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 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการอพยพเข้าสู่ประเทศไทย การจ้างงานและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน วิถีชีวิต การปรับตวั และการดาํรงอยู่ของแรงงานขา้มชาติ โดยศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติ คนไทย ผูป้ระกอบการ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกและสงัเกตพฤติกรรม ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า 1) วิธีการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยมีสอง

รูปแบบ คือ การอพยพโดยผ่านนายหน้า และการอพยพโดยเดินทางมาดว้ยตนเองหรือญาติพ่ีน้อง 

ซ่ึงตอ้งหลบซ่อนตามป่าเขาและตะเข็บชายแดนเพ่ือหนีการจบักุมจากเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 2) การจา้ง

งานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแรงงานขา้มชาติ เขตเทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ในดา้นสภาพการจา้งงานนั้น นายจา้งมีการจ่ายค่าจา้ง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 3) วิถีชีวิตในดา้น

สภาพชีวิตความเป็นอยู ่พบว่า ดาํเนินชีวิตอยา่งเรียบง่าย อาศยัรวมกนัในหอ้งเช่า การเดินทางภายใน

ชุมชนโดยรถโดยสาร เคร่งครัดในพุทธศาสนา ด้านความสัมพนัธ์กับคนไทย ในอดีตคนไทย

ค่อนขา้งต่อตา้น แต่เม่ือเวลาผา่นไปคนไทยปรับตวัได ้ทาํใหอ้ยูร่วมกนัได ้4) การปรับตวั ดา้นสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมไม่ประสบปัญหา เพราะการอยูใ่นประเทศไทยความเป็นอยูดี่กว่าการใชชี้วิตใน

ประเทศของตน ในดา้นสงัคม แรงงานขา้มชาติมีปัญหาเร่ืองภาษา วฒันธรรมประเพณี แต่แรงงาน

ขา้มชาติสามารถปรับตวัเพ่ือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัคนไทยในชุมชนได ้ 

 ผลการศึกษา ข้อสรุป และขอ้เสนอแนะของการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็น

แนวทางในการจดัการปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงในดา้นการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยใหมี้ศกัยภาพและเจริญกา้วหนา้ต่อไป 
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 The rapid economic growth in present causing labor shortage together with the 
neighboring country encounter the economic recession, lack of quality of life and as a result, 
migrant Illegally immigrate into Thailand to find work. This research aims to study how 
migration come to Thailand, employment and working environment, way of life, adaptation 
and the existence of migrants by study 4 samples groups, including migrant workers, Thai 
people, operators and officers. Using in-depth interviews and observation the phenomena that 
occur within the community 
 From the results of the interview, we found that: 1) The way of migrate come to 
Thailand are two forms; migration though brokers and migration though travel by themselves 
or their relatives which need to hide in the forests and border to escape the police officers, 2) 
Employment and working environment of migrants worker. Subdistrict municipality Aomyai Is 
an area of ongoing economic growth. Employers have legitimate wages, Thai people and 
migrant workers have to help each other, 3) In the way of life, we found that they have a 
simple life by living together in a rented room, travel by bus in the community, strict Buddhist 
and in the relations with Thailand In the past, Thai people use to against migrate but they can 
adapt and live together, 4 ) Adaptation in the economic and social have no problems because 
life in Thailand is better than life in their countries. Migrants have a language and culture 
problem but they can adapt to live with Thailand in the community. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program of Entrepreneurship                               Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature…………………………………………….                    Academic Year 2013 
Thesis Advisor’s signature…………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ

กติตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสาํเร็จลุล่วงไปด ้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงของอาจารย์            

ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ช้ีแนะแนวทางในการแกไ้ข

ปรับปรุงใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีมีความถกูตอ้งสมบูรณ์มากยิ ่งข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 

มา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารยป์ระจาํคณะวิทยาการจัดการทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาท

ความรู้แก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาการศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัศิลปากรแห่งน้ี ซ่ึงสามารถนาํความรู้ท่ี

ไดม้าประยกุตแ์ละเป็นพ้ืนฐานในการทาํวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณแรงงานขา้มชาติและคนไทยทุกท่านท่ีสละเวลาในการให้ขอ้มูล ซ่ึง

ทาํใหผู้ว้ิจยัไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุชาติ เชาวต์ฤษณาวงษ์ คุณแม่พูลศรี พูลสวสัด์ิ พ่ีสาว 

และครอบครัว ตลอดจนเพ่ือนๆ ซ่ึงเป็นแรงสนบัสนุนและกาํลงัใจอนัสาํคญัยิง่ของผูว้ิจยั  

 สุดทา้ยน้ี หากวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีไดก่้อเกิดประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาวิถีชีวิตและ

การดาํรงอยูข่องแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย เพ่ือใชส้าํหรับเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัต่อไป 

นับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ ่งท่ีได้ทาํวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผูว้ิจัย         

ขอกราบอภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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