที่อาจส่งผลต่อสถานประกอบการในอนาคต หากยังไม่รีบดําเนินการแก้ไข  

    ปัญหาด้านการสรรหาและคัดเลือก แรงงานท่ีได้จากสํานักจัดหางานจังหวัด
สมุทรสาคร จะมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามกับที่สถานประกอบการต้องการ และเมื่อสถานประกอบการ
ต้องการแรงงานต่างด้าวในกระบวนการผลิตอย่างกระทัน สถานประกอบการก็จะมีความจําเป็นต้อง
รับแรงงานต่างด้าวทันที ทําให้ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ตรงตามเกณฑ์หรือตรงกับความเหมาะสมของ
งานเท่าที่ควร จากปัญหาด้านการสรรหาและการคัดเลือก ดังกล่าวทางสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเลควรให้ความสําคัญ เน่ืองจากแรงงานคือปัจจัยการผลิตที่สําคัญประเภทหน่ึง หากมีการสรรหาและ
คัดเลือกแรงงานต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการ แต่ถ้าไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกแรงงานต่างด้าวได้ตรงตามกับความต้องการ ทาง
สถานประกอบก็จะต้องหาวิธีการพัฒนา ฝึกฝน และสอนงานแรงงานต่างด้าวให้สามารถทํางานให้สถาน
ประกอบการ ได้อย่างเร็วที่สุด  

 ปัญหาเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน เน่ืองจากทุกปีจะมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามา
ตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าว มักเข้ามาพบกับเด็กเล็กที่เป็นลูกเป็นหลานของแรงงานต่างด้าว ที่
เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันในสถานประกอบการ จึงเกิดความเข้าในผิดคิดว่าทางสถานประกอบการมีการ
ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าหน่วยงานจากภายนอกที่เข้าไป
ตรวจสอบสถานประกอบการให้ความสําคัญกับการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 เป็นอย่างมาก ทาง
สถานประกอบการต้องตระหนักและควรมีการกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของแรงงานที่จะเข้ามา
ทํางานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือลดการกระทาํที่ผิดต่อกฎหมายแรงงาน  

 ปัญหาการฝึกฝนและพัฒนา เน่ืองจากจะมีแค่หัวหน้างานคนไทยท่ีคุมแรงงานต่างด้าว 
เพียงคนเดียวที่ทําการฝึกฝนและพัฒนาแรงงานต่างด้าว ทําให้มีการฝึกฝนและพัฒนาไม่ทั่วถึง แรงงาน
ต่างด้าวบางคนไม่เคยได้รับการฝึกฝนและพัฒนา จึงส่งผลต่อกระบวนการทํางาน ทําให้เกิดความ
ผิดพลาดอย่างบ่อยคร้ัง หากแรงงานต่างด้าวได้รับการฝึกฝนและพัฒนาโดยเท่าเทียมกันทุกคน พวก
แรงงานต่างด้าว ก็จะมีความรู้ความสามารถในการทํางานให้กับสถานประกอบการอย่างเต็มที่ อาจแก้ไข
ปัญหาด้วยการใช้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอบรมจาก หัวหน้างานคนไทยที่คุมแรงงานต่างด้าว แล้ว 
ไปฝึกต่อให้เพ่ือน  
         ปัญหาด้านการกําหนดค่าตอบแทนและการข้ึนเงินเดือน ในเรื่องค่าตอบแทนทางสถาน
ประกอบการไม่สามารถกําหนดขึ้นเองได้เหมือนเดิมเพราะต้องคํานึงถึงสถานประกอบการโดยรอบ 
และเร่ืองการปรับขึ้นเงินเดือนให้แรงงานต่างด้าวแต่ละคนไม่เท่ากันทําให้แรงงานต่างด้าวมีความ
น้อยใจไม่พอใจ ไม่อยากทํางาน เกิดความรู้สึกในด้านลบกับสถานประกอบการ จากผลการศึกษา
ปัญหาด้านการกําหนดค่าตอบแทน จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการไม่สามารถกําหนดค่าแรงให้ตํ่าลง
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กว่าสถานประกอบการโดยรอบได้ จึงทําให้เป็นเรื่องยาก เมื่อต้องการบริหารเก่ียวกับค่าใช้จ่ายด้าน
ต้นทุนให้ตํ่าลง ส่วนปัญหาด้านการขึ้นเงินเดือนที่แตกต่างกันทางผู้ประกอบการควรทําการพิจารณา
แรงงานต่างด้าวรายบุคคลด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพ่ือลดปัญหาและความรู้สึกในด้านลบ
ของแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล พรชัยวัฒนากร (2549) ที่ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานต่างด้าว ศึกษากรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารและการจัดการ ในเรื่องค่าจ้างแรงงานมีปัญหามาก  

 ปัญหาด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ แรงงานต่างด้าวต่างพากันเรียกร้องอยากให้
สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล จ่ายเงินโบนัสให้พวกเขาทุกปี เน่ืองจากท่ีผ่านมาสถาน
ประกอบการจะจ่ายเงินโบนัสให้เฉพาะปีที่มีผลประกอบการดีเท่าน้ัน  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหา
ด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ ทําให้ผู้วิจัยคิดเห็นว่าสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ควรมีการ
พิจารณาในเร่ืองของการจ่ายเงินโบนัสให้แรงงานต่างด้าว เพ่ือลดปัญหาการเรียกร้องสิทธิที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของสถานประกอบการในการจ่ายเงินโบนัสด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วสุพงศ์ คงพรปรารถนา และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ได้ศึกษาการเรียกร้องสิทธิของ
แรงงานต่างด้าวเพ่ือต่อรองกับนายจ้าง ในประเด็นเรื่องสวัสดิการ แรงงานต่างด้าวเรียกร้องให้นายจ้าง
พิจารณาผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือจากค่าแรง  
          ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าว เน่ืองจากผู้ประกอบการ 
แจ้งให้แรงงานต่างด้าวรับรู้ผลการประเมินของตนเอง แต่เมื่อแรงงานต่างด้าว ต่างรู้ผลการประเมินจะ
มีการนํามาเปรียบเทียบกัน ส่งผลทําให้แรงงานต่างด้าวเกิดความไม่พอใจ ไม่ต้ังใจทํางาน เกิดการ
รวมกลุ่มคิดในด้านลบต่อสถานประกอบการ  
 ปัญหาเก่ียวกับการลาออก แรงงานต่างด้าวจะลาออกจากสถานประกอบการอย่าง
กะทันหันถ้ามีสถานประกอบการรายอ่ืนให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า และหากมีเพ่ือนที่สนิทสนมกันก็จะ
ชักชวนกันไปทําที่ใหม่และมาขอลาออกพร้อมกันอย่างกะทันหัน จะเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวให้
ความสําคัญกับค่าแรงเป็นอย่างมาก ทําให้แรงงานต่างด้าวตัดสินใจลาออกจากสถานประกอบการได้
โดยไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งใดและในบางครั้งยังมีการชักชวนกันลาออกอย่างกะทันหัน ทําให้สถาน
ประกอบการหาแรงงานเข้ามาทํางานแทนแรงงานที่ลาออกอย่างกะทันหันไม่ทัน ส่งผลต่อการผลิตสิ้น
ค้า เกิดความเสียหายในภาคการผลิตขึ้น ดังน้ันเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว สถาน
ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ควรมีการเตรียมความพร้อมหรือหาวิธีการที่จะรับมือกับเหตุการณ์
ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหาด้านการสื่อสาร เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวที่รับเข้ามาทํางานกับ
สถานประกอบการ เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไม่นาน ทําให้พวกเขาไม่
สามารถ ฟัง พูด และเข้าใจภาษาไทยได้เท่ากับพวกแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
มากกว่า 5 ปี จากการวิจัยพบว่าการใช้ภาษาที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงานต่างด้าว ถือ
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ว่าเป็นปัญหาที่สถานประกอบการควรหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไข อาจจัดให้แรงงานต่างด้าวมีการเรียน
ภาษาไทย หรือคําเฉพาะท่ีใช้ในการทํางาน เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวสามารถรับรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่ หัวหน้า
คนไทยที่คุมแรงงาน หรือผู้ประกอบการ ต้องการสื่อสาร เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาแพง เตชสีโล (ชํานิงาน) (2553) ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก
การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ประกอบการควรให้มี
การอบรมเรื่องภาษาแก่พนักงาน หรืออบรมหัวหน้าพนักงานที่เป็นชาวต่างด้าว และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิมล พรชัยวัฒนากร (2549) ที่ศึกษาปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว ศึกษากรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี พบว่าปัญหาและอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมใน
การดําเนินงานมีปัญหามาก ในเรื่องความแตกต่างระหว่างภาษา และปัญหาด้านวัฒนธรรมประเพณี 
บางคร้ังการประกอบพิธีทางวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวจะตรงกับช่วงเวลาทํางาน แรงงานต่างด้าว
จะขอผู้ประกอบการไปร่วม เช่น พิธีการโกนผมของลูกหลานของพวกเขา จะมีการจัดพิธีอย่างเป็น
ทางการ มีการเลี้ยงพระ มีการทําบุญตักบาตร ทางผู้ประกอบการก็จะอนุญาต ทําให้ส่งผลต่อ
กระบวนการผลิต อาจผลิตสินค้าได้ไม่ทันตามจํานวนที่ต้ังเป้าหมายไว้ต่อวัน จะเห็นได้ว่าแรงงานต่าง
ด้าวมักจะให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างมาก เน่ืองมาจากการปฏิบัติตามกันมาแบบรุ่นสู่
รุ่น แรงงานต่างด้าวยังถือเอาวัฒนธรรมประเพณีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ เป็นศูนย์กลางในการพบเจอ
หน้ากัน เพ่ือร่วมกันทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลจึงจําเป็นที่จะต้องทํา
ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา 
เตชสีโล (ชํานิงาน) (2556) ที่ศึกษาการบริหารจัดการ การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาพบว่าควรมีการอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระเบียบและ
ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว  

จากผลการศึกษาด้านปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นข้างต้นน้ัน ผู้ประกอบการควรมีวิธีการแก้ไขที่
ดี ควรมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ล้วนมีทางแก้ไขอยู่ที่การ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการว่าจะใช้วิธีการใด อย่างไรก็ตาม ควรใช้วิธีที่เป็นธรรมต่อทุก ๆ ฝ่าย เพ่ือลด
ปัญหาการเกิดการปะทะหรือเกิดการประท้วงที่รุนแรงข้ึนภายในสถานประกอบการ เพราะนั้นอาจ
ส่งผลต่อกระบวนการผลิตสินค้าของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อดัม สมิธ ที่กล่าวว่า ลูกจ้างและนายจ้างมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ทําให้ต่างฝ่ายต่าง
รวมกลุ่มกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองการที่มีการกระทําอย่างก้าวร้าว รุนแรง เพ่ือเรียกร้อง
สิทธิหรือผลประโยชน์อย่างเกินกว่าเหตุของลูกจ้างแรงงานนั้น ผลสุดท้ายคือ ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้รับ
ผลดีนอกจากความเสียหายตอบแทน  
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ประโยชน์จากการวิจัย 
1. ประโยชน์เชิงการจัดการ 
 1.1 สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
จะได้มีมาตรฐานในการจัดการแรงงานท่ีดี สามารถปรับตัวได้ทันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 1.2 สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไป
ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานประกอบการมีแรงงาน
ต่างด้าวที่มีศักยภาพในกระบวนการผลิต 

 1.3 สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ควรหาวิธีการแก้ไขและพัฒนาด้านการ
สื่อสารภายในสถานประกอบการ ควรจัดอบรมด้านภาษาไทยให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าใจภาษาไทยที่ใช้ในการทํางานได้บ้าง 

 1.4 ภาครัฐควรให้ความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกในการลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว ให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือทําให้ผู้ประกอบการลดการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

 1.5 กรมการจัดหางานควรสํารวจความต้องการ ด้านการพัฒนาแรงงานต่างด้าวของ
ภาคธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล เพ่ือส่งเสริมให้มีแรงงานที่มีฝีมือ ได้เข้าไปทํางานกับสถานประกอบการ
ต่าง ๆ 

 1.6 ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ควรมีนโยบายการกําหนดกระบวนการในการพัฒนาด้าน
แรงงานต่างด้าว เพ่ือจะได้มีรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน นําไปพัฒนาแรงงานต่างด้าว
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือทําให้แรงงานมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
 จากการศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด
เก่ียวกับความต้องการแรงงาน แนวคิดเก่ียวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว และทฤษฎี X ทฤษฎี Y 
จากแนวความคิดและทฤษฎีเหล่าน้ีทําให้ผู้วิจัยสามารถนํามาสร้างวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้แก่ 
การศึกษาความจําเป็นในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว การจัดการแรงงานต่างด้าว ปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ครบถ้วนตรงตามประเด็น ทําให้งานวิจัยคร้ังน้ีมี
คุณภาพและน่าเช่ือถือมากย่ิงข้ึน อีกทั้งงานวิจัยช้ินน้ียังช่วยยืนยันความเป็นสากลของแนวความคิด
และทฤษฎีต่างๆ ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ว่ามีการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เหมือนหรือแตกต่างกัน  
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2. หากมีการศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าว ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
การจัดการแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา กับแรงงานไทย ในสถานประกอบการแปรรูปอาหาร
ทะเล 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองศักยภาพในการทํางานของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือทําให้สถานประกอบการต่าง ๆ ทราบถึงศักยภาพในการทํางานของแรงงานต่างด้าว 

4. ควรศึกษาแนวทาง หรือปัจจัยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารของแรงงานต่าง
ด้าว ในจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว 

5. ควรท่ีจะศึกษาเชิงคุณภาพ ด้านผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ใน
จังหวัดสมุทรสาคร เน่ืองจากการเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของแรงงานต่างด้าว 

6. ควรศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ธุรกิจอ่ืนๆ หรือบริษัท
(สถานที่) อ่ืนๆ 
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แบบแนวคําถามและหนังสอืขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เรื่องการจัดการแรงงานต่างด้าว ของสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล 

ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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วันที่ให้สัมภาษณ์ 
วันที่................... เดือน ................................. พ.ศ. ................................ เวลา ..................................... 
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1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 
 1.1 ช่ือสถานประกอบการ 
 1.2 ความเป็นมาของธุรกิจ 
 1.3 ระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมทําธุรกิจ 
 1.4 การบริหารจัดการโดยรวมของผู้ประกอบการ 
2. ความจําเปน็ในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว 
 2.1 ขาดแคลนแรงงานไทย 
 2.2 บริหารต้นทุนให้ตํ่าลง 
 2.3 เพ่ิมประสทิธิภาพในการผลิต 
 2.4 สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
3. การจัดการแรงงานต่างด้าว และปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจัดการ 
 3.1 การวางแผน 
 3.2 การสรรหา 
 3.3 การคัดเลอืก 
 3.4 การฝึกฝนและสอนงาน 
 3.5 การกําหนดค่าแรงและสิง่จูงใจ  
 3.6 การประเมนิผลการทํางาน 
 3.7 การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
 3.8 การเลิกจ้าง 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานต่างด้าว  
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1.1 ช่ือ อายุ สัญชาติ 
1.2 ที่อยู่อาศัย 
1.3 ระยะเวลาที่เข้ามาทํางาน 
1.4  ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย 

2. การจัดการแรงงานต่างด้าว และปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจัดการ 
2.1 ขั้นตอนการเข้ามาทํางาน 
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