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บทคัดย่อ 
 
 ในประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากตา่งประเทศมาเป็นเวลานาน โดยมีวตัถุประสงค์หลกั
เพ่ือหารายได้ ผนวกกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีท าให้เกิดความแตกต่างของรายได้ขึน้
ระหว่างประเทศ งานศึกษานีจ้ึงพยายามศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ท่ีก าหนด
พฤติกรรมการตดัสินใจเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด  Compensating variation เพ่ือ
ค านวณหามลูคา่ความเตม็ใจจ่ายของแรงงานตา่งด้าว จากข้อมลูการส ารวจด้วยแบบสอบถามชาวพม่า ท่ี
อาศยัและท างานในจงัหวดัสมทุรสาคร จากนัน้ท าการประมาณคา่โดยใช้แบบจ าลอง Tobit เน่ืองจากข้อมลู
ความเตม็ใจจ่ายท่ีส ารวจได้มีบางส่วนไม่เปิดเผยความพอใจ ซึ่งพบว่า มลูค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือเข้ามา
ท างานในประเทศไทยของกลุม่ตวัอย่างโดยเฉล่ียเท่ากบั 4,440 บาท และมีความแตกตา่งกนัไปตามสถานะ
ทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ของชาวพมา่ นอกจากนัน้ การเข้าเมืองอย่างถกูกฎหมายหรือหลบเลี่ยง
เข้ามาของแรงงานพมา่ไมท่ าให้ความพอใจของชาวพมา่มีความแตกตา่งกนั ดงันัน้ การเก็บคา่ธรรมเนียมใน
การท าใบอนญุาตท างานในประเทศไทยอาจไมส่ง่ผลตอ่การเข้ามาท างานในประเทศของแรงงานตา่งด้าว 
 



1 
 

1.บทน า 
 
 แรงงานต่างด้าวท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยเร่ิมมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาหรือ
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2552 โดยเฉพาะชาวพมา่ จากสาเหตสุ าคญั คือ ภาคอตุสาหกรรมในประเทศมีการขยายตวัอย่าง
มาก ท าให้ความต้องการใช้แรงงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย รวมไปถึงปัจจัยทางด้านอปุทานต่างๆ ได้แก่ 
ข้อตกลงตามบนัทึกความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสหภาพพมา่ วา่ด้วยความ
ร่วมมือในการจ้างแรงงาน (Memorandum of Understanding: MoU) ท าให้การเข้ามาท างานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ จากก่อนหน้าท่ีมีการหลบเลี่ยงเข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องผ่าน
นายหน้าค้าแรงงานตามชายแดนและจังหวดัท่ีมีการกระจุกตวัทางอตุสาหกรรมหนาแน่นต่างๆ หรือความไม่
มัน่คงทางการเมืองในสหภาพพมา่ หรือนโยบายคา่จ้างขัน้ต ่า 300 บาท เป็นต้น 
 การเข้ามาท างานของชาวพมา่จะมีลกัษณะท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และไมถ่กูต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะ
มีรายจ่ายในการท างานในประเทศไทยเบือ้งต้นแตกตา่งกนัออกไป โดยกรณีท่ีเข้ามาอย่างถูกต้องจะมีรายจ่าย 
ได้แก่ คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตท างานของคนต่างด้าว ค่าท่ีอยู่อาศยั ค่าอาหาร และ
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ สว่นในกรณีท่ีเข้ามาท างานอย่างไมถ่กูต้องตามกฎหมายก็อาจจะมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้แล้วแต่งาน
ท่ีท า ซึ่งทัง้สองกลุ่มนีจ้ะมีรายได้คาดหวังท่ีไม่เหมือนกัน จากท่ีกล่าว การตดัสินใจเลือกท่ีจะเข้าท างานใน
ประเทศไทยของชาวพมา่มีหลายช่องทาง สะท้อนให้เห็นว่า แต่ละบุคคลมีการเลือกท่ีจะเข้ามาท างานโดยคิด
ค านวณต้นทนุและผลตอบแทนคาดหวงัของตนแล้วจึงตดัสินใจวา่จะเข้ามาท างานหรือไม่ 
 นอกจากนัน้ พฤติกรรมของชาวพมา่ตอ่การปักหลกัอยู่ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้
ชดั ในหลายภมูิภาคของประเทศไทย มีชมุชนพมา่เกิดขึน้ และมีช่องทางอ านวยความสะดวกมากมายทัง้จาก
ภาครัฐและเอกชนในการให้ชาวพมา่เข้ามาท างานมากขึน้ ท าให้ประชากรพม่าในไทยก็เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 
แม้วา่สว่นใหญ่ชาวพมา่จะเข้าสูภ่าคแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการผลิตให้กบัประเทศไทยได้
อย่างมาก แต่ลกัษณะของชุมชนท่ีเติบโตท าให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้ทรัพยากรมากขึน้ และจาก
แนวโน้มท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมรวมไปถึงปัจจัยเชิงปัจเจกบุคคลท่ี
ก าหนดพฤติกรรมของการย้ายถ่ินฐานของแรงงานตา่งด้าวให้มีความขดัเจนมากขึน้ 
 การศกึษานี ้จึงเน้นในสว่นของพฤติกรรมการย้ายถ่ินฐานของแรงงานต่างด้าว ในกรณีศึกษาชาวพม่า 
ประกอบด้วย ความเต็มใจจ่ายคาดหวงัของชาวพม่าในการเข้าท างานในประเทศไทย  และปัจจัยส าคัญท่ี
ก าหนดการตัดสินใจเข้ามาท างานในประเทศไทย เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economics Community: AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยรายงานนี ้
ประกอบด้วย สว่นท่ี 1 บทน า สว่นท่ี 2 ภาพรวมแรงงานตา่งด้าวในประเทศไทย หรือสรุปค าจ ากัดความรวมไป
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ถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงงานตา่งด้าวท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย สว่นท่ี 3  สรุปข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา ส่วนท่ี 4 
อธิบายถึงแบบจ าลองท่ีใช้ในการศกึษาและวิธีการประมาณคา่ สว่นท่ี 5 ผลการศกึษา และสดุท้าย สว่นท่ี 6 คือ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
2.ภาพรวมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
 
 ในสว่นนีก้ลา่วถึงภาพรวมของแรงงานต่างด้าว ประกอบไปด้วยแนวคิดของการย้ายถ่ินข้ามประเทศ 
และการย้ายถ่ินของแรงงานตา่งด้าวในประเทศไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้ทางด้านแรงงานและแรงงานตา่งด้าวของประเทศไทย 
 
2.1 กรอบแนวคดิว่าด้วยการย้ายถิ่นข้ามประเทศ 
 
 การย้ายถ่ินข้ามประเทศ (International Migration) หมายถึง การเคลื่อนย้ายของประชากรจ านวนมาก
ข้ามพรมแดนจากประเทศท่ีตนเป็นพลเมืองหรือพ านักอยู่ไปยังประเทศอ่ืน เพ่ือกระท ากิจกรรมท่ีได้รับ
คา่ตอบแทน เป็นระยะเวลายาวนานต่อเน่ือง โดยปกติหลกัสากลจะก าหนดว่าการด ารงชีวิตในอีกท่ีหนึ่งเป็น
เวลานาน 1 ปี นับเป็นการย้ายถ่ิน (International Travel Regulations) (สภุางค์ จันทวานิช, 2539) ขณะท่ี
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้ค านิยามการย้ายถ่ินระหว่างประเทศไว้ว่า การเคลื่อนย้าย
ของประชากรจากประเทศท่ีตนพ านักอยู่เป็นประจ าไปยังประเทศอ่ืน ซึ่งแบ่งเป็นระยะสัน้ (พ านักอยู่เป็น
ระยะเวลามากกวา่ 3 เดือนแตน้่อยกวา่ 1 ปี) และระยะยาว (พ านกัอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี) โดยไมไ่ด้มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการพกัผอ่น การท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุ การเย่ียมเพ่ือนฝงูและญาติพ่ีน้อง การท าธุรกิจ การ
รักษาทางการแพทย์ หรือการแสวงบญุทางศาสนา (Lemaitre, 2005) 
 แนวคิดท่ีอธิบายถึงสาเหตขุองการย้ายถ่ินข้ามประเทศมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนัออกไป กล่าวคือ กลุม่นกั
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก อธิบายวา่มนุษย์ตดัสินใจย้ายถ่ินด้วยเหตผุลทางนักเศรษฐกิจ ดงันัน้ผู้ ย้ายถ่ินจึง
เป็นผู้ ย้ายถ่ินเชิงเศรษฐกิจ (Economic Migrant) หรือเป็นแรงงาน (Laborer) (สภุางค์ จันทวานิช, 2539) หรือ
อาจกลา่วได้วา่ นกัเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกให้ความส าคญักับความแตกต่างและความไม่สมดลุในเง่ือนไข
การจ้างงานและคา่จ้างระหวา่งประเทศ แตใ่นมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร์แนวใหม ่มองวา่การย้ายถ่ินระหว่าง
ประเทศมีความซบัซ้อนมากกวา่ตวัแปรเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ดงันัน้จึงน าปัจจยัทางสงัคมมาร่วมอธิบาย
ด้วย (สทุธิพร บุญมาก, 2544) ซึ่งมีมมุมองท่ีสอดคล้องกับงานศึกษาของ เพ็ญพร ธีระสวสัดิ์ (2540) ดงันัน้ 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจย้ายถ่ินข้ามประเทศ จึงมีความแตกตา่งกนัออกไป เช่น ค่าจ้าง (Wage) โอกาสได้
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งานท า (Employment) ความทนัสมยัของประเทศปลายทาง (destination country) (สทุธิพร บุญมาก, 2544; 
Borjas, 1987, อ้างถึงใน สภุางค์ จันทวานิช, 2539) ความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GNP) ของประเทศต้นทางกบัประเทศผู้รับแรงงาน (Costello and Freemen, 1992, อ้างถึงใน สภุางค์ จนัทวา
นิช, 2539) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประเภทของงานท่ีจะได้ท า (Massey, 1994, อ้างถึงใน สภุางค์ จัน
ทวานิช, 2539) จึงเป็นปัจจยัดงึดดูในมมุมองของนกัเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก  
อีกทัง้ เทเลอร์ นกัเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก พบวา่ การย้ายถ่ินข้ามประเทศของแรงงานผิดกฎหมาย เกิดจาก
คา่จ้างท่ีมีอตัราต ่ากวา่ ผลผลิตทางการเกษตรท่ีตกต ่า และอตัราการวา่งงานสงูในประเทศต้นทาง ประกอบกับ
อตัราคา่จ้างท่ีสงูกวา่ ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสงู และอตัราการวา่งงานต ่ากวา่ ณ ประเทศผู้รับ (Taylor, 1992, 
อ้างถึงใน สภุางค์ จนัทวานิช, 2539) ขณะท่ี ปัจจยัทางเศรษฐกิจในระดบัครัวเรือนท่ีพยายามลดหรือกระจาย
ความเสี่ยงของรายได้ และความต้องการรายได้เพ่ือน ามาพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ของครอบครัว เป็นสิ่ง
ส าคญัตอ่การตดัสินใจของสมาชิกในครัวเรือนท่ีย้ายถ่ินไปท างานตา่งประเทศ ซึ่งถือวา่เป็นปัจจยัในมมุมองของ
นกัเศรษฐศาสตร์แนวใหม ่(สทุธิพร บญุมาก, 2544)  

นอกจากนี ้เพ็ญพร ธีระสวสัดิ์ (2540) ยงัพบอีกวา่ บคุคลจะเปรียบเทียบสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของตนในท้องถ่ินท่ีตนอาศยัอยู่กบัสถานภาพท่ีคาดวา่จะเป็นหากตนย้ายถ่ินเข้าไปอาศยัอยู่ในท้องถ่ินอ่ืน 
หรืออาจกลา่วได้วา่ บคุคลจะเปรียบเทียบระหวา่งคา่ใช้จา่ยและประโยชน์ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงินท่ีพึง
เสีย และประโยชน์ท่ีพึงได้ ในการตดัสินใจวา่จะย้ายถ่ินหรือไมย้่ายถ่ิน 
 
2.2 การย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวในอดีต 
 
 สทุธิจิตต์ จิตยานนท์ และ สภุางค์ จนัทวานิช (2540) พบวา่ การอพยพแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้ามายงัประเทศไทย มีภมูิหลงัและความเป็นมาจากประวตัิศาสตร์ไทยท่ีหลงัจากการท าสงครามชนะแล้ว จะ
ท าการต้อนเอาผู้คนมาเป็นเชลยศกึเพ่ือใช้งาน ประกอบกบัมีการหลบหนีภยัสงครามเข้ามาพกัพิงอาศยัและหา
งานท าชัว่คราวในประเทศไทย  
 ช่วงปี พ.ศ.2520 ถึง พ.ศ.2540 แรงงานอพยพจากพม่า ลาว และกัมพูชา ได้ลกัลอบเข้ามาหางานท า
อย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดงักล่าว 
ถึงแม้วา่ในระยะแรกจะมีจ านวนผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้านไมม่ากนกั แต่การเคลื่อนย้ายของผู้ อพยพจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมมากขึน้ ตัง้แต่ต้นศตวรรษท่ี 2530 เป็นต้นมา ซึ่งมีสาเหตมุาจากแรงงานไทยท่ีแต่เดิม
ท างานในภาคเกษตรกรรมได้เปลี่ยนไปท างานท่ีได้รับคา่จ้างสงูกวา่ และต าแหน่งงานท่ีสบายกว่าในกรุงเทพฯ 
และจงัหวดัใกล้เคียง อีกทัง้ การได้รับการศกึษาท่ีสงูขึน้ในตา่งจงัหวดัท าให้มีความสนใจลดลงในงานท่ีหนกัและ
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งานท่ีท าด้วยมือ ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้แรงงานชาวพมา่ ลาว และกมัพชูา เข้ามาท างานเป็นแรงงานรับจ้างไร้ฝีมือ
ราคาถกูในกิจกรรมผลิตท่ีสกปรก และอนัตรายในจงัหวดัชายแดน  
 ส าหรับการเดินทางลกัลอบเข้ามาท างานผ่านขบวนการน าพา แรงงานจะมีนายหน้า หรือสายจาก
ประเทศต้นทาง หรือจากประเทศปลายทาง คอยจดัหางานและสง่แรงงาน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง การลกัลอบเข้ามาท างานในรูปแบบนีจ้ะต้องเสียคา่ใช้จ่าย เช่น ค่านายหน้า ค่าหัว และค่าพาหนะใน
การเดินทาง (เกษมสนัต์ จณัณวาโส, 2538) 
 เน่ืองจากจ านวนแรงงานตา่งด้าวท่ีลกัลอบเข้ามาประเทศไทยมีจ านวนเพ่ิมมากขึน้อย่างรวดเร็ว จึงท า
ให้ภาครัฐต้องมีมาตรการก ากบัดแูลและจดัระบบแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและป้องกันการ
ลกัลอบเข้าประเทศ ซึ่งในท่ีสดุได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้อนุมตัิการผ่อนผนัเป็นเวลา 2 ปีแก่ผู้ เข้าเมืองสญัชาติ
พมา่ ลาว และกัมพูชา ให้สามารถท างานบ้านและเป็นกรรมกรในกิจการ  7 ประเภท ได้แก่ งานเกษตรกรรม 
งานประมง งานกิจกรรมตอ่เน่ืองประมง (แพปลา คดัเลือก ท าความสะอาด งานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ งานขน
ถ่ายสินค้าทางน า้ งานผลิตตา่งๆ โดยการพิจารณาของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม (สทุธิจิตต์ จิตยา
นนท์ และ สภุางค์ จนัทวานิช, 2540) 

การท่ีอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถท างานในกิจการ 7 ประเภทข้างต้นได้ นอกจากเป็นการ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในท้องถ่ินโดยทั่วไป และเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างฐานะการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
กิจกรรม การเกษตร การก่อสร้าง การประมง และอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากแรงงานอพยพสามารถทดแทน
แรงงานไทยรับจ้างในกลุ่มกิจการดงักล่าว ซึ่งถือว่ามีส่วนส าคญัท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถด าเนิน
ตอ่ไปได้ 
 
2.3 แนวโน้มแรงงานและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีอตัราการว่างงานต ่าและมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ สาเหตจุาก
ภาวะเศรษฐกิจขยายตวั จังหวดัสมุทรสาครเป็นจังหวดัท่ีมีการเติบโตของโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเลและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรคอ่นข้างสงู การใช้ปัจจัยแรงงานแรงงานในจังหวดัสมรุสาคร จึง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มก าลงัการผลิต จากตารางท่ี 1 อตัราการว่างงานของประเทศไทยอยู่ใน
ระดบัต ่า ในช่วงปี พ.ศ.2546 ถึง 2555  มีอตัราการว่างงานอยู่ระหว่างร้อยละ 0.6 ถึง 2.2 ในขณะท่ีแนวโน้ม
อตัราการวา่งงานของจังหวดัสมทุรสาครมีค่าเข้าใกล้ศนูย์ แนวโน้มลดลงและน้อยกว่ากว่าอตัราการว่างงาน
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เฉลี่ยทัง้ประเทศ มีอตัราการว่างงานอยู่ในช่วงร้อยละ 0.2 ถึง 1.4 การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภมูิภาคอ่ืนใน
ประเทศไทยจึงเป็นเร่ืองปกติ  
  

ตารางท่ี 1 อัตราการว่างงานท่ัวราชอาณาจักรและจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 

ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ
  

จากการลงพืน้ท่ีส ารวจ การย้ายถ่ินของแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครมีมานานมาก เร่ิมต้นจาก
ประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแถบลุม่แมน่ า้โขง และภาคเหนือชนกลุม่น้อย หลงัจากนัน้ก็จะมีการหลบ
เลี่ยงเข้าเมืองอย่างไมถ่กูกฏหมายไมว่า่จะเป็นชาวลาว เขมรหรือพมา่ โดยแรงงานกลุม่นีผู้้ ชายจะเข้ามาท างาน
เก่ียวกับอาชีพประมงและผู้หญิงจะเข้ามาท างานในลกัษณะแม่บ้านหรือลูกจ้างทั่วไป ซึ่งแรงงานกลุ่มนีใ้น
ปัจจบุนัจะตัง้รกรากอยู่ในประเทศไทย และสว่นใหญ่ได้สญัชาติไทยจากการแตง่งานกบัคนไทยแล้ว  
 ในช่วงปีทศวรรษท่ีผา่นมา ความต้องการใช้แรงงานในจงัหวดัสมทุรสาครเพ่ิมขึน้ จากการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรม แรงงานต่างด้าวจึงมีบทบาทเพ่ิมสูงขึน้ไปอีก การเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวเป็นใน
ลกัษณะผิดกฎหมาย และมีขบวนการจนกระทัง้ทกุวนันีช้มุชนแรงงานตา่งด้าว โดยเฉพาะชาวพมา่มีขนาดใหญ่
มาก และสามารถพบได้ในหลายพืน้ท่ีในจงัหวดัสมทุรสาคร  
 
  

หนว่ย : เปอรเ์ซ็นต ์(%)

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

รวม 2.16 2.07 1.83 1.51 1.38 1.38 1.49 1.04 0.68 0.66

ชาย 2.22 2.06 1.94 1.58 1.52 1.48 1.52 1.08 0.71 0.70

หญงิ 2.08 2.09 1.71 1.44 1.20 1.27 1.45 1.00 0.64 0.61

รวม 1.34 0.90 1.09 0.84 0.88 0.73 0.95 0.27 0.33 0.65

ชาย 1.46 0.64 1.27 1.00 1.03 0.85 0.99 0.25 0.47 0.74

หญงิ 1.21 1.20 0.87 0.65 0.70 0.60 0.91 0.30 0.19 0.56

อตัราการวา่งงาน (%)

ท ัว่ราชอาณาจกัร

จงัหวดัสมุทรสาคร
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ภาพท่ี 1 แนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวท่ัวราชอาณาจักรและจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
 

ท่ีมา: ค านวณจากข้อมลูส านกังานสถิติและส านกับริหารแรงงานตา่งด้าว 
 
 จากภาพท่ี 1 แนวโน้มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี พ.ศ.2552 มี
แรงงานตา่งด้าวในประเทศประมาณ 1,545,000 คน เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ.2551 ประมาณสองเท่าจาก 791,000 
คน จากนัน้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างผนัผวนแตย่งัมีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 1 ล้านคน และสงูสดุอยู่ท่ีปี พ.ศ.
2554 ประมาณ 1,951,000 คน และมีสดัส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวเทียบกับแรงงานรวมทัง้ประเทศอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 2 ถึง 5  

จงัหวดัสมทุรสาครมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ านวนแรงงานต่างด้าวในลกัษณะเดียวกันกับของ
ประเทศไทย โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี พ.ศ.2552 มีแรงงานต่างด้าวในจังหวดัประมาณ 166,000 
คน เพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ.2551 ประมาณสองเท่า จากนัน้มีการเปลี่ยนแปลงท่ีผนัผวนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
จากภาพแสดงให้เห็นว่าการใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวดัสมทุรสาครมีความเข้มข้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดบัประเทศ โดยมีสดัสว่นการใช้แรงงานตา่งด้าวเทียบกบัแรงงานรวมทัง้ประเทศอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 ถึง 
50 จากเหตผุลดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 

ในสว่นของการขออนุญาตเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว พบว่าแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาต
ท างาน ปี 2552 จ านวน 160,549 คน  มาย่ืนขออนุญาตท างานและย่ืนแบบค าขอพิสจูน์สญัชาติ เพ่ือรอการ
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พิสจูน์สัญชาติในปี 2553 จ านวน 124,454 คน แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  ท่ีผ่านการ
พิสจูน์สญัชาติและได้รับเอกสารหนงัสือเดินทางรับรองสถานะบคุคล และด าเนินการย่ืนขออนุญาตท างานแล้ว 
จ านวน 31,981 คน1 ซึ่งจากตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวต่างด้าวมีการเข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมาย
เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีแนวทางสอดคล้องกบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558  

จากภาพท่ี 2 (ก) แสดงจ านวนและสดัส่วนการเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พบวา่ แนวโน้มของสดัสว่นการเข้ามาท างานอย่างถูกต้องมีแนวโมเพ่ิมขึน้อย่างมากแปรผกผนั
กบัการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย จากภาพรวมทัง้ประเทศ จ านวนแรงงานตา่งด้าวท่ีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
มีแนวโน้มมลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ.2554 ประมาณ 1,272,000 คน เหลือเพียงประมาณ 200,000 คน ในปี 
พ.ศ.2555 ท าให้สดัสว่นของแรงงานท่ีถกูต้องตามกฎหมายเพ่ิมขึน้อย่างก้าวกระโดด  

จากภาพท่ี 2 (ข) ในสว่นของจงัหวดัสมทุรสาครก็มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีหลบ
เลี่ยงเข้ามาในประเทศในลกัษณะเดียวกัน กล่าวคือ จ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมี
แนวโน้มมลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ.2554 ประมาณ 129,000 คน เหลือเพียงประมาณ 5,000 คน ในปี พ.ศ.
2555 ซึ่งสะท้อนให้เห็นวา่การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจะมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆจนหมดไป 
 

ภาพท่ี 2 แนวโน้มแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและผดิกฎหมายท่ัวราชอาณาจกัร 
และจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 (ก) (ข) 

 
 

ท่ีมา: ส านกับริหารแรงงานตา่งด้าว และการค านวณ 
                                                             
1 ข้อมลู ณ วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ส านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร 
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3.ข้อมูลท่ีใช้ในการศกึษา 
 
 ในการศึกษานีใ้ช้ข้อมลูสองส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี  1 คือ ข้อมลูแรงงานและแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศและส่วนท่ี 2 คือ ข้อมลูจากการส ารวจพฤติกรรมการเข้าท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว  
โดยในสว่นแรกเป็นข้อมลูท่ีเผยแพร่โดยหน่วยงานของภาครัฐ ประกอบด้วยข้อมลูทางด้านแรงงานและแรงงาน
ตา่งด้าว มีลกัษณะเป็นข้อมลูเชิงพรรณาและข้อมลูสถิติอนกุรมเวลา ในสว่นท่ีสองข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาความ
เต็มใจจ่ายเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทยของชาวพม่า ท าการเก็บรวมรวมจากการส ารวจโดยการออก
แบบสอบถามในการศกึษาพฤติกรรมของแรงงานตา่งด้าว โดยเก็บตวัอย่างจากแรงงานพมา่ในสายอาชีพต่างๆ 
400 ราย ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัสมทุรสาคร ในปี พ.ศ.2557 ประกอบไปด้วย 6 ส่วน (ดตูวัอย่างจากภาคผนวก) 
ดงันี ้
 ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ เช่ือชาติ สถานะและข้อมูลของ
ครอบครัว การศกึษาและความรู้ทางด้านภาษา  
 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อาชีพ อายุการท างาน รายได้และรายจ่าย ทัง้ใน
ประเทศไทยและพมา่ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในท่ีท างาน 
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม ผ่านชุมชน ชมรม สมาคม สโมสร ปัจจัยทางด้านศาสนาและทัศนคติต่อปัญหาทาง
สงัคมท่ีมีผลตอ่ตวัอย่าง 
 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยด้านสขุภาพอนามยั ประกอบด้วย บริการทางสงัคมและสาธารณสขุในประเทศไทย 
ทัง้นีม้ีค าถามแฝงถึงสถานการณ์เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายจากสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วย โดยชาว
พมา่ท่ีเข้าเมืองตามกฎหมายเท่านัน้จึงมีสิทธิการเบิกประกนัสงัคม 
 ส่วนท่ี 5 การเข้ามาท างานเมืองไทย ประกอบด้วย ต้นทุนการเดินทาง ค่าธรรมเนียม ช่องทางการ
ติดตอ่เพ่ือเข้ามาท างาน และรายจ่ายคาดหวงัในการเข้ามาท างานในประเทศไทยหรือมลูค่าความเต็มใจจ่ายท่ี
ใช้ในการศกึษานี ้
  ส่วนท่ี 6 การโยกย้ายถ่ินของแรงงานพม่า ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) และข้อมลูเก่ียวกับปัจจัยท่ีก าหนดการ
ตดัสินใจในการกลบัประเทศของแรงงานตา่งด้าว 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี ้ได้ใช้ข้อมลูบางส่วนจากแบบสอบถามในการประมาณ ได้แก่ ตวัแปร
ตามในการศึกษา คือ มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย ซึ่งมีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open-ended questions) ให้ผู้ตอบสามารถพิจารณาและตอบเป็นตวัเลขได้ ในสว่นของตวัแปรต้น 
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ประกอบด้วย รายได้ในประเทศไทย รายได้ท่ีประเทศพมา่ รายจ่ายในการบริโภคในไทย รายจ่ายค่าท่ีอยู่อาศยั
รายจ่ายในการเข้ามาในประเทศ รายได้คาดหวงั การออมคาดหวงั ตวัแปรหุ่นสถานะอ่ืนๆ ประกอบด้วย เพศ 
ชนเผา่มอญ ชนเผา่กะเหรียง ชนเผา่ไทยใหญ่ และสถานะเข้าเมืองอย่างถกูกฎหมาย ในส่วนข้อมลูอ่ืนๆใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการศกึษาในพฤติกรรมด้านอ่ืนของแรงงานตา่งด้าวตอ่ไป 
 
4.กรอบทฤษฎีและวธีิการศึกษา 
 
 การศกึษานีจ้ะแยกขัน้ตอนออกเป็นสองสว่น คือ สว่นท่ี 1 การศกึษามลูคา่ความเต็มใจจ่ายเพ่ือเข้ามา
ท างานในประเทศ ซึ่งเป็นการประมาณคา่คา่เฉล่ียความเต็มใจจ่ายแท้จริงเพ่ือท างานในประเทศไทยของชาว
พมา่ละความเตม็ใจจ่ายคาดหวงัของตวัอย่าง และส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจของชาวพมา่ในการเลือกท่ีจะอยู่ท างานในประเทศไทยตอ่ไป รวมไปถึงระยะเวลาเฉลี่ยคาดหวงัท่ี
จะท างานในประเทศไทย  

อย่างไรก็ตามการศกึษาทัง้สองสว่นมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จลุภาค พฤตกิรรมการบริโภค 
และวิธีการประมาณคา่ด้วยเศรษฐมิติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดกิารกับความเต็มใจจ่ายเพื่อท างานในประเทศไทย 
 

การวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายเพ่ือท างานในประเทศไทยของชาวพม่า เป็นการวิเคราะห์สวสัดิ การ 
(Welfare Analysis) ภายใต้ทฤษฎีการบริโภค จากการท่ีชาวพม่าเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยการย้ายถ่ิน
ฐานเพ่ือเข้ามาท างาน เพ่ือให้ได้รับอรรถประโยชน์ท่ีสงูขึน้กวา่การท างานอยู่ท่ีประเทศบ้านเกิดหรือสหภาพพมา่ 
นั่นหมายความว่าชาวพม่าจะต้องมีความยินดีจ่าย (Willingness to pay) หรืออาจจะพูดง่ายๆว่ามีต้นทุน
โดยนยั (Implicit cost) ในการหาหนทางเพ่ือให้เข้ามาท างานในประเทศไทย  

การวดัความเตม็ใจจ่ายนี ้แตกตา่งจากการศกึษาการวดัความเต็มใจจ่ายในการศึกษาสินค้าประเภท
อ่ืนจากเหตผุลหลายประการ ประการแรกการเข้าท างานในประเทศไทยเป็นสินค้าท่ีมีตลาดท่ีรับรองโดยรัฐบาล 
และยงัมีตลาดในลกัษณะท่ีผิดกฎหมายหรือการเข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งท าให้ต้นทุนในการเข้ามาท างาน
ของชาวพมา่มีความแตกตา่งกนัตามโอกาสของตน ประการท่ีสองการเข้ามาท างานในประเทศของชาวพม่าอยู่
ในรูปของสินค้าเอกชน (Private goods) ซึ่งสิทธิและการเดินทางเข้ามาท างานเป็นสินค้าท่ีมีคณุสมบตัิสามารถ
กีดกนัการบริโภค (Excludable) และเป็นปฏิปักษ์การบริโภค (Rivalrous) นั่นหมายความว่าการศึกษานีไ้ม่ได้
จ าเพราะในการใช้วิธีการสมมติเหคกุารณ์เพ่ือประเมินค่า  (Contingent valuation method: CVM) เน่ืองจาก
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ลกัษณะของสินค้าท่ีมีตลาดท าให้ปัญหาการวิเคราะห์จ ากดัอยู่เพียงการเก็บข้อมลูเพ่ือให้ได้ความเต็มใจจ่ายท่ี
แท้จริงของคนท่ีเข้ามาท างานทัง้ในรูปแบบถกูกฎหมายและไมใ่ช่เท่านัน้ 

จากท่ีกลา่ว การศกึษานีจ้ะศกึษากลุม่ตวัอย่างท่ีอยู่ในประเทศไทยหรือชาวพม่าท่ีได้เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยแล้ว ทัง้ในรูปแบบท่ีถกูต้องและหลบเลี่ยงเข้ามา นัน่หมายความว่ามลูค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือเข้า
มาท างานในประเทศของแรงงานกลุม่นีจ้ะเท่ากบัสว่นตา่งของผลตอบแทนท่ีได้รับในปัจจบุนัและผลตอบแทนท่ี
ท าให้ได้รับอรรถประโยชน์ท่ีระดบัเดิมตอนอยู่พมา่หรือความพอใจเท่ากบัก่อนท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศไทย 
ซึ่งสามารถวดัได้จากแนวคิด Compensating variation 

หากพิจารณาปัญหาการท าให้อรรถประโยชน์สูงสุดของชาวพม่ารายหนึ่ง (Utility maximization 
problem) จะได้วา่ฟังก์ชัน่อปุสงค์แบบวอลรัส (Walrasian demand) ของชาวพม่า คือ  , yx p  โดยท่ี x  คือ 
อปุสงค์ตะกร้าสินค้าท่ีบริโภค p  คือ ระดับราคาสินค้าในตะกร้า และ y  คือ รายได้ท่ีได้รับ และก าหนดให้
ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ทางอ้อม (Indirect utility function) คือ  ,v yp  ในกรณีท่ีอยู่ภมูิล าเนาเดิมชาวพม่า
รายนีจ้ะบริโภคสินค้าตระกร้า 0x  ราคาของสินค้าในตระกร้าเท่ากบั 0p  และรายได้เท่ากับ 0y  ท าให้ชาวพม่า
ได้รับอรรถประโยชน์เท่ากับ  0 0 0,v y up  อีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีท่ีชาวพม่าย้ายถ่ินฐานเข้ามาท างานใน
ประเทศไทยและเลือกท่ีจะบริโภคสินค้าตระกร้า 1x  ราคาของสินค้าในตระกร้าเท่ากับ 1p  และรายได้เท่ากับ 

1y  ท าให้ชาวพมา่มีอรรถประโยชน์เท่ากบั  1 1 1,v y up   
ดงันัน้ การท่ีชาวพม่าตดัสินใจเข้ามาท างานในประเทศไทย เน่ืองจากอรรถประโยชน์ของชาวพม่าท่ี

ได้รับจากระดบัราคาสินค้าและรายได้ท่ีแตกตา่งกนัออกไปในประเทศไทย มีคา่มากกวา่หรือความแตกต่างของ
อรรถประโยชน์ทางอ้อมท่ีได้รับมากกวา่ศนูย์ 

 

   1 1 0 0, , 0v y v y p p  
 

จากท่ีกลา่ว หากชาวพมา่รายหนึ่งต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทยแล้ว ย่อมท าให้
รายได้ของตวัเองลดลงไปด้วย หรือ รายได้มีคา่น้อยกวา่ 1y  และมลูคา่สงูสดุท่ียินดีจ่ายจะต้องไมท่ าให้อสมการ
ข้างต้นน้อยกวา่ศนูย์ หรือถ้าก าหนดให้ WTP  คือ มลูคา่ความเตม็ใจจ่ายสงูสดุเพ่ือท างานในประเทศไทยแล้ว 
จะได้วา่ 

 

   1 1 0 1, , 0v y v y WTP  p p  



11 
 

 จากการวดัสวสัดิการของฮิกส์ (Hick, 1939) ค่า WTP  คือ Compensating variation หรือ มลูค่าของ
เงินท่ีต้องชดเชยให้กบัผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคยินยอมท่ีจะบริโภคท่ีจดุเดิม ซึ่งในกรณีนีจ้ะเป็นมลูคา่ท่ีชาวพม่า
ยินดีจ่ายเพ่ือให้ได้เข้ามาท างานในประเทศไทยนัน่เอง หรือสามารถเขียนได้ดงันี ้
 

   1 1 0 0 1 1, , ,WTP y e u f y  p p p  
 

 โดย  1 0,e up  คือ ฟังก์ชัน่รายจ่ายทางอ้อมของชาวพมา่ ท่ีท าการชดเชยจนกระทัง่มีรายได้อยู่ท่ีระดบั
อรรถประโยชน์เท่ากบัก่อนเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 
4.2 กลุ่มตัวอย่างและแบบจ าลองข้อมูลปิดบัง (Censor) 
 

จากตวัอย่างท่ีได้จากการส ารวจโดยแบบสอบถามกบัชาวพมา่ พบวา่ ข้อมลูค าถามในสว่นมลูคา่ความ
เตม็ใจจ่ายเพ่ือการเข้ามาท างานในประเทศไทย อาจมีการบิดเบือนหรือไม่สะท้อนค่าท่ีแท้จริง ซึ่งอาจเกิดจาก
สาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
 - ผู้ รับการส ารวจไม่เปิดเผยความพอใจของตนเองท่ีแท้จริง กล่าวคือ การเปิดเผยข้อมลูของตนอาจ
สง่ผลตอ่ความปลอดภยัท าให้ไมเ่สนอท่ีจะแสดงความพอใจของตนเอง  
 - ผู้รับการส ารวจยงัไมเ่ข้าใจถึงเนือ้หาท่ีแท้จริงของแบบสอบถาม จึงเลือกท่ีจะแสดงมลูค่าเต็มใจจ่าย
ของตนเองเป็นศนูย์หรือไมจ่่าย โดยในกรณีนีจ้ะท าให้ผลการประมาณคา่ไมส่อดคล้องกบัคา่จริง 

จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้การกระจายของมลูค่าความเต็มใจจ่ายท่ีอยู่บนระนาบความน่าจะเป็น
เดียวกัน มีค่าเฉลี่ยของตวัแปรตามแบบมีเง่ือนไขความคลาดเคลื่อนจากค่าจริง  และมีความแปรปรวนของ
ข้อมลูสงู (Michell and Carson, 1989) โดยเรียกลกัษณะของตวัแปรตามนีว้่า ตวัแปรตามท่ีมีขอบเขตจ ากัด 
(Limited dependent variable)  
 ดงันัน้ ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จะมีการปิดบงั (Censored) ความเตม็ใจจ่ายท่ีแท้จริง หรือข้อมลูของมลูคา่
ความเตม็ใจจ่าย (WTP ) ท่ีรวบรวมได้ สามารถเขียนแบบจ าลองได้ดงันี ้
 

 *WTP x     
 
โดย  WTP  คือ มลูคา่ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือการเข้าท างานในประเทศไทยของชาวพมา่ 
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 x  คือ ปัจจยัท่ีก าหนดมลูคา่ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือการเข้าท างานในประเทศไทยของชาวพมา่
   คือ มลูคา่ความเตม็ใจจ่ายสว่นท่ีไมส่ามารถอธิบายได้ด้วยตวัแปรในแบบจ าลอง 
 

จากสมการข้างต้น แบบจ าลองมีข้อสมมติให้ความสมัพันธ์ระหว่างมลูค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือเข้ามา
ท างานในประเทศไทยของชาวพมา่ถูกอธิบายด้วยตวัแปรต้นสะท้อนความเต็มใจจ่าย อาทิ รายได้ หรือตวัแปร
หุ่น (Dummy variables) ของสถานะต่างๆของตวัอย่าง และให้  2. . . 0,i i d Normal  หรือมีฟังก์ชั่นการ
แจกแจงแบบปกติและมีความแปรปรวนคงท่ีในทกุตวัอย่าง นัน่หมายความวา่ความเตม็ใจจ่ายของชาวพม่าจะ
มีลกัษณะท่ีเป็นบวก หรือเป็นลบก็ได้ โดยให้ข้อสมมติเบือ้งต้นวา่ชาวพมา่ท่ีท างานอยูใ่นประเทศไทยในปัจจบุนั
จะมี 0WTP   และมีชาวพมา่อีกสว่นหนึ่งท่ีมี 0WTP   ซึ่งหมายความว่าตดัสินใจท่ีจะอยู่ในภมูิล าเนาเดิม
ตอ่ไปซึ่งในกรณีนีไ้มไ่ด้อยู่ในกลุม่ตวัอย่างท่ีท าการส ารวจแน่นอน แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีตวัอย่างอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมลูในลกัษณะท่ีเป็นการบิดเบือนตามเหตผุลข้างต้นท าให้ไม่เปิดเผยความ
พอใจของตนเองและเสนอมลูคา่ความเตม็ใจจ่ายของตนเองเป็นศนูย์ ดงันัน้จึงมีข้อสมมติให้ตวัอย่างท่ีมีมลูค่า
ความเตม็ใจจ่ายต ่ากวา่ c  จะแสดงความพอใจของตนเองท่ีระดบั c  หรือ 

 
  *max ,WTP c WTP   
 
 โดยก าหนดให้ c คือ มลูคา่ความเตม็ใจจ่ายต ่าสดุในการส ารวจ จากสมการท่ี (1) และ (2) มลูคา่ความ
เตม็ใจจ่ายมีค่าเท่ากับ WTP  ในกรณีท่ี *WTP c  และมีค่าเท่ากับ c  ในกรณีท่ี *WTP c  หรือหมายถึง 
WTP  ท่ีเก็บข้อมูลจากผู้รับการส ารวจน้อยกว่ามลูค่าความเต็มใจจ่ายขัน้ต ่าท่ีก าหนด โดยปกติแล้วกลุ่มท่ี 

*WTP c  ยงัคงมีฟังก์ชัน่แจกแจงแบบปกติเช่นเดียวกนั และสามารถหาความน่าจะเป็นของกลุม่ตวัอย่างนีไ้ด้ 
ดงันี ้
 

   *| | 1
x c

P WTP c x P WTP c x




 
     

 
 

 
 ดงันัน้ ฟังก์ชัน่การแจกแจงแบบข้อมลู Censor ของWTP  สามารถเขียนได้ ดงันี ้
 

 | 1 i
i i

x c
P WTP c x
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และ 
 

 
1

| i i
i i

WTP x
P WTP x




 

  
    
   

,  
iWTP c  

 
 หรือ เขียนได้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
 

 
1

1
1

i id d

i i i
i

WTP x x c
f

 
 

  



         
         

        
 

 
โดย     คือ  ฟังก์ชัน่แจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Standard normal density function) 
 id  เท่ากบั 1 เมื่อ *WTP c  และเท่ากบั 0 เมื่อ *WTP c  
 
 จากฟังก์ชัน่การกระจายดงักลา่วสามารถเขียนฟังก์ชัน่ log-Likelihood เพ่ือน าไปประมาณคา่ได้ ดงันี ้
 

   
1

, log 1 log 1i i i
i i

WTP x x c
l d d

 
  

  

          
            

         
  

 
 จากการประมาณคา่แบบจ าลองด้วยวิธี Maximum likelihood (MLE) จะท าให้ได้ค่าสมัประสิทธ์ิ (  ) 
และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) ของแบบจ าลอง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และค านวณมลูค่าความเต็มใจจ่าย
เพ่ือการเข้าท างานของชาวพมา่ในประเทศไทย 
 การประมาณคา่มลูคา่ความเตม็ใจจ่ายจะท าการค านวณโดยการน าจ านวนประชากรคณูด้วยมลูค่า
ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือการเข้าท างานของชาวพมา่ในประเทศไทย ซึ่งจากสมการ(1) ถึง (3) สามารถค านวณ ค่า
ดงักลา่วได้ ดงันี ้
 

 | 1
x c x c x c

E WTP x x c
  

 
  

              
                 

           
 

 
โดย    คือ Cumulative standard normal density function 

    คือ Inverse Mills ratio  
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5.ผลการศึกษาเชงิประจกัษ์ 
จากแบบส ารวจแรงงานตา่งด้าวชาวพมา่จ านวน 400 ตวัอย่าง ได้เลือกตวัแปรท่ีใช้ในการประมาณค่า

แบบจ าลองประกอบด้วย รายได้ในประเทศไทย (tincome) รายได้ท่ีประเทศพม่า (mincome) รายจ่ายในการ
บริโภคในไทย (food exp) รายจ่ายคา่ท่ีอยู่อาศยั (dwelling exp) รายจ่ายในการเข้ามาในประเทศ (migration 

exp) รายได้ท่ีพมา่คาดหวงั (expected income) การออมคาดหวงั (expected saving) ตวัแปรหุ่นสถานะอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย เพศ (gender) ชนเผ่ามอญ (mon tribe) ชนเผ่ากะเหรียง (karen tribe) ชนเผ่าไทยใหญ่ (shan 

tribe) และสถานะเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย (legal status) เพ่ือศึกษามลูค่าความเต็มใจจ่ายเพ่ือท างานใน
ประเทศไทยของแรงงานตา่งด้าวชาวพมา่ โดยมีข้อมลูดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 สรุปข้อมูลสถติิจากการส ารวจแรงงานชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 
 
ท่ีมา: ค านวณจากข้อมลูส ารวจจากการศกึษาพฤติกรรมการย้ายถ่ินของแรงงานตา่งด้าว 
 
 จากตาราง สามารถแบง่ตวแปรออกเป็น 5 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ตวัแปรรายได้ กลุ่มตวัแปรรายจ่าย 
กลุม่ตวัแปรคาดหวงั กลุม่ตวัแปรสถานะ และตวัแปรมลูคา่ความเตม็ใจจ่าย สามารถสรุปได้ดงันี  ้

- กลุม่ท่ี 1 ตวัแปรรายได้ ประกอบด้วย รายได้ท่ีประเทศไทยและพม่าของแต่ละตวัอย่าง แรงงานต่าง
ด้าวชาวพมา่ในตวัอย่างมีรายได้ในประเทศไทย จังหวดัสมทุรสาคร เฉลี่ยอยู่ประมาณ  7,391 บาท และเดิมมี
รายได้ท่ีประเทศพมา่เฉล่ียอยู่ 2,096 บาท ทัง้นีม้ีข้อสงัเกตวุา่มีหลายตวัอย่างท่ีเดินทางจากประเทศพม่าโดยท่ี
เดิมทีไมม่ีรายได้หรือตัง้ใจมาท างานท่ีไทย 

ช่ือตวัแปร ค ำอธิบำย ค่ำเฉล่ีย SD. min max
tincome รายไดใ้นประเทศไทย        7,391          1,496       2,000           13,650 

mincome รายไดใ้นประเทศพม่า        2,096          2,587 0           10,000 
food exp รายจ่ายในการบรโิภคในไทย        1,833          1,515 0             6,000 

dwelling exp รายจ่ายคา่ทีอ่ยูอ่าศยั           956             768 0             4,200 
migration exp รายจ่ายในการเขา้ประเทศ       15,283        10,052          500         103,000 

expected income รายไดค้าดหวงั        6,266          7,565 0         100,000 
expected saving การออมคาดหวงั       80,299       141,273 0       1,000,000 

gender เพศ (1=เพศชาย)          0.40            0.49 0                   1 
mon tribe ชาวมอญ (1=ชาวมอญ)          0.20            0.40 0                   1 

karen tribe ชาวกะเหรยีง (1=ชาวกะเหรี่ยง)          0.11            0.32 0                   1 
shan tribe ชาวไทยใหญ่ (1=ชาวไทยใหญ่)          0.07            0.26 0                   1 

legal status เขา้เมอืงถูกกฎหมาย(1=ถูกกฎหมาย)          0.35            0.48 0                   1 
WTP ความเต็มใจจ่ายฯ        4,483        10,296 0         100,000 
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- กลุ่มท่ี 2 ตวัแปรรายจ่าย ประกอบด้วยสองส่วน คือ รายจ่ายเพ่ือการบริโภคและรายจ่ายค่าทีอยู่
อาศยั ในท่ีนีจ้ะเป็นคา่ใช้จ่ายรายเดือน มีรายจ่ายเฉล่ียรวม 2,789 บาท ถดัมาจะเป็นคา่ใช้จ่ายในการอพยพเข้า
มาในประเทศไทยตอ่ชาวพมา่ 1 ราย ซึ่งในท่ีนีร้วมต้นทนุทกุอย่างท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คา่เดินทางจากประเทศพม่า
มาถึงสมทุรสาคร คา่ขอใบอนญาตท างานในประเทศไทย คา่ใช้จ่ายหหรือคา่ธรรมเนียมให้กับบริษัทจัดหางาน
หรือนายหน้า และคา่ใช้จ่ายอื่นๆเก่ียวกบัการเข้ามาท างานในประเทศเพ่ืออ านวจความสะดวกต่างๆ รวมเฉลี่ย
รายละ 15,283 บาท 

- กลุม่ท่ี 3 ตวัแปรคาดหวงั ประกอบด้วย รายได้คาดหวงัและการออมคาดหวงั โดยรายได้คาดหวงั คือ 
รายได้ท่ีตวัอย่างแตล่ะคนต้องการท่ีประเทศพมา่ มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 6,266 บาท สงูกวา่รายได้เฉล่ียท่ีประเทศพม่า
เท่ากับ 4,170 บาท ซึ่งมากกว่าเกือบสามเท่า ในส่วนของการออมคาดหวัง คือ ระดบัการออมท่ีตัวอย่าง
ต้องการก่อนกลบัไปท่ีประเทศพมา่ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 80,299 บาท  

- กลุม่ท่ี 4 ตวัแปรสถานะ เป็นตวัแปรหุ่นตามประเภทสถานะของตวัอย่าง ประกอบด้วย เพศ เผ่าพันธุ์ 
และเข้าเมืองถกูกฎหมาย โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 40 ส่วนชาติพันธุ์ของชาวพม่าท่ีย้ายถ่ินเข้ามา
ในกลุม่ตวัอย่างแบ่งได้เป็น 4 กลุม่ คือ ชาวพมา่จ านวนร้อยละ 62 ชาวมอญร้อยละ 20 ชาวกะเหร่ียงร้อยละ 11 
และชาวไทยใหญ่ร้อยละ 7 ซึ่งในจ านวนตวัอย่างทัง้หมดมีการเข้าเมืองอย่างถกูกฎหมายร้อยละ 35 

- ตวัแปรมลูคา่ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย เป็นรายจ่ายท่ีชาวพม่าต้องการจ่าย
เพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย อย่างไรก็ตามตวัอย่างบางคนไมเ่ปิดเผยความพอใจของตน ท าให้ความเตม็ใจ
จ่ายเป็นศนูย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41 ของตวัอย่างทัง้หมด  

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพกระจายมูลค่าความเตม็ใจจ่ายเพื่อท างานในไทยและรายได้ของแรงงานต่างด้าว 

 

 
 

ท่ีมา: ข้อมลูส ารวจจากการศกึษาพฤตกิรรมการย้ายถ่ินของแรงงานตา่งด้าว 
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 จากภาพท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งมลูคา่ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือท างานในประเทศไทย
และรายได้ในเมืองไทยของแรงงานตา่งด้าวซึ่ง พบวา่ ตวัอย่างท่ีมีระดบัความเตม็จ่ายเท่ากับศนูย์ (ข้อมลูสี่เหลี
ยม) มีจ านวนมาก ซึ่งผลการประมาณคา่ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสดุ (Least square) จะท าให้ผลการประมาณคา่
มีความโน้มเอียง (Biased estimators) หรือเส้นตรงท่ีอยู่ในรูปไม่สามารถแสดงความสมัพันธ์ท่ีสอดคล้องกับ
ความสมัพนัธ์จริงได้ ดงันัน้จึงเลือกใช้แบบจ าลอง Tobit ช่วยในการประมาณคา่ 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง Tobit ในส่วนนีจ้ะพิจารณาออกเป็นสองส่วน คือ ความสัมพันธ์
ระหวา่งมลูคา่ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวกัลตวัแปรอธิบาย  (Explanatory 
variables) และการค านวณหาคา่ความเตม็ใจจ่ายนัน้ จากกลุม่ตวัอย่าง จากประมาณโดยใช้วิธีการประมาณ
คา่ความน่าจะเป็นสงูสดุ (Maximum Likelihood Estimation) ซึ่งให้ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิ ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองมูลค่าความเต็มใจจ่าย 

เพื่อท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว 
 

 
 

หมายเหต:ุ *, ** และ *** ปฏิเสธสมมตฐิานหลกัท่ีระดบันยัส าคญั 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 

Coeff. S.E. t P>|t|
tincome 0.30 0.0733 4.13 0.000***

mincome -0.11 0.0733 -1.47 0.142
food exp 0.21 0.0706 2.99 0.003***

dwelling exp -0.20 0.0728 -2.72 0.007***
migration exp 0.52 0.0701 7.48 0.000***

expected income -0.12 0.0703 -1.74 0.082*
expected saving 0.17 0.0699 2.44 0.015**

gender 0.31 0.1413 2.21 0.028**
mon tribe -0.77 0.1868 -4.13 0.000***

karen tribe -1.02 0.2597 -3.94 0.000***
shan tribe -0.58 0.2666 -2.18 0.030**

legal status 0.09 0.1507 0.62 0.54
constant -2.15 0.4005 -5.38 0.000***

sigma 1.20 0.0564

LR chi2 (11) 151.72 0.000***
Pseudo R2 0.1427

Prob > chi2
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จากผลการประมาณค่า พบว่า แบบจ าลองสามารถอธิบายมลูค่าความเต็มใจจ่ายได้ดี  เน่ืองจาก 
Pseudo R2  ไมอ่ยู่ในระดบัท่ีน้อยเกินไปในการประมาณค่าด้วยแบบจ าลอง Tobit และการทดสอบ LR ให้ผล
การทดสอบปฏิเสธสมมติฐานวา่ตวัแปรอธิบายไมส่ามารถอธิบายมลูคา่ความเตม็ใจจ่ายนีไ้ด้ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 ทัง้นี ้เหตผุลท่ีแบบจ าลองสามารถอธิบายได้สว่นหนึ่งเพราะการกระจายตวัของมลูค่าความเต็มใจจ่ายมี
ส่วนท่ีไม่มีการปิดบังถึงร้อยละ 59 จึงท าให้ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีได้จากการประมาณค่ามีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานและมีนยัส าคญัตอ่ตวัแปรตามมากขึน้ 

ในสว่นของคา่ประมาณสมัประสิทธ์ิของจากแบบจ าลองพบว่าตวัแปรส าคญัในแบบจ าลองส่วนใหญ่ 
สามารถอธิบายตวัแปรตามได้อย่างมีนยัส าคญั ได้แก่ รายได้ในประเทศไทย (tincome) รายจ่ายในการบริโภค
ในไทย (food exp) รายจ่ายค่าท่ีอยู่อาศยั (dwelling exp) รายจ่ายในการเข้ามาในประเทศจริง (migration 

exp) รายได้ท่ีพมา่คาดหวงั (expected income) การออมคาดหวงั (expected saving) ตวัแปรหุ่นสถานะอ่ืนๆ 
และยกเว้นตวัแปรส าคญัสองตวัแปรได้แก่ รายได้ท่ีประเทศพม่า  (mincome)  และสถานะเข้าเมืองอย่างถูก
กฎหมาย (legal status) ไมส่ามารถปฏิเสธสมมติฐานคา่สมัประสิทธ์ิเท่ากบัศนูย์ได้ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นตา่งๆตอ่มลูคา่ความเต็มใจจ่ายพบว่ามีความสอดคล้องกันส่วนใหญ่ 
ในสว่นนี ้จะแบ่งออกเป็นสว่นท่ีเป็นปัจจยัภายนอก อาทิ ปัจจัยทางด้านรายได้และรายจ่ายของชาวพม่า และ
ปัจจัยภายใน อาทิ ตวัแปรคาดหวงัและสถานะของชาวพม่าต่างๆ พบว่าในส่วนของปัจจัยภายนอก ตวัแปร
รายได้ในไทยท่ีเพ่ิมขึน้จะสง่ผลให้ความเตม็ใจจ่ายเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีรายได้ท่ีพมา่เพ่ิมขึน้ ชาวพม่าย่อมมีความ
เตม็ใจจ่ายเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทยลดลง ตวัแปรทางด้านรายจ่ายของชาวพมา่ให้ผลท่ีไมส่อดคล้องกบั
พฤติกรรมมาก เช่น รายจ่ายในการบริโภคและต้นทนุการย้ายถ่ินฐานเพ่ิมขึน้ ท าให้ชาวพม่ามีความเต็มใจจ่าย
เพ่ือเข้ามาท างานในไทยเพ่ิมขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตามตนัทนุในด้านท่ีอยู่อาศยัท่ีเพ่ิมขึน้ท าให้ความเตม็ใจจ่ายลดลง 
ในสว่นของปัจจยัภายใน รายได้คาดหวงัท่ีประเทศพมา่สงูขึน้ท าให้ความเต็มใจจ่ายลดลง หรืออาจกล่าวได้ว่า
ต้องการกลบัไปท างานท่ีบ้านเกิดมากขึน้  การออมคาดหวงัท่ีสงูขึน้ท าให้ความเตม็ใจจ่ายเพ่ิมขึน้สะท้อนวา่ชาว
พม่าส่วนใหญ่ต้องการความมั่นคงในรายได้ระยะยาวมากกว่ารายได้ชั่วคราว  (Temporary income) 
นอกจากนัน้ปัจจยัทางด้านเพศและเผา่พนัธ์มีผลตอ่ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือเข้ามาท างานในไทยด้วย โดยเพศชาย
มีความเต็มใจจ่ายท่ีมากกว่า และชาวพม่าท่ีไม่ได้อยู่ในชนเผ่ามอญ  (mon tribe) ชนเผ่ากะเหรียง (Karen 

tribe) และชนเผา่ไทยใหญ่ (shan tribe) มีความเตม็ใจจ่ายสงูสดุ และตวัแปรสดุท้ายชาวพม่าท่ีเข้าเมืองอย่าง
ถกูกฎหมายมีความเตม็ใจจ่ายท่ีมากกวา่การหลบเลี่ยงเข้าเมืองซึ่งจะกลา่วโดยสรุปในสว่นถดัไป 

จากแบบจ าลองสามารถค านวณมลูคา่ความเตม็ใจจ่ายเพ่ือเข้ามาท างานในประเทศไทยของชาวพม่า
ท่ีระดบัคา่เฉล่ียของตวัแปร เท่ากบั 4,440 บาท ทัง้นีเ้พศชายมีความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 5,399 บาท และ
เพศหญิงเฉล่ียเท่ากบั 3,867 บาท มีมลูคา่เตม็ใจจ่ายแตกตา่งระหวา่งเพศเฉล่ียเท่ากบั 1,532 บาท ในส่วนของ
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ชาวพมา่ท่ีไมไ่ด้อยู่ในทัง้สามชนเผา่ในตวัอย่างจะมีความเตม็ใจจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 6,114 บาท ซึ่งมากท่ีสดุโดย
เปรียบเทียบ โดยมีเผา่ไทยใหญ่ท่ีมีความเตม็ใจจ่ายรองลงมา คือ 3,277 บาท เผา่มอญมีความเตม็ใจจ่ายเฉล่ีย
เท่ากบั 2,587 บาท และน้อยท่ีสดุ คือ เผา่กะเหร่ียง เฉล่ียเท่ากับ 1,852 บาท ในส่วนของสถานการณ์เข้าเมือง
อย่างถกูกฎหมาย พบวา่มีความเตม็ใจจ่าย เฉล่ียเท่ากบั 4,738 บาท และชาวพม่าท่ีหลบเลี่ยงเข้าเมืองเท่ากับ 
4,287 บาท มีความแตกตา่งเฉล่ียเพียงแค ่452 บาทเท่านัน้ 
 
6.ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้นับแต่ในอดีต สาเหตุ
จากความแตกตา่งทางด้านรายได้ สภาพสงัคม และปัจจัยหลกัจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การศึกษา
พฤติกรรมของแรงงานตา่งด้าวจะมีสว่นช่วยในการก าหนดนโยบายตอ่แรงงานตา่งด้าวในอนาคต ในการศึกษา
นีพิ้จารณาถึงการตดัสินใจของแรงงานต่างด้าวในการเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยอาศยัข้อมลูจากการ
ส ารวจพฤติกรมของแรงงานต่างด้าว กรณีชาวพม่า ในจังหวดัสมทุรสาครจ านวน 400 ตวัอย่าง ประมาณค่า
แบบจ าลองมลูค่าความเต็มใจจ่ายด้วยแนวคิด  Compensating variations และแบบจ าลอง Tobit พบว่า 
ความแตกตา่งท่ีส าคญัตอ่การตดัสินใจเข้ามาท างานในเมืองไทยของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  รายได้หรือคาจ้างใน
ประเทศไทย รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ ต้นทุนในการให้ได้ท างานในประเทศไทย รายได้ท่ีพม่า
คาดหวงั เงินออมคาดหวงั เพศ และเชือ้ชาติ ความแตกตา่งท่ีสง่ผลต่อมลูค่าความเต็มใจจ่ายท าให้ ความเต็ม
ใจจ่ายของแรงงานตา่งด้าวไมเ่ท่ากนัโดยมีช่วงความเตม็ใจจ่ายกระจายอยู่ระหวา่ง 1,800  ถึง 7,000 บาท โดย
เฉล่ียขึน้อยุ่กบัสถานะของตวัอย่างตามตวัแปรข้างต้น และเท่ากบั 4,440 บาท โดยเฉล่ียจากกลุม่ตวัอย่าง 
 ข้อสงัเกตท่ีส าคญั คือ การก าหนดค่าธรรมเนียมในการเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
หลบเลี่ยง ซึ่งจากผลการศกึษา พบวา่ มีความแตกต่างของมลูค่าความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 452 บาทอย่างไม่มี
นยัส าคญั ทัง้นีอ้ตัราคา่ธรรมเนียมในปัจจบุนั อยู่ท่ี 1,800 บาทตอ่ปี 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวชาว
พมา่ไมรู้่สกึแตกตา่งตอ่การท าให้การท างานในประเทศไทยเป็นเร่ืองถกูต้อง ซึ่งมีผลตอ่สวสัดิการและชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวพมา่เองสว่นหนึ่ง 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงต้นทนุ หรือรายจ่ายรวมในการเข้ามาท างานในประเทศไทย ซึ่งในกลุ่ม
ตวัอย่างมีคา่ใช้จ่ายเฉล่ียเท่ากบั 15,283 บาท โดยรายจ่ายส่วนนีพิ้จารณาเฉพาะการให้ได้โอกาสเพ่ือท างาน
นบัตัง้แตอ่อกจากพมา่ ยงัไมร่วมคา่ครองชีพตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งชดัเจนวา่ยงัคงมีความแตกตา่งกบัมลูคา่ความ

                                                             
2 อตัรานีไ้ม่รวมค่าธรรมเนียมก่ีย่ืนขอและค่าใช้จ่ายอื่นๆ, ส านกับริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน  
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เตม็ใจจ่ายอยู่มาก ดงันัน้ในกรณีท่ีต้นทนุในการเข้ามาท างานในประเทศไทยลดลง และก าหนดให้ปัจจัยต่างๆ
คงท่ี ประเทศไทยจะมีแรงงานตา่งด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึน้ 
 ในกรณีการเข้าสูส่มาคมอาเซียน ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบขึน้อยู่กบัการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
พมา่วา่จะมีการเติบโตมากน้อยเพียงใด และสามารถลดช่องวา่งของรายได้ในประเทศได้มากหรือไม ่จากข้อมลู
การส ารวจชีว้า่ รายได้คาดหวงัเฉล่ียในประเทศพมา่เท่ากบั 6,266  บาท ซึ่งยังต่างจากรายได้เฉลี่ยเดิมเท่ากับ 
อยู่ 4,170 บาท และรายได้ในประเทศไทยเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างยังสงูกว่ามากอยู่ท่ี  7,391 บาท จากท่ีกล่าว 
แนวนโยบายการควบคมุจ านวนแรงงานตา่งด้าวในประเทศไทยควรใช้เคร่ืองมือทางด้านคณุภาพมากกว่าการ
แทรกแซงตลาด เช่น การเพ่ิมหรือลดช่องวา่งให้มีความผอ่นคลายหรือเข้มงวดขึน้ในการเดินทางเข้ามาท างาน
ในไทย เน่ืองจากชาวพมา่ไมรู้่สกึถึงความแตกตา่งของความพึงพอใจจากการเก็บคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
 ในล าดบัสุดท้ายงานศึกษานีเ้ป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีแคบมากและยังมีการสุ่มของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ียังไม่ครบทุกสายอาชีพ อีกทัง้การสื่อสารกับชาวพม่าอาจมีความคลาดเคลื่อน เ น่ืองจาก
แบบสอบถามจริงจะแปลเป็นภาษาพม่าแล้วอาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ในการศึกษาต่อไปอาจเพ่ิมจ านวน
ตวัอย่างให้มีการกระจายในหลากหลายอาชีพและหลายเชือ้ชาติมากขึน้ตอ่ไป  
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : กรุณาเติมข้อความในช่องว่างและท าเคร่ืองหมาย / ลงใน � หน้าข้อความท่ีตรงกับท่าน
มากท่ีสุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม) 
1.1 เพศ � ชาย   � หญิง 
1.2 อาย ุ___ปี 
1.3 เชือ้ชาต ิ
         � พมา่   � มอญ     � กะเหร่ียง � ไทยใหญ่ � อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………… 
1.4 ท่านนบัถือศาสนาใด 
         � พทุธ   � คริสต์    � อิสลาม    � อ่ืน ๆ ระบ…ุ……………… 
1.5 สถานภาพสมรส 
         � โสด    � แตง่งาน � หย่า       
1.6 บิดามารดาของท่านอาศยัอยูใ่นประเทศไทยด้วยหรือไม ่        � ไมอ่ยู่     � อยู่ 
1.7 ญาติพ่ีน้องของท่านอาศยัอยู่ในประเทศไทยด้วยหรือไม ่        � ไมอ่ยู่     � อยู่ 
1.8 จ านวนญาติพ่ีน้องท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ______ คน 
1.9 คูส่มรสอาศยัอยู่ในประเทศไทยด้วยหรือไม ่                     � ไมอ่ยู่     � อยู่ 
1.10 บตุรท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย______  คน   
1.11 บตุรท่ีอาศยัอยู่ประเทศพมา่  ______  คน 
1.12 ระดบัการศกึษา 
         � ไมไ่ด้ศกึษา     � ประถมศกึษา      � มธัยมศกึษา   � ปริญญาตรีหรือสงูกวา่ 
1.13 ความรู้ความสามารถทางภาษา      

  
 
 
 

 
 
 
 

ภาษา ดี ปาน
กลาง 

น้อย 

ไทย    
พม่า    
อังกฤษ    
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ส่วนท่ี 2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพปัจจบุนัในประเทศไทย 
� อตุสาหกรรมประมง � ก่อสร้าง     � เกษตรกรรม      � เปิดธรุกิจสว่นตวั     
� ท างานบริษัทหรือโรงงานเอกชน � ก าลงัหางานท า 
2.2 อาชีพในประเทศพมา่ ก่อนเดินทางมาประเทศไทย 
� นกัเรียน     � เกษตรกรรม � ท างานบริษัทหรือโรงงานเอกชน  
� เปิดธรุกิจสว่นตวั    � รับราชการ      � ไมม่ีงานท า 
2.3 อายกุารท างานในประเทศไทย                           ______ปี    _____เดือน  
2.4 อายกุารท างานในประเทศพมา่ก่อนมาประเทศไทย   ______ปี    _____เดือน 
2.5 รายได้จากการท างานปัจจบุนั                          ______ บาท/วนั    _____บาท/เดือน 
2.6 รายได้ท่ีได้รับเมื่อท างานในพมา่                        ______ บาท/วนั    _____บาท/เดือน     (1บาท=30 จ๊าด) 
2.7 จ านวนเงินท่ีสง่กลบัประเทศตอ่เดือน                  ______ บาท   
2.8 คา่ใช้จ่ายในการกินอยู่โดยประมาณตอ่เดือน          ______ บาท   อาหาร     � มีให้            � ไมม่ีให้   
คา่ใช้จ่ายส าหรับท่ีพกัอาศยัตอ่เดือน                        ______ บาท   ท่ีพกั      � มีท่ีพกัให้       �  ไมม่ีท่ีพกัให้        
2.9 วนัหยดุท่ีได้รับคา่แรง       มี              วนั  เดือน             ไมม่ี    
 
ส่วนท่ี 3 ปัจจัยทางสังคม  
3.1 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย____ปี _____เดือน 
3.2 ปัจจบุนัท่านอาศ ยอยู่กบัใคร  
� บิดามารดา � คูส่มรส � เพ่ือนท่ีเดินทางมาจากพมา่ � เพ่ือนร่วมงาน � อยู่คนเดียว  
3.3 ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในสงัคม ท าเคร่ืองหมาย /  ลงใน � หน้าข้อความท่ีตรงกบัท่าน 

ท่านมีความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่าน้ีอย่างไร ดีม
าก

 

ด ี ปา
นก

ลา
ง 

ค่อ
นข

้าง
แย

่ 

แย
่ 

นายจ้าง / ผู้ประกอบการ 
  

          
เพื่อนร่วมงานไทย                 
เพื่อนร่วมงานพม่า                 
เพื่อนบ้านไทย                 
เพื่อนบ้านพม่า                 
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3.4 ท่านเป็นสมาชิกของ ชมรม, สโมสร,หรือ สมาคม ภายในชมุชน หรือไม ่    �ใช่      �ไม่ 
3.5 ท่านร่วมกิจกรรมในชมุชน, ชมรม, สโมสร,หรือ สมาคม ภายในชมุชน บ่อยเพียงใด  
� เป็นประจ า� เคยบ้างเป็นครัง้คราว � ไมเ่คยเลย 
3.6 ท่านร่วม กิจกรรมในชมุชน, ชมรม, สโมสร,หรือ สมาคม ภายในชมุชน บ่อยเพียงใด  
� เป็นประจ า � เคยบ้างเป็นครัง้คราว � ไมเ่คย 
3.7 ท่านร่วมพิธีกรรมทางศาสนาท่ีท่านนบัถือบ่อยเพียงใด 
� เป็นประจ า � เคยบ้างเป็นครัง้คราว � ไมเ่คย 
 
3.8 ปัญหาทางสังคมในประเทศไทยที่มีผลกระทบกับท่านมากที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1 ปัญหาอาชญากรรม เช่น ลักขโมย ปล้น ท าร้ายร่างกาย      
2. การเอาเปรียบจากนายจ้างและสถานประกอบการ      
3. การทุจริตคอรับชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ      
4. ความไม่ม่ันคงในอาชีพที่ท าอยู่      
5. การเอาเปรียบจากสังคมคนไทย      
 
3.8 ปัญหาทางสังคมในประเทศพม่าที่มีผลกระทบกับท่านมากที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1 ปัญหาอาชญากรรม เช่น ลักขโมย ปล้น ท าร้ายร่างกาย      
2. การเอาเปรียบจากนายจ้างและสถานประกอบการ      
3. การทุจริตคอรับชั่นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ      
4. ความไม่ม่ันคงในอาชีพที่ท าอยู่      
5. การเอาเปรียบจากสังคมคนพม่า      
     
ส่วนท่ี 4 ปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย 
1.โรงพยาบาลรัฐ  2.สถานีอนามยัของรัฐ  3.องค์กรสาธารณะกศุล 4.โรงพยาบาลเอกชน  
5.คลินิกเอกชน  6.ร้านขายยา   7.การรักษาขัน้พืน้ฐานจากสถานประกอบการ  
4.1 กรุณาใสห่มายเลข การบริหารงานสาธารณสขุท่ีท่านไปใช้บริการบ่อยท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก  
  คุณภาพงานบริการที่ได้รับ ค่าใช้จ่าย 
อันดับ1  �ดีมาก �ดี �ปานกลาง �ค่อนข้างแย่ �แย่ �สูงมาก� สูง �ปานกลาง �ต่ า �ต่ ามาก 
อันดับ2  �ดีมาก �ดี �ปานกลาง �ค่อนข้างแย่ �แย่ �สูงมาก� สูง �ปานกลาง �ต่ า �ต่ ามาก 
อันดับ3  �ดีมาก �ดี �ปานกลาง �ค่อนข้างแย่ �แย่ �สูงมาก� สูง �ปานกลาง �ต่ า �ต่ ามาก 
4.2 ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม ่� ไมม่ี � มี  
4.3 ปัจจบุนัท่านสบูบหุร่ีหรือไม ่� ไมส่บู � สบู.............. ครัง้ / วนั 
4.4 ปัจจบุนัท่านดื่มสรุาหรือไม ่� ไมด่ื่ม � ดื่ม ...... ครัง้ / เดือน  
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4.5. สารหรือยาท่ีท่านใช้เป็นประจ าคือ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
� กาแฟ � เคร่ืองดื่มหรือสารประเภทชกู าลงั เชน่ ลิโพ กระทิงแดง � ยาแก้ปวด � ยานอนหลบั  
4.6 สิทธิในการรักษาพยาบาลของท่านเป็นแบบใด 
� เบิกประกนัสงัคม        � เบิกจากสถานประกอบการ        � อ่ืนๆโปรดระบ ุ        � ไมม่ ี
 
ส่วนท่ี 5 การเข้ามาท างานเมืองไทย 
5.1 คา่เดินทาง โดยประมาณ____________ บาท   � ออกเองตัง้แตแ่รก � นายจ้างออกให้โดยหกัจากคา่แรง 
5.2 คา่ท าบตัรท างาน โดยประมาณ________ บาท � ออกเองตัง้แตแ่รก � นายจ้างออกให้โดยหกัจากคา่แรง    
5.3 คา่ใช้จ่ายให้กบับริษัทท่ีจดัหางาน โดยประมาณ____________ บาท              
5.4 คา่ใช้จ่ายแกบ่คุคลผู้ซึง่ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการเข้ามาท างานอ่ืนๆ โดยประมาณ____________ บาท              
5.5 รายจ่ายท่ีท่านคาดหวงัเพ่ือให้ท่านเข้ามาท างานเมืองไทย  โดยประมาณ____________ บาท         
5.6 จ านวนครัง้ในการเดนิทางมาท างานในประเทศไทยของท่าน    
� ครัง้แรก � 1-2ครัง้ � 2-3ครัง้ � มากกวา่ 3 ครัง้ 
5.7 ท่านหางานท าในประเทศไทยผา่นช่องทางใด      
  � ค าแนะน าจากคนรู้จกั          � สื่อโฆษณาท้องถ่ิน          � บริษัทจดัหางาน    � อินเตอร์เน็ต  
 
ส่วนท่ี 6 การโยกย้ายถิ่น ของแรงงานพม่า  
6.1 ท่านทราบข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าร่วม เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนAEC ท่ีมีผลกระทบตอ่ประเทศพมา่ด้านใดบ้าง 
6.2 เหตผุลท่ีอยากกลบัพมา่(ตอบได้ 3ข้อ)  
1.มีการลงทนุเพ่ิม     2.กลบัไปอยู่กบัครอบครัว      3.เปิด AEC แล้วธรุกิจดีขึน้     4.เปิด AEC แล้วมีงานท า 
5.มีการโยกย้ายแรงงาน      6.มีความสขุในการท างาน     7.สงัคมยอมรับ 
6.3 จ านวนปีท่ีคาดวา่จะท างานอยูใ่นประเทศไทย  _______ปี    � ท่านไมต้่องการท่ีจะกลบัประเทศ 
6.4 รายได้ท่ีมีท่านคาดหวงั ท่ีท่านยินยอมท่ีจะกลบัไปท างานท่ีพมา่ _______บาท  
6.5 จ านวนเงินเก็บท่ีท่านคาดหวงั ท่านต้องการมีก่อนกลบัประเทศพมา่  _______บาท  
6.6 อาชีพท่ีท่านคาดหวงัจะกลบัไปท าท่ีประเทศพมา่ 
 � รับจ้างทัว่ไป � เกษตรกรรม � ท างานบริษัทหรือโรงงานเอกชน � ท างานภาครัฐ � เปิดธรุกิจสว่นตวั  
6.7 เปิด AEC แล้วท่านต้องการจะท างานอยู่เมืองไทยหรือไม ่      � ใช่ � ไม ่


