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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวจ�าแนกตามลักษณะของสถานประกอบ
การ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์จ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่น สุ่มตัวอย่างโดยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 290 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวแปรสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะสถานประกอบการ ได้แก่ รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ ระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ 
ระบบการจ่ายค่าจ้าง และจ�านวนแรงงานทั้งหมดที่แตกต่าง ผู้ประกอบการมีการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยการจ้างแรงงานต่างด้าว ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน และด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายรัฐบาล 
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ

ค�ำส�ำคัญ:  การตัดสินใจ การจ้างงาน แรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการ

Abstract
  The objective of this study is to compare the decision making on hiring of migrant workers by em-
ployer characteristics. And to study the factors affecting decision making on hiring migrant workers of 
Employers in Khon Kaen province. The questionnaire has been used to collect data from experienced 
employers who hiring foreign workers in Khon Kaen province 290 persons, which selected from random 
sampling. The statistics used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, Independent 
t-test, One-way analysis of variance and multiple regression analysis.
 The research found that the employer characteristics is characterized by types of business organiza-
tions, duration of the operation of the business, the wages payment system, the total number of workers 
and including the economic, labour and social factors. Affecting the decision to hire foreign workers of 
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business in Khon Kaen province at statistically significant at the 0.05 level. Factor in the nationality of the 
owner, type of business, legal and the government policy factors does not affect the decision to hire 
foreign workers of business establishment in the Khon Kaen province.
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(Vocational Skills) หรืออาชีวะ แต่ผลผลิตแรงงานส่วน
ใหญ่เป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาในสาขาที่ไม่
ตรงกับทีต่ลาดแรงงานต้องการ และคณุภาพไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ อีกทั้งการปรับตัวของแรงงาน
ในประเทศยังไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูป้ระกอบการ (ณฐั ประสรีะเตสงั, 2551) และ
การขาดทักษะพัฒนาตนเองของแรงงาน รวมถึงปัญหาการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมเข้าสู่สงัคมผูส้งูอาย ุ โดยไทยมสัีดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมี
แนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี ระดับรายได้ต่อหัวและระดับ
การศึกษาของไทยยังต�่ากว่าประเทศอื่นที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคม
สูงวัยแล้ว ผลจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยของไทยจึง
อาจเกดิขึน้รวดเรว็และรุนแรงกว่าในหลายประเทศ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2561) ส่งผลให้ผู้ประกอบการให้ความ
สนใจจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น 
  จังหวัดขอนแก ่นมีการพัฒนาเมืองอย ่างก ้าว
กระโดด เตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน
และการขนส่งของภาคอีสานท�าให้มีผู้ประกอบการธุรกิจ
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศสนใจทีจ่ะมาลงทนุ ซึง่ปรมิาณ
การลงทุนในธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การที่มี
ศูนย์กลางการแพทย์ในระดับภูมิภาค โรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม ห้างสรรพสินค้าช้ันน�า และศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่ 
ส่งผลให้ความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ี
ภาคอีสานอยู่ในสภาวการณ์ที่ขาดแคลนแรงงาน ต้องการ
แรงงานเพิ่ม ร้อยละ 20.9 (กองวิจัยตลาดแรงงาน, 2558)  
ซึ่งผู้ประกอบในจังหวัดขอนแก่นจึงให้ความสนใจเลือกการ
จ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้น โดยในปี 2560 สถิตการจ้าง
แรงงานต่างด้าวเพิม่ขึน้กว่าเท่าตัวจากปี 2559 (กรมแรงงาน, 
2561) อย่างไรก็ตามการจ้างแรงงานต่างด้าวได้ก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางสังคม เช่น อาชญากรรม การลักทรัพย์  

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  การมีข้อตกลงของประชาคมอาเซียนซ่ึงประกอบ
ด้วยสามเสาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Commu-
nity) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community) โดยได้ก�าหนดให้มีการ
ด�าเนินการสอดคล้องและพร้อมกัน อันจะน�าไปสู่การเพิ่ม
ขดีความสามารถของกลุม่ประเทศในอาเซยีนเพือ่เสรมิสร้าง
ความแข็งแกร่งและข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับภูมิภาค
อื่นทั่วโลก ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการด�าเนินงานภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) หนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนที่มุ่งให้
เกดิการรวมตัวกนัทางเศรษฐกจิและการอ�านวยความสะดวก
ในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนมี
ความเจริญมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้  
ทั้งนี้อาเซียนถูกวางต�าแหน่งให้เป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียว เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน และ
แรงงานไร้ฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี  ส่งผลให้ประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและบริการ ส่งผล
ให้ความต้องการแรงงานเพิม่ขึน้ (อรรถพงศ์ ลมิป์กาญจนวฒัน์, 
2558) ในขณะที่ขนาดแรงงานมีจ�านวนเท่าเดิม หรือมีแนว
โน้มลดลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)  
  ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ยังคงประสบปัญหาเชิง
โครงสร้างหลายประการ พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ (2560) 
เช่น ปัญหาคณุภาพของแรงงานไทย โดยคณุภาพการศกึษา
ของประเทศไทยที่ลดต�่าลง การเผชิญปัญหาการขาดแคลน
แรงงานท้ังด้านปริมาณและทักษะความช�านาญที่ตรงกับ
ความต้องการ (Skill Mismatch) กล่าวคือ ตลาดแรงงาน
ต้องการแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
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ยาเสพตดิ รวมถงึผลกระทบด้านสาธารณสขุ และผลกระทบ
ด้านความมั่นคง เช่น การจ้างแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึง
การจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน 
การลดต้นทุน และการรองรับการเติบโตและขยายตัวของ
จังหวัดขอนแก่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดสรร
ทรัพยากรแรงงาน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจจ ้างแรงงาน
ต่างด้าวจ�าแนกตามลักษณะของผู้ประกอบการในจังหวัด
ขอนแก่น
  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น

ทบทวนวรรณกรรม
  ความต้องการจ้างแรงงานของผู้ประกอบการ เป็น
ไปตามทฤษฎีการจ้างงาน การท�างานของระบบเศรษฐกิจ
นายทนุ ซึง่มธุีรกจิภาคเอกชนเป็นแหล่งทรัพย์สนิและปัจจยั
การผลิต การแข่งขันเป็นไปอย่างเสรี มีสมมติฐานส�าคัญคือ
มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล (Rational) ไม่ว่ามนุษย์จะตัดสินใจ
กระท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเปรียบเทียบระหว่างผลได้และผล
เสียเสมอ โดยจะเลือกกระท�าในสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุด
และเสียประโยชน์น้อยที่สุด (Smith, A., 1776) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีหลายปัจจัยการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวที่ส่งผลท�าให้นายจ้างเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว 
ดังนี้
  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ แรงงานต่างด้าวมต้ีนทนุค่าจ้าง
ต�่ากว่าแรงงานไทย ในขณะที่อัตราค่าจ้างภายในประเทศที่
มีแนวโน้มสูงขึ้น กล่าวคือ ค่าจ้างปัจจัยทางเศรษฐกิจหลัก
ที่ผลักดันให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย 
(ณฐั ประสรีะเตสงั, 2551) อีกทัง้การจ้างต่างด้าวยงัสามารถ
ประหยัดต้นทุนและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกัน
สังคม กองทุนทดแทน โบนัส  เบี้ยขยัน ค่าเสี่ยงภัย วันหยุด 
ประกนัชวีติ หรือค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น (กัญญา โพธ์ิพันธ์ุ, 
2556)
  ปัจจัยด้านแรงงาน ความจ�าเป็นในการใช้แรงงาน

ต่างด้าวนายจ้างส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีสาเหตุมาจากการ
ขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ แรงงานต่างด้าวมีความ
ความขยัน อดทน (กาญจนา อยู่ยืน, 2554)  ไม่เกี่ยงงาน
และไม่เรียกร้องสิทธิต่างๆ ปัจจัยด้านความอดทนในการ
ท�างาน แรงงานต่างด้าวมีการขาดงานน้อยกว่าแรงงานไทย 
มีความขยันหรืออดทนในการท�างานหนัก มีวินัยในการ
ท�างานดีกว่าแรงงานไทย (นัฐวรรณ สุธรรมา และวสุธิดา 
นุริตมนต์, 2558) และการที่สามารถจัดหาแรงงานต่างด้าว
ได้ง่าย (ณัฐ ประสีระเตสัง, 2551)  
  ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายภาครัฐ การมี 
นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างชัดเจน การมรีะเบยีบ
ที่เอื้อต่อการจ้างงาน อัตราค่าธรรมเนียม โดยด้านกฎหมาย
และนโยบายภาครัฐมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจ้างงาน 
(อทติยา สุวรรณโณ, 2558) รวมถึงผู้ประกอบการจะพจิารณา
ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตท�างานในการ
ตัดสินใจจ้าง (กัญญา โพธ์ิพันธุ์, 2556) การมีจุดรับขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากที่ต้อง
ไปขึ้นทะเบียนหน่วยงานรัฐ การเพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียน
หลายช่องทางจะมีผลให้ผู ้ประกอบการตัดสินใจจ้าง
แรงงานต่างด้าว (อธิพงศ์ ทองแดง, 2552) และการจัดท�า
ทะเบยีนราษฎรคนต่างด้าว ทัง้นีเ้พือ่ทราบจ�านวนคนต่างด้าว
ที่หลบหนีเข้าเมือง
  ปัจจัยด้านสังคม การลดลงของจ�านวนแรงงานจาก
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทย เป็น
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอัตรา
การเกิดที่ต�่าลงและอายุของแรงงานที่ สูงขึ้นจะท�าให้
สดัส่วนก�าลงัแรงงานต่อประชากรทัง้หมดลดลง มอีตัราการ
ขยายตัวของจ�านวนแรงงานที่ลดลง และยิ่งประชากรมีอายุ
มากขึ้นก็ยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานน้อย
ลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) จึงต้องทดแทนแรงงาน
ด้วยเครื่องจักร และต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่ถูกกฎหมาย (อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร, 2560)  
  แนวคิดการตดัสินใจและการเลือกใช้ โดยความหมาย
ของการตัดสินใจ คือ การเลือกทางเลือก มาเป็นแนวทาง
แก้ปัญหา มกีารเปรยีบเทียบทางเลอืกทีด่แีละเหมาะสมท่ีสดุ 
(ศิรวิรรณ เสรรัีตน์ และคณะ, 2541) เพือ่ให้บรรลุวัตถปุระสงค์
ทีว่างไว้  ในการตดัสินใจใช้หรอืไม่ใช้ขึน้อยู่กบั 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงของบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นข้อมูล ข่าวสารที่ผู้รับบริการได้รับรู้ คือ 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะของสถานประกอบการท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจจางแรงงานตางดาวแตกตางกัน 
 2. ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานแรงงาน ดานกฎหมายและนโยบายของรัฐ และดานสังคม มีความ 

สัมพันธกับการตัดสินใจจางแรงงานตางดาวในจังหวัดขอนแกน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ อยูในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการท่ีมีประสบการณในการจางแรงงานตางดาวที่ถูกตอง
ตามกฎหมายในจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,062 คน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน, 2560) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน สามารถกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการคํานวณจากสูตร (Yamane, T., 1970) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคาดเคลื่อน ±5% 
ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 290 คน สุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย  

 

ปัจจัยลกัษณะของสถานประกอบการ 
1. สัญชาติของเจ้าของธุรกิจ 
2. ประเภทของธุรกิจ 
3. รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ 
4. ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 
5. ระบบการจ่ายค่าจ้าง 
6. จํานวนแรงงานท้ังหมด 

ปัจจัยการจ้างแรงงานต่างด้าว 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านแรงงาน 
3. ด้านกฎหมายและนโยบายรัฐบาล 
4. ด้านสังคม 

การตดัสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประสบการณ์ทางตรง เช่น เคยเลือกใช้ด้วยตนเอง และ
ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้อื่น 2. 
เครื่องหมายการค้าท�าให้ผู้รับบริการได้นึกถึงบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ 3. เจตคติ หรือความรู้สึกทางบวก
หรือลบต่อการตัดสินใจใช้ 4. ความเชื่อมั่น จะส่งผลต่อการ
เลือกใช้ต่อไป 5. ความมุ่งมั่นในการใช้ หมายถึง การตัดสิน
ใจในการวางแผนที่จะเลือกใช้ และ 6. การตัดสินใจเลือก
ซือ้บรกิารหรอืผลติภณัฑ์นัน้ๆ (ชนดิาภา วรณาภรณ์, 2555)

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบ
การที่มีประสบการณ์ในการจ้างแรงงานต่างด้าว ผ่านกรม
แรงงานและจดทะเบียนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย พื้นที่ที่
ใช้ในการศึกษาคือจังหวัดขอนแก่น โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 
ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน  2561

สมมติฐานการวิจัย 
  1. ลักษณะของสถานประกอบการที่แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน
  2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน ด้านกฎหมาย
และนโยบายของรัฐ และด้านสังคม มีความ สัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่น

วิธีด�าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อยู่ในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงส�ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
ที่มีประสบการณ์ในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตาม
กฎหมายในจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 1,062 คน (ส�านักงาน
จัดหางานจังหวัดขอนแก่น, 2560)
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากทราบ
จ�านวนประชากรที่แน่นอน สามารถก�าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยวิธีการค�านวณจากสูตร (Yamane, T., 1970) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อน ±5% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 290 คน สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
อย่างง่าย
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
  งานวจัิยนีใ้ช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล ซึ่งค�าถามในแบบสอบถามประกอบด้วย 
ค�าถามปลายปิดส�าหรับค�าถามในส่วนที่ 1-3 และค�าถาม
ปลายเปิดส�าหรับค�าถามในส่วนที่ 4 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของสถานประกอบการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ มีจ�านวน 6 ข้อ 

_



Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.3 September - December 2018 91

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัย
การจ้างแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
แรงงาน ด้านกฎหมายและนโยบายรัฐบาล และด้านสังคม 
ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มี
จ�านวน 19 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการก�าหนดค่าน�้าหนักของการ
ประเมิน เป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท และก�าหนดเกณฑ์
ในการแปลผลตามแนวคิดของ Best, J.W. & Kahn, J.V. 
(2006)
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่ามีจ�านวน 4 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับตาม
วิธีของลิเคิร์ท และก�าหนดเกณฑ์ในการแปลผลตามแนวคิด
ของ Best, J.W. & Kahn, J.V. (2006)
  ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ 
ปลายเปิด มีจ�านวน 1 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
  มีการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิง
พินิจจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
ค�าถามอยู่ระหว่าง – 1 ถึง + 1 ร่วมกับการพิจารณาข้อ
ค�าถามเป็นรายข้อด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเน้ือหา
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
กลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อท�าการทดสอบ
ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้องภายในของ
คอนบัค ซึ่งค่าที่ได้จะต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์ (Nunnally, J. C., 1978) เมื่อท�าการทดสอบ
ความเชื่อมั่นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นรวมของ

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.85 จึงสามารถสรุป
ได้ว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่
จะน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ
  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  การวิเคราะห์สถติเิชงิอนมุาน การทดสอบสมมตฐิาน
ที ่1 ใช้การทดสอบทางสถิต ิt-test และ One-way ANOVA 
หรือ F-test โดยท�าการวิเคราะห์แบบรายคู่ด้วย LSD และ
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
โดยวิธี Stepwise

ผลการวิจัย
  1. ข้อมูลทั่วไปของลักษณะของสถานประกอบการ 
โดยลักษณะของสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่นที่
จ้างแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของคนไทย ร้อยละ 
98.30 ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ร้อยละ 27.20 
รองลงมาเป็นธุรกิจประเภทบริการ ร้อยละ 19.70 รูปแบบ
การด�าเนนิธรุกจิส่วนใหญ่เป็นธรุกจิเจ้าของคนเดยีว ร้อยละ 
42.80 รองลงมาเป็นธุรกิจบริษัทจ�ากัด ร้อยละ 34.50 
ระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 43.10 รอง
ลงมามีระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ 6-10 ปี ร้อยละ 42.10 
มีจ�านวนแรงงานทั้งหมดในธุรกิจ 1-20 คน ร้อยละ 56.20 
รองลงมามจี�านวนแรงงานท้ังหมด 21-40 คน ร้อยละ 33.40 
ระบบการจ่ายค่าจ้างเป็นแบบรายเดอืน ร้อยละ 61.40 และ
ระบบค่าจ้างรายวัน ร้อยละ 35.20 
  2. ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของปัจจัย
การจ้างแรงงานต่างด้าว และระดบัการตดัสนิใจจ้างแรงงาน
ต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น

ตำรำง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

      N=290 
 ปัจจัย     ระดับ
     X  S.D. 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3.87  0.802 มาก
 ปัจจัยด้านแรงงาน 3.94  0.785 มาก
 ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ 3.75  0.798 มาก
 ปัจจัยด้านสังคม 3.79  0.825 มาก
 การตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ 4.20  0.970 มาก

_
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  จากตาราง 1 ปัจจัยการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้
ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น รายด้านคือ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจมีระดับความส�าคัญมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
ปัจจัยด้านแรงงานมีระดับความส�าคัญมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.94 ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ มีระดับความ
ส�าคัญมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ปัจจัยด้านสังคมมีระดับ
ความส�าคัญมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และการตัดสินใจ
จ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยการทดสอบ
ทางสถิติ t-test และ F-test พบว่าปัจจัยลักษณะของ
สถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ รูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจ ระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ ระบบการจ่ายค่า
จ้าง และจ�านวนแรงงานทั้งหมด ที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบ
การมีการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน ในส่วน
สญัชาตขิองเจ้าของธรุกิจ และประเภทของธรุกิจ ทีแ่ตกต่าง
กัน ผู้ประกอบการมีการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวไม่
แตกต่างกัน แสดงดังตาราง 2

ตำรำง 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว

   การตดัสนิใจจ้างแรงงานต่างด้าว
 ปัจจยัลกัษณะของสถานประกอบการ
  t-test F-test Sig.

 1. สญัชาตขิองเจ้าของธรุกจิ 1.234  0.218
 2. ประเภทของธรุกจิ  1.703 0.134
 3. รูปแบบการด�าเนนิธุรกจิ  4.224 0.002*
 4. ระยะเวลาการด�าเนินธรุกจิ  6.124 0.002*
 5. ระบบการจ่ายค่าจ้าง  3.936 0.009*
 6. จ�านวนแรงงานทัง้หมด  5.059 0.007*
 **p<0.01, *p<0.05

ตำรำง 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันของปัจจัยการจ้างแรงงานต่างด้าว

 ปัจจัย X
1
 X

2
 X

3
 X

4

 ด้านเศรษฐกิจ(X
1
) 1   

 ด้านแรงงาน(X
2
) .590** 1  

 ด้านกฎหมายและนโยบายรัฐบาล(X
3
) .438** .475** 1 

 ด้านสังคม(X
4
) .515** .398** .362** 1

**p<0.01, *p<0.05

  การทดสอบตวัแปรตามเงือ่นไขหรอืข้อตกลงเบือ้งต้น 
ส�าหรับการใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ คือ 
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ จากค่าสมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ พบว่า ตวัแปรทกุคูม่ขีนาด
ความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ โดยมคีวาม
สัมพันธ์อยู่ในระหว่าง 0.362 - 0.590 ดังตาราง 3 และจาก
ค่า VIF ของตัวแปรอสิระทกุตัวแปร มค่ีาอยูร่ะหว่าง 1.386 – 
1.791 แสดงดังตาราง 4 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าความ
สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเป็นพหุ
สัมพันธ์ร่วม (O’brien, R. M., 2007) การทดสอบค่า
ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน รวมถึงพิจารณาจากค่า
สถิติ Durbin-watson ทดสอบพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.913 ซึ่ง
มีค่าอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าไม่มีปัญหาค่าคลาด
เคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน จึงสามารถน�าไปทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณได้ 
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  จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยวิธีการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Stepwise แสดงผลดังตาราง 4 พบ
ว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน และด้านสังคม ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างมนียัส�าคญั ทีร่ะดบั
นัยส�าคัญ 0.05 ซ่ึงตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันอธิบาย
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 32.7 

ข้อค้นพบและการอภิปรายผล
  จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะ
ของสถานประกอบการ ได้แก่ รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ 
ระยะเวลาการด�าเนนิธรุกิจ ระบบการจ่ายค่าจ้าง และจ�านวน
แรงงานทั้งหมดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นแตก
ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 อย่างไร
ก็ตาม สัญชาติของเจ้าของกิจการ และประเภทของธุรกิจที่
ต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว
  ในส่วนปัจจัยการจ้างแรงงานต่างด้าว ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านแรงงาน และด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสิน
ใจจ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ระกอบการในจงัหวดัขอนแก่น 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านด้าน
กฎหมายและนโยบายรัฐบาล ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้าง
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น

อภิปรายผล
  จากผลการศึกษาการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว คือ
  1. รูปแบบการด�าเนินธุรกิจแตกต่างกัน มีความ

ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน โดยลักษณะธุรกิจ
ทีเ่ป็นบรษิทัมีการตดัสนิใจจ้างมากกว่าธรุกิจเจ้าของคนเดียว 
  2. ระยะเวลาการด�าเนินงานของกิจการแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว แตกต่างกัน โดย
สถานประกอบการที่มีระยะเวลาด�าเนินกิจการตั้งแต่ 6-10 
ปี มกีารตดัสนิใจจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าธุรกจิทีมี่ระยะ
เวลาด�าเนินกิจการน้อยกว่า 5 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐวรรธน์ นาระคล (2559) ความต้องการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวในธุรกิจโรงแรมที่มีระยะเวลาการด�าเนินกิจการ
เวลานานกว่าจะมีแนวทางในการบริหารที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ผู้บริหารทราบวิธีการที่จะประหยัด ต้นทุนแรงงาน 
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ซึ่งวิธีการที่ง่าย
ที่สุดก็คือการใช้แรงงานต่างด้าวนั่นเอง และสอดคล้องกับ 
รุ่งนภา วงศ์เครือศร และคณะ (2560) พบว่าระยะเวลาใน
การด�าเนินกิจการมามากกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่เลือกจ้าง
แรงงานสัญชาติเมียนมา
  3. ระบบการจ่ายค่าจ้างของสถานประกอบการ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน 
โดยธรุกจิทีม่รีะบบการจ่ายค่าจ้างแบบรายเดือน มกีารตัดสนิใจ
จ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าธุรกิจที่มีระบบการจ่ายค่าจ้าง
แบบรายวนั เนือ่งจากสถานประกอบการต้องการจ้างแรงงาน
ระยะยาว เพื่อประหยัดต้นทุนในการรับสมัครงาน หรือการ
อบรมฝึกสอนงานแก่พนักงาน สอดคล้องกับ ณัฐวรรธน์ 
นาระคล (2559) ระบบการจ่ายค่าจ้างส่งผลต่อความต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันที่ธุรกิจ 
ทีม่รีะบบการจ่ายค่าจ้างแบบรายวนั มีผูป้ระกอบการมคีวาม
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าธุรกิจที่มีระบบการ
จ่ายค่าจ้างแบบรายเดอืน สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธนะพงษ์ 

ตำรำง 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น

  Unstandardized  Standardized 
 Model Coefficients  Coefficients t Sig VIF
  B Std. Error Beta   
 (Constant) 1.732 0.210  8.240 0.000** 
 ด้านเศรษฐกิจ(X

1
) 0.137 0.059 0.152 2.336 0.020* 1.791

 ด้านแรงงาน(X
2
) 0.328 0.056 0.356 5.870 0.000** 1.564

 ด้านสังคม(X
4
) 0.162 0.051 0.182 3.188 0.002* 1.386

 R2 = .327, Adjusted R2 = .320, F = 35.036, **p<0.01, *p<0.05
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โพธิปิติ (2553) ที่พบว่า จ�านวนแรงงานต่างด้าวในอนาคต
มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ และแรงงานต่างด้าวมต้ีนทนุการจ้างแรงงาน
ต�่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญา โพธิ์พันธุ์ (2556) 
ลักษณะการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ได้แก่ สัญชาติพม่า 
สัญชาติลาว และสัญชาติกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้าง
งานแบบจ้างประจ�า มาท�างานฝ่ายผลิต
   4. จ�านวนแรงงานทั้งหมดของสถานประกอบการ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวแตกต่างกัน 
โดยธุรกิจที่มีจ�านวนแรงงานท้ังหมด 41-60 คน มีความ
ต้องการจ้างแรงงานมากกว่าธุรกิจที่มีแรงงาน 21-40 คน 
และธุรกิจที่มีแรงงานทั้งหมดน้อยกว่า 20 คน ซึ่งแตกต่าง
จาก ณัฐวรรธน์ นาระคล (2559) ที่พบว่าจ�านวนแรงงาน
ทัง้หมดของกจิการทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจจ้างแรงงาน
ต่างด้าวไม่ต่างกัน
  5. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อความต้องการด้าน
การจ้างแรงงานต่างด้าว โดยค่าจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกว่า 
สามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่าแรงงานไทย สอดคล้อง
กับ สมสกุล เบาเนิด และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ที่
พบว่าสถานประกอบการทีเ่ลอืกจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถ
บรหิารจดัการต้นทนุได้ดขีึน้ ณฐั ประสรีะเตสงั (2551) และ 
กัญญา โพธิ์พันธุ์ (2556) การจ้างต่างด้าวสามารถประหยัด
ต้นทุนและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม 
กองทุนทดแทน โบนัส ค่าเสี่ยงภัย วันหยุด ประกันชีวิต 
และค่ารักษาพยาบาล 
  6. ปัจจัยด้านแรงงานมีผลต่อความต้องการด้าน
การจ้างแรงงานต่างด้าว เนือ่งจากว่าแรงงานต่างด้าวนัน้ ไม่
ค่อยเลือกงานไม่เหมือนแรงงานชาวไทย แรงงานต่างด้าว
สามารถท�างานที่แรงงานไทยไม่ท�าได้ จึงท�าให้งานบาง
ประเภทนั้นเจ้าของกิจการจึงมองหาแต่แรงงานต่างด้าว
เป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับ กัญญา โพธิ์พันธุ์ (2556) 
แรงงานต่างด้าวพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง สามารถฝึกฝน ให้
มทีกัษะในการท�างานได้ เพือ่จะได้ท�างานต่อไปในระยะยาว 
จึงส่งผลต่อความต้องการจ้าง นอกจากนี้ปัจจุบันแรงงาน
ไทยมปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการจ้างงาน จงึต้องจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ กาญจนา อยู่ยืน (2554) 
ทีพ่บว่าการขาดแคลนแรงงาน มคีวามสมัพนัธ์กับการตดัสิน
ใจจ้างแรงงานต่างด้าว 

  7. ป ัจจัยด้านสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจจ้าง
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากการลดลงของจ�านวนแรงงาน
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทย 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
อัตราการเกิดที่ต�่าลงและอายุของแรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้
สัดส่วนก�าลังแรงงานต่อประชากรท้ังหมดลดลง เกิดการ
ตัดสินใจที่จะจ้างแรงงานต่างด้าว สอดคล้องกับ ศิวลาภ 
สุขไพบูลย์วัฒน์ (2560) ความไม่สมดุลระหว่างประชากร  
ผู้สูงอายแุละก�าลังแรงงาน โดยมีความต้องการแรงงานภายใน
ประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมีอัตราการ
เกดิลดลง จงึตดัสนิใจจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน อีก
ทั้งแรงงานไทยมีค่านิยมไม่ต้องการท�างานเป็นแรงงานไร้
ฝีมือระดับล่างกับที่มีความเสี่ยง มีอันตราย ความร้อนสูง 
จึงท�าให้สถานประกอบการต้องน�าแรงงานต่างด้าว เข้ามา
เสริมในการประกอบกิจการให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า (วิชเลิศ อินทรวิเศษ, 2554) ในส่วนการใช้ชีวิตของ
แรงงานต่างด้าวนั้นอยู่ง่าย สามารถพักร่วมกันได้ในที่จ�ากัด 
และไม่มีการต่อรองเงื่อนไขใด
  8. ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าว ทัง้นีเ้พราะธรุกิจต้องการ
จ้างแรงงานต่างด้าว ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อน และเสียเวลาหรือไม่ก็ตาม การพิจารณาเลือกจ้าง
แรงงานต่างด้าวยังคงมีความจ�าเป็นต่อการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวในจงัหวดัขอนแก่น ซึง่แตกต่างจาก กาญจนา อยู่ยนื 
(2554) ที่พบว่าปัจจัยด้านกฎหมายมีอิทธิพลต่อการจ้าง
แรงงานต่างด้าว

สรุปและ ข้อเสนอแนะ
  1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวในสถานประกอบการ เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ที่มี
อิทธิพลต่อการจ้างงานของผู้ประกอบการในธุรกิจแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกัน
  2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิด
จากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในจังหวัดขอนแก่น 
เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเสนอแนะ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
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