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1. ความต้องการของแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ : สิทธิประโยชน์ และความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา 
   การศึกษาเรื่องนี้มีที่มาจาก รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสุเมธ มโหสถ) ซึ่ง
รับผิดชอบสายงานการบริการจัดหางานต่างประเทศ ได้มอบหมายให้กองวิจัยตลาดแรงงานสํารวจความคิดเห็น
ของคนหางานที่กําลังจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ โดยเลือกสํารวจเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในการไปทํางาน
ในต่างประเทศมาก่อน ว่ามีความต้องการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ   ความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรบ้าง 
ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลแก่กรมการจัดหางานและผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐแก่คนหางานที่เดินทางไปทํางาน          ในต่างประเทศให้เหมาะสมต่อไป 
   ผลการวิจัยมีสาระสําคัญ สรปุได้ดังนี้ 
   1)  ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (กว่าร้อยละ 80) ต้องการให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย   ในการเดินทางไปทํางาน
ในต่างประเทศ รองลงมาคือ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานที่เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ (ร้อยละ 65.38) และการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า (ร้อยละ 58.24) 
   2)  ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐระหว่างทํางานในต่างประเทศ 
        ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือ การมีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยม
เยียนทั้งในที่ทํางานและที่พัก (ร้อยละ 94.69) และการติดตามสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการขณะทํางาน 
(ร้อยละ 86.26)  โดยสอบถามจากคนงานโดยตรง ไม่ใช่สอบถามจากนายจ้าง ทั้งนี้ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ
เยี่ยมเยียนเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง (ร้อยละ 69.42) 
   3)  ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐหลังจากกลับจากทํางานต่างประเทศ 
                                    ผลการศึกษาปรากฏว่า ส่วนใหญ่ต้องการหางานให้ทํา (ร้อยละ 77.47)  รองลงมา
คือ ฝึกอาชีพ (ร้อยละ 67.77)  และเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 66.12) 
   รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ ใน  www.doe.go.th และ 
http://lmi.doe.go.th 
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รายงานผลการศึกษา 
เรื่อง 

ความต้องการของแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ 
: สิทธปิระโยชน์และความชว่ยเหลือจากภาครัฐ 

 
ความเป็นมา 
 การส่งเสริมแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างทางเลือกและสร้าง
โอกาสในการมีงานทํารวมทั้งรายได้ให้แก่แรงงานในประเทศไทย  จากข้อมูลของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2543-2552) การไปทํางานต่างประเทศ (ยกเว้นการกลับไปทํางานใหม่ 
หรือ re-entry) ได้สร้างงานให้แก่แรงงานไทยจํานวน 957,204 คน หรือเฉลี่ย 95,720 คนต่อปี และสร้างรายได้
ให้แก่แรงงานและแก่ประเทศเป็นจํานวนมาก โดยมีรายได้ส่งกลับประเทศผ่านระบบธนาคารจํานวน 591,589 
ล้านบาท เฉลี่ย 59,159 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1-2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Product)  นอกจากการไปทํางานในต่างประเทศจะช่วยสร้างโอกาสในการมีงานทําแก่แรงงานของไทยแล้ว ยังมี
ส่วนช่วยในการลดปัญหาการว่างงานที่เกิดจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในประเทศหรือภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
โดยในช่วงที่ประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้ังแต่ปลายปี 2551 ต่อเนื่องปี 2552 
สถานประกอบการในประเทศของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกหลายแห่งต้องลดการผลิต หรือเลิก
กิจการ ส่งผลให้แรงงานต้องถูกเลิกจ้างเป็นจํานวนมาก ในขณะที่การไปทํางานต่างประเทศได้มีส่วนช่วยลด
ปัญหาการว่างงานแก่แรงงานไทย โดยในปี 2551 และ 2552 มีแรงงานไทยได้งานทําในต่างประเทศจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 93,600 คน และ 78,717 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศในปี 2551 จํานวน 63,111 และในปี 2552 
จํานวน 56,067 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 และร้อยละ 1.36 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
 อย่างไรก็ตามการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศของแรงงานไทยที่ผ่านมา ต้องประสบปัญหา
หลายประการ ทั้งก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ในระหว่างการทํางานในต่างประเทศ และหลังจากเดินทาง
กลับจากต่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  รวมตลอดถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐ  ซึ่งมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานไทย  
 กรมการจัดหางาน โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน จึงได้ทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ความต้องการเกี่ยวกับการยกระดับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ  
 
วัตถุประสงค์   
 เพื ่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ     
แก่คนหางานที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศให้เหมาะสม 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาเฉพาะความต้องการของแรงงานไทยก่อนการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ระหว่าง
ทํางานในต่างประเทศ และภายหลังกลับจากทํางานต่างประเทศ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นแรงงานไทย
ที่เคยเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งเข้ารับการอบรมก่อนการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จากสํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
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วิธีการศึกษา 

1. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (แบบสอบถาม) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการ 

สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 - ทําการศึกษาล่วงหน้า (pilot Survey) โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นคําถามปลายเปิด 
 - กําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือจากการทํา Pilot Survey ในข้อ 1) 
 - สร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์การศึกษาและตรวจสอบความตรง
(Validity) 
 - นําเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 34 ชุด เพื่อหา
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.7156 

 2.  การเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
  โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทํางานต่างประเทศซึ่งเข้ารับ
การอบรมก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จากสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

สําหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการกําหนดขนาดตัวอย่าง คือ  EVk
Vk
N

N
n

′+
= 222

22

 สัมประสิทธ์ิความผันแปร
เท่ากับ 1 และความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 10 ได้ขนาดตัวอย่าง 382 คน  แต่เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
จึงได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทํางานต่างประเทศจํานวน 546 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. คุณสมบัติของแรงงานที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
  1.1 เพศและอายุ 
      เป็นเพศชายร้อยละ 86.08 และเพศหญิง ร้อยละ 13.92  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-
49 ปี ร้อยละ 78.57    
ตารางที่ 1 คุณสมบัติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามเพศและอายุ 
                                                                                                      N = 546          

คุณสมบัติ จํานวนผู้ตอบ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
เพศ   
ชาย 470 86.08 
หญิง 76 13.92 

รวม 546 100.00 
อายุ   
20-24 ปี 17 3.11 
25-29 ปี 76 13.92 
30-34 ปี 117 21.43 
35-39 ปี 149 27.29 
40-49 ปี 163 29.85 
50-59 ปี 24 4.40 

รวม 546 100.00 
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แผนภูมิที่ 1  คุณสมบัติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามเพศ 

ชาย
86.08%

หญงิ
13.92%

 
 
แผนภูมิที่ 2 คุณสมบัติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามอายุ 

35-39 ปี
27.29%

40-49 ปี
29.85%

50-59 ปี
4.40%

20-24 ปี
3.11%

25-29 ปี
13.92%

30-34 ปี
21.43%

 
 
  1.2 ระดับการศึกษา และอาชีพก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
   ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 50.18 รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษาและต่ํากว่า ร้อยละ 37.91    
   โดยประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไป ทํางานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน/โรงงาน  
และค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว มากเป็นอันดับหนึ่ง สอง สาม และอันดับสี่ ร้อยละ 39.01, ร้อยละ 34.07, 
ร้อยละ 17.03 และร้อยละ 6.41   
    สําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 2.75 ได้แก่ช่างไฟ ช่างประกอบท่อ ช่างเครื่อง
ของกรมชลประทาน และช่างเชื่อม  และผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพก่อน     
             เดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
                                                                                                   N = 546 

คุณสมบัติ จํานวนผู้ตอบ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับการศึกษา   
   ประถมศึกษาและต่ํากว่า 207 37.91 
   มัธยมศึกษา 274 50.18 
   ปวช. 26 4.76 
   อนุปริญญา/ปวส. 30 5.49 
   ปริญญาตรี 9 1.65 

รวม 546 100.00 
อาชีพ   
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ 15 2.75 
   เกษตรกร 213 39.01 
   รับจ้างทั่วไป 186 34.07 
   ทํางานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน/โรงงาน 93 17.03 
   ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 35 6.41 
   อ่ืน ๆ  4 0.73 

รวม 546 100.00 
 
แผนภูมิที่  3  คุณสมบัติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษาก่อนเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ 

5.49
1.65
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รอ้ยละ
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แผนภูมิที่ 4 คุณสมบัติแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามอาชีพก่อนเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ 

17.03

6.41

0.73

2.75

39.01

34.07
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ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี
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รบัจา้งทวัไป

ลกูจา้งบรษิทัเอกชน/โรงงาน

คา้ขาย/ประกอบธรุกจิสว่นตวั

อนื ๆ 

รอ้ยละ

 
 
 2. ที่อยู่อาศัย   
  อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 66.48 อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 29.49 
สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีร้อยละ 0.18 -1.83 
 

ตารางที่ 3 แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามภาคที่อยู่อาศัย 
                                                                                                          N = 546 

ภาค จํานวนผู้ตอบ ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
   ภาคเหนือ 161 29.49 
   ภาคกลาง 10 1.83 
   ภาคตะวันตก 4 0.73 
   ภาคตะวันออก 7 1.28 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 363 66.48 
   ใต้ 1 0.18 

รวม 546 100.00 
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แผนภูมิที่ 5 แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามภาคที่อยู่อาศัย 

ภาคตะวนัออก
1.28%

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื

66.48%

ภาคใต้
0.18%

ภาคเหนอื
29.49%

ภาคกลาง
1.83%

ภาคตะวนัตก
0.73%

  
 3. ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
   3.1 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
   กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือโดย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศมากที่สุด ร้อยละ 86.08 รองลงมาคือมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
จากบริษัทจัดหางาน ร้อยละ 84.98 และให้รัฐเป็นผู้จัดส่งเอง ร้อยละ 80.40 
    ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเงินกองทุนฯ ที่จ่าย
ให้กับคนหางานที่ไปทํางานในต่างประเทศ ร้อยละ 65.38 การจัดหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า  ร้อยละ 58.24 
   ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องอื่น ๆ ร้อยละ 0.92 ได้แก่จัดให้มีการอบรม
ในส่วนภูมิภาค มีการตรวจสอบฝีมือแรงงานให้เข้มข้น และช่วยเจรจากับประเทศที่ไปทํางานไม่ให้กําหนด
ระยะเวลาในการทํางาน 
 

ตารางที่ 4 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
                                                                                   N* = 546 

ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ* 
จํานวน
ผู้ตอบ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

-ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 470 86.08 
-มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางาน 464 84.98 
-ให้รัฐเป็นผู้จัดส่งเอง 439 80.40 
-เพิ่มสิทธิประโยชน์ในเงินกองทุนฯที่จ่ายให้กับคนหางานที่ไปทํางานในต่างประเทศ 357 65.38 
-จัดหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 318 58.24 
-อ่ืน ๆ  5 0.92 
*ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
*กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 546 คน 
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แผนภูมิที่ 6 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 

80.40
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86.08
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58.24

65.38
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จดัหาแหลง่เงนิกูใ้นอตัราดอกเบยีตํา

เพมิสทิธปิระโยชนใ์นเงนิกองทนุฯที
จา่ยใหก้บัคนหางานทไีปทํางานใน

ตา่งประเทศ

ใหร้ฐัเป็นผูจ้ดัสง่เอง

มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การเอารดัเอาเปรยีบจากบรษิทัจดัหา

งาน

ลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปทํางาน
ตา่งประเทศ

รอ้ยละ

 
 
  3.2 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐระหว่างทํางานในต่างประเทศ  
   กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือคือ ให้มีเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียนทั้งในที่ทํางาน
และที่พัก ร้อยละ 94.69  ให้ติดตามสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการขณะทํางานโดยการสอบถามจากคนงาน
โดยตรงไม่ใช้สอบถามจากนายจ้าง ร้อยละ 86.26  ให้นายจ้างจัดให้มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต
ขณะที่ทํางานในต่างประเทศเพื่อให้สามารถรับทราบข่าวสารและติดต่อกับญาติหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในประเทศ
ไทยได้  ร้อยละ 76.74 
    ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้าน การช่วยเจรจาให้นายจ้างในต่างประเทศปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ร้อยละ 74.54 เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทํางานและดําเนินการให้
ได้รับเงินดังกล่าวโดยเร็ว ร้อยละ74.18  ให้ความช่วยเหลือในกรณีถูกดําเนินคดีในต่างประเทศ ร้อยละ73.81 
การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานกรณีระบบประกันสังคมในบางประเทศมีความ
ล่าช้า  ร้อยละ 73.26  มีเจ้าหน้าที่หรือคณะทํางานคอยช่วยเหลือในกรณีที่ติดต่อสถานทูตไม่ได้ ร้อยละ 71.06  
และจัดให้มีบริการล่ามกรณีที่มีปัญหาต้องเจรจากับนายจ้าง ร้อยละ 60.81  
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ตารางที่ 5 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐระหว่างทํางานในต่างประเทศ 
             N* = 546 

ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ* 
จํานวน
ผู้ตอบ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

-ให้มีเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียนทั้งในที่ทํางานและที่พัก   517 94.69 
-ติดตามสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการขณะทํางานโดยการสอบถามจาก   
 คนงานโดยตรงไม่ใช้สอบถามจากนายจ้าง 

471 86.26 

-ให้นายจ้างจัดให้มีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและอินเตอร์เน็ตขณะที่ทํางานใน  
 ต่างประเทศเพื่อให้สามารถรับทราบข่าวสารและติดต่อกับญาติหรือเจ้าหน้าที่  
 ที่อยู่ในประเทศไทยได้ 

419 76.74 

-ช่วยเจรจาให้นายจ้างในต่างประเทศปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง 407 74.54 
-เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทํางานและดําเนินการให้ได้รับเงิน   
 ดังกล่าวโดยเร็ว   

405 74.18 

-ความช่วยเหลือในกรณีถูกดําเนินคดีในต่างประเทศ 403 73.81 
-การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานกรณีระบบ 
 ประกันสังคมในบางประเทศมีความล่าช้า   

400 73.26 

-มีเจ้าหน้าที่หรือคณะทํางานคอยช่วยเหลือในกรณีที่ติดต่อสถานทูตไม่ได้ 388 71.06 
-จัดให้มีบริการล่ามกรณีที่มีปัญหาต้องเจรจากับนายจ้าง 332 60.81 
*ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
*กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 546 คน 
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แผนภูมิที่  7 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐระหว่างทํางานในต่างประเทศ 
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ใหน้ายจา้งจดัใหม้โีทรทศันผ์า่นดาวเทยีมและ
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สามารถรบัทราบขา่วสารและตดิตอ่กบัญาตหิรอื

เจา้หนา้ททีอียูใ่นประเทศไทยได้

ตดิตามสภาพความเป็นอยูแ่ละสวสัดกิารขณะทาํงาน
โดยการสอบถามจากคนงานโดยตรง  ไมใ่ช้

สอบถามจากนายจา้ง

ใหม้เีจา้หนา้ทเียยีมเยยีนทงัในททีาํงานและทพีกั

รอ้ยละ
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 สําหรับความถี่ในการตรวจเยี่ยมคนงานในสถานประกอบการนั้น  กลุ่มตัวอย่างต้องการให้
เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนเดือนละครั้งมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ  3 เดือนต่อครั้ง  ร้อยละ 32.42  
และไม่ต้องการให้เยี่ยมเยียนร้อยละ 5.31 
 
 
ตารางที่ 6 ความต้องการให้เจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียน 

               N = 546  

ความต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐเยี่ยมเยียน 
จํานวน
ผู้ตอบ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง 202 37.00 
เยี่ยม 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 177 32.42 
เยี่ยม 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง 109 19.96 
เยี่ยมปีละ 1 ครั้ง 29 5.31 
ไม่ต้องการ 29 5.31 

รวม 546 100.00 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8 ความต้องการให้เจ้าหน้าที่เยี่ยมเยียน 

เยยีมปีละ 1 ครงั
5.31%

ไมต่อ้งการ
5.31%เยยีมเดอืนละ 1 ครงั

37.00%

เยยีม 3 เดอืนต่อ 
1 ครงั

32.42%

เยยีม 6 เดอืนต่อ 
1 ครงั

19.96%
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 3.3 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐภายหลังกลับจากทํางานต่างประเทศ 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือให้มีงานทําคือ หางานให้ทํา ร้อยละ 
77.47   ฝึกอาชีพ ร้อยละ 67.77   เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 66.12  
    สําหรับความต้องการความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ร้อยละ 2.75  ได้แก่ ให้รับรอง
ประสบการณ์ในอาชีพที่ทํางานขณะอยู่ต่างประเทศ  ดูแลการศึกษาบุตร  ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพกรณี
หางานทําในประเทศไม่ได้  จัดส่งข้อมูลตําแหน่งงานว่างของนายจ้างต่างประเทศ  เข้าระบบประกันสังคม
เช่นเดียวกับแรงงานที่ทํางานในประเทศ  การเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทํางาน
ต่างประเทศตลอดชีพและควรเพิ่มสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับกองทุนประกันสังคม  มีการอบรมสอน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม  มีที่ปรึกษาในการทําการค้าขายระหว่างประเทศ  จัดหาที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ  ให้
ช่วยเหลือในการขอภาษีคืนให้ได้รับความเป็นธรรม  และช่วยเหลือคนงานที่ทํางานไม่ครบสัญญาหรือตรวจโรคไม่ผ่าน 
 
ตารางที่ 7 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐภายหลังกลับจากทํางานต่างประเทศ 
              N* = 546 

ความต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐเยี่ยมเยียน* จํานวนผู้ตอบ คิดเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
ต้องการให้หางานให้ทํา 423 77.47 
ต้องการฝึกอาชีพ 370 67.77 
ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 361 66.12 
อ่ืน ๆ  15 2.75 
*ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
*กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 546 คน 
 
แผนภูมิที่ 9  ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐภายหลังกลับจากทํางานต่างประเทศ 

77.47

2.75

66.12

67.77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

อนื ๆ 

ตอ้งการเงนิทนุเพอืประกอบอาชพี

ตอ้งการฝึกอาชพี

ตอ้งการใหห้างานใหท้าํ

รอ้ยละ
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สรุปผลการศึกษา    
 1. ภูมิหลังของกลุ่มตัวอยา่ง  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.08) มีอายุระหว่าง 30-49 ปี  
(ร้อยละ 78.54)  และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ํากว่า (ร้อยละ 88.09) เมื่อพิจารณาถึงภูมิลําเนา
ปรากฏว่า เกือบทั้งหมดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 66.48) และภาคเหนือ (ร้อยละ 29.49) 
 2. ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  ผลการศึกษา
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (กว่าร้อยละ 80) ต้องการให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานใน
ต่างประเทศ รองลงมาคือ  การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานที่เดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ (ร้อยละ 65.38) และการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า (ร้อยละ 58.24) 
 3. ความต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐระหว่างทาํงานในต่างประเทศ 
  ผลการศึกษาพบว่า  สิ่งที่กลุม่ตัวอย่างต้องการมากทีสุ่ดคอื  การมเีจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยยีนทั้ง
ในที่ทํางานและที่พัก (ร้อยละ 94.69)  รองลงมาคือ การติดตามสภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการขณะทํางาน โดย
สอบถามจากคนงานโดยตรงไม่ใชส่อบถามจากนายจ้าง (รอ้ยละ 86.26) ทั้งนี้ส่วนใหญ่ต้องการใหม้กีารเยี่ยมเยยีน
เดือนละ 1 ครัง้ หรือ 3 เดือนครั้ง (ร้อยละ 69.42) 
 4. ความต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐหลังกลบัจากทาํงานในตา่งประเทศ 
  ผลการศึกษาปรากฏว่า  ส่วนใหญ่ต้องการหางานให้ทํา (ร้อยละ 77.47) รองลงมาคือ    
ฝึกอาชีพ (ร้อยละ 67.77) และเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 66.12) 
 
อภิปรายผล   
 1. จากภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง  แสดงให้เหน็ว่าคนหางานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ  ยังคงมีค่านิยม ทศันคติ  และความเชื่อในทางบวกเกี่ยวกับการไปทํางานต่างประเทศอย่างไม่เสื่อมคลาย  
กรณีดังกล่าวอาจเป็นเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะทําให้สามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้อย่างรวดเร็วและโอกาส
แบบเดียวกันนี้อาจหาไม่ได้ในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขา 
 2. กรณีของความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ    
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 80  ต้องการให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  แสดงให้เห็น
ว่าปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไขต่อไป  แม้ว่าตลอด
ระยะเวลากว่าย่ีสิบปีที่ผ่านมา  ได้มีการแก้ไขกฎหมายและออกมาตรการทางการบริหารจํานวนมากก็ตาม 
 3. การที่กลุ่มตัวอย่างจํานวนมากถึงร้อยละ 94.69  ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนทั้งในที่
ทํางานและที่พัก เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง และร้อยละ  86.26  ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดตาม
สภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการขณะทํางาน  โดยขอใหส้อบถามจากคนงานโดยตรงไม่ใช่สอบถามจากนายจ้าง  นั้น  
สะท้อนให้เห็นว่าระหว่างทํางานในต่างประเทศคนงานอาจต้องประสบกับปัญหาสภาพการจ้างและสวัสดิการที่
ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  หรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆ ซึ่งลําพัง
คนงานเองไม่สามารถต่อรองหรือเรียกร้องให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายแรงงานให้ครบทุกประเด็นได้  
จําเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของไทยเขา้ไปดูแลและให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ 
 4. กรณีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐหลังกลับจากทํางานในต่างประเทศ  ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.47) ต้องการให้ช่วยหางานให้ทํานั้น  แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของเขาเหล่านั้น
ยังคงต้องการมีอาชีพเป็นลูกจ้างต่อไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมตามอายุที่มากขึ้นและไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ดังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศมีอายุ
ระหว่าง 30-49 ปี อาชีพที่เหมาะสมกับผูท้ี่กลับจากการทํางานในต่างประเทศจึงน่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. กรณีที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ยังคงมีค่านิยม  ทัศนคติ  และความเชื่อในทางบวกเกี่ยวกับการไปทํางานในต่างประเทศ  โดยอาจเห็นว่าเป็น
โอกาสที่จะทําให้สามารถสร้างฐานะของครอบครัวให้มั่นคงได้อย่างรวดเร็วนั้น  ในข้อเท็จจริงการไปทํางานต่างประเทศ  
ก็มีความเสี่ยงอยู่มาก  หลายรายเมื่อหักลบกลบหนี้จากการไปทํางานในต่างประเทศแล้วไมไ่ด้กําไรเป็นกอบเป็นกําก็มี  
จํานวนไม่น้อยครอบครัวแตกแยก  กลายเปน็ปัญหาสังคม  แท้จริงแล้วในประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมากสําหรับ
คนขยันและตั้งใจทํามาหากิน  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงควรที่จะให้ข้อมลูและคําแนะนําแก่เขาเหล่านั้น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและความเสี่ยง และรายได้ที่แท้จริงของการไปทํางานต่างประเทศ  ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
และแนวทางการประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่จํานวนมากในศูนย์ข้อมูลอาชีพของกรมการจัดหางาน 
 2. สืบเนื่องจากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 80  ต้องการให้รัฐช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการไปทํางานในต่างประเทศ  ฉะนั้นจึงควรที่จะมีการกําหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ  โดยอาจดําเนินการดังนี้ 
  2.1 เพิ่มการจัดส่งโดยรัฐ  ด้วยการเจรจาทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประเทศที่มี
ความต้องการแรงงานต่างชาติจํานวนมาก ทั้งนี้  เพื่อช่วยให้คนหางานเดินทางไปทํางานต่างประเทศโดยไม่ต้อง
เสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง 
 2.2 ปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานเป็นภาษาอังกฤษและโฆษณาเว็บดังกล่าวในเว็บไซต์  
ที่เป็นยอดนิยม 5 อันดับแรกในประเทศเป้าหมาย เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลคนหางานของศูนย์ทะเบียนคนหางาน
ให้นายจ้างต่างประเทศเข้าดูข้อมูลคนหางาน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการคัดรายชื่อคนหางานแก่บริษัท
จัดหางาน และนายจ้างต่างประเทศ 
 2.3 ปรับปรุงศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้
คนหางานไม่ต้องสมัครงานผ่านสาย/นายหน้า อันจะเป็นการตัดขั้นตอนนายหน้าให้หมดไปหรือลดลงได้ สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายของคนหางานในการไปทํางานต่างประเทศโดยการปรับปรุงฐานข้อมูลคนหางาน จําแนกตามเพศ 
การศึกษา ความสามารถ และมีการจัดทําข้อมูลคนหางาน  เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่คนหางาน นายจ้างต่างประเทศ และบริษัทจัดหางาน อาทิ การกําหนดให้คนหางาน  
ที่ประสงค์ไปทํางานต่างประเทศ มาลงทะเบียนที่ศูนย์ทะเบียนคนหางานเพื่อไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางไป
สมัครงานตามบริษัทจัดหางานต่าง ๆ   
 2.4 การจัดให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า แก่คนหางานในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
โดยอาจขอความร่วมมือจากธนาคารของรัฐ หรือจัดต้ังกองทุนขึ้นใหม่ 
 3.  จากการที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.69  ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ไปเย่ียมเยียนทั้งในที่ทํางาน
และที่พักเดือนละ 1 ครั้งหรือ 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีแผนการตรวจ
เยี่ยมคนงานไทยในสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศที่รับผิดชอบอย่างน้อย  3 เดือนต่อครั้ง เพื่อเป็นขวัญ
กําลังใจแก่คนงานและติดตามการปฏิบัติของนายจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่อย่างไร 
 4. เพื่อให้การติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่และคนงานไทยในต่างประเทศเป็นไปโดยง่าย จึงควรที่
จะมีการจัดทําทะเบียนคนงานพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานประกอบการส่งมอบแก่สํานักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศเป็นประจําทุกเดือน 
 5. จัดให้มีระบบโทรศัพท์สายด่วนสําหรับคนงานในต่างประเทศเพื่อให้สามารถติดต่อกลับ
ประเทศไทยได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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 6. เพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่คนงานในต่างประเทศและครอบครัว  จึงควรที่จะมีการเจรจาขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือให้ลดค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศแก่คนงานและครอบครัวเป็น
กรณีพิเศษ 
 7. เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทํางานและผ่อนคลายความเหงาที่อยู่ไกลครอบครัว  
แก่คนงานที่ทํางานในต่างประเทศ  ผู้เกี่ยวข้องควรที่จะมีการเจรจาขอความร่วมมือนายจ้างจัดให้มีโทรทัศน์
รับสัญญาณผ่านดาวเทียมจากประเทศไทย  เพื่อให้คนงานไทยได้รับชมข่าวสารและสาระบันเทิงจากประเทศไทย
ในช่วงหลังเลิกงาน  กรณีนี้อาจจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการล้อมวงดื่มสุราหรือเล่นการพนันได้ในระดับหนึ่งด้วย 
 8. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 77 ต้องการให้รัฐหางานให้ทําภายหลังกลับ
จากต่างประเทศ จึงควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้คนงานรับทราบเกี่ยวกับบริการของกรมการจัดหางาน 
ซึ่งเมื่อกลับจากต่างประเทศแล้วสามารถขอรับบริการจัดหางานได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
สําหรับผู้ที่ต้องการการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือก็สามารถรับบริการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือได้ที่สถาบันหรือศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานทุกจังหวัดเช่นเดียวกัน 
 

 

------------------------------ 
กองวิจัยตลาดแรงงาน 

กรมการจัดหางาน 
11 มีนาคม 2554 

 

 

  



 2. ภาวะการมีงานทําของผูส้มคัรงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
    
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา 
  สืบเนื่องจากข้อมูลการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรในสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2553 พบว่า อัตราการว่างงานของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 2.0 ซึ่งสูงกว่าอัตรา
การว่างงานเฉลี่ยของประเทศหนึ่งเท่าตัว (อัตราการว่างงานทั่วประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 1.0)  กรณีดังกล่าวจึง
เป็นที่น่าสนใจว่า  ภาวะการมีงานทําของผู้สมัครงานกับสํานักงานจัดหางานจังหวัด            ใน 3 จังหวัด
ดังกล่าว เป็นอย่างไรบ้าง 
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1)  สถานภาพของผู้สมัครงาน 
                                    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.2)  มีอายุระหว่าง 20-29 ปีมาก
ที่สุด (ร้อยละ 71.9) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปวส. มากที่สุด (ร้อยละ 80.1) และส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 57.8) มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
  2)  ภาวะการมีงานทํา 
       2.1  การมงีานทํา 
                                           กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58.1)  มีงานทําและส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 71.4) ไม่ต้องการเปลี่ยนงาน 
                                     2.2  การว่างงาน 
                                           ก.  สถานภาพของผู้สมัครงานที่ยังว่างงาน 
                                                กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.1) โดยมีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 75) และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีว่างงานมากที่สุด (ร้อย
ละ 60.1) โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป  และบัญชี  ว่างงานมากที่สุด ตามลําดับ  รองลงมาคือ 
ระดับปวส. (ร้อยละ 14.6) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามลําดับ 
    ข.  สาเหตุที่ยังว่างงาน 
                            กลุ่มตัวอย่างที่ยังว่างงานมีสาเหตุมาจาก เชื่อว่าหางานทําไม่ได้/ ยัง
ไม่มีงานทําที่ถูกใจมากที่สุด (ร้อยละ 46.1) รองลงมาคือ อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ (ร้อยละ 31.0) และมี
ปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 8.0) ตามลําดับ 
  2.3  สถานทีท่ียั่งต้องการทํางาน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ยังว่างงานส่วนใหญ ่(ร้อยละ 80.5) พร้อมที่จะทํางาน
โดยต้องการทํางานในจังหวัดภูมิลําเนามากที่สุด 
  รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ 
http://lmi.go.th 
 
 

     เผยแพร่เดือนมีนาคม  2554   
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รายงานผลการวจัิย 
เร่ือง 

ภาวะการมีงานทาํของผู้สมคัรงานใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
(จังหวดัปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส) 

โดย  กรมการจัดหางาน 

 จากกรณีปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต  ้(จงัหวดัปัตตานี ยะลาและ
นราธิวาส) ทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทั้งดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจและปัญหาดา้นสังคม ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะในเร่ืองการมีงานทาํ ซ่ึงขอ้มูล
การสาํรวจภาวะการมีงานทาํของประชากรโดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 พบว่า อตัราการว่างงานของ 
3 จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยูท่ี่ร้อยละ 2.0 สูงกวา่อตัราการวา่งงานทั้งประเทศกวา่เท่าตวั (อตัราการว่างงาน
ทั้งประเทศร้อยละ 1.0)  อตัราการวา่งงานดงักล่าวเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่มีคนในพื้นท่ีจาํนวนหน่ึงไม่มีงานทาํ  

 กองวิจยัตลาดแรงงาน   จึงไดท้าํการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ภาวะการมีงานทาํ
ของผูส้มคัรงานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย จงัหวดัปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการมีงานทาํแก่ผูท่ี้ยงัว่างงานในพื้นท่ีดงักล่าวต่อไป ซ่ึงการวิจยั
คร้ังน้ีใชก้รอบตวัอย่างจากฐานขอ้มูลการให้บริการจดัหางานของ กรมการจดัหางาน ณ เดือนสิงหาคม 
2553 ท่ีมีหมายเลขโทรศพัทส์ามารถติดต่อไดจ้าํนวน 11,959 คน ทั้งน้ีไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตร

กาํหนดขนาดตวัอย่าง EVk
Vk
N

N
n

′+
= 222

22

     โดยใช้สัมประสิทธ์ิความผนัแปรเท่ากับ 1 และความคลาด
เคล่ือนเท่ากบัร้อยละ  10 ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 373 คน  (ในการปฏิบติังานจริงไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 
801 คน ซ่ึงทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือมากข้ึน)  และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบเส้นตรง (Linear 
Systematic Sampling) และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางโทรศพัท ์(Telephone Interview) โดยศูนย์
ข่าวสารตลาดแรงงานจงัหวดัสงขลา  ปรากฏผลการวิจยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

/1. สถานภาพ... 
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1. สถานภาพของผู้สมัครงาน 
 1.1 เพศและอายุ 
  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 801 คน เป็นเพศชายร้อยละ 24.8 เพศหญิงร้อยละ 75.2  มีอายรุะหว่าง 
25-29 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.9  รองลงมาอายุระหว่าง 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.0  และอายุ
ระหวา่ง 30 -34 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.3 ปรากฏตามตารางที่ 1 

ตารางที ่1 สถานภาพของผู้สมัครงานจําแนกตามเพศและอายุ 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
               ชาย 
                หญิง 

รวม 

 
199 
602 
801 

 
24.8 
75.2 
100 

อายุ 
                15 – 19 ปี 
                 20 – 24 ปี 
                 25 – 29 ปี 
                 30 – 34 ปี 
                 35 – 39 ปี 
                 40 – 49 ปี 
                  50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
2 

184 
392 
179 
27 
16 
1 

801 

 
0.2 
23.0 
48.9 
22.3 
3.4 
2.0 
0.1 
100 

 1.2 ระดับการศึกษา 
   กลุ่มตวัอยา่งสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.9 รองลงมาคือ
ระดับปวส.  คิดเป็นร้อยละ11.2 รองลงมาคือ ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 9.6 และระดับ
อนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ระดับการศึกษาของผู้สมัครงาน 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ปวช. 
ปวส. 

15 
14 
77 
6 
90 

1.9 
1.7 
9.6 
0.7 
11.2 

/อนุปริญญา... 
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ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

รวม 

38 
552 
9 

801 

4.7 
68.9 
1.1 
100 

 1.3 รายได้ 
   กลุ่มตวัอย่างเกินกว่าคร่ึง หรือคิดเป็นร้อยละ 68.7 มีรายได้ และมีเพียงร้อยละ 31.3        
ท่ีไม่มีรายได้  เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ีมีรายได้พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต            
คิดเป็นร้อยละ 57.8  และมีรายไม่ไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีวิตร้อยละ 42.2 ปรากฏตามตารางที่ 3 

ตารางที ่3 รายได้ของผู้สมัครงาน 

รายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีรายได ้
มีรายได ้

รวม 
มีรายได ้
        -  มีรายได้เพียงพอต่อการ
ดาํรงชีวิต 
        - มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ
ดาํรงชีวิต 

รวม 

251 
550 
801 

 
318 

 
232 

 
550 

31.3 
68.7 
100 

 
57.8 

 
42.2 

 
100 

 
2. ภาวะการมีงานทาํและการว่างงาน 
 2.1 การมีงานทาํ 
   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีงานทาํคิดเป็นร้อยละ 58.1  และยงัว่างงานคิดเป็นร้อยละ 41.9 
โดยกลุ่มท่ีมีงานทาํส่วนใหญ่ไม่ต้องการเปล่ียนงานคิดเป็นร้อยละ 71.4 และต้องการเปล่ียนงาน           
ร้อยละ 28.6 ปรากฏตามตารางที่ 4 
 
 
 
 
 

/ตารางท่ี 4 ... 
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ตารางที ่4 ผู้สมัครงานจําแนกตามภาวะการมีงานทาํ 

การมีงานทาํ จํานวน (คน) ร้อยละ 
มีงานทาํ  
วา่งงาน 

รวม 
มีงานทาํ 

- ตอ้งการเปล่ียนงาน 
- ไม่ตอ้งการเปล่ียนงาน 

รวม 

465 
336 
801 

 
133 
332 
465 

58.1 
41.9 
100 

 
28.6 
71.4 
100 

  
 2.2 การว่างงาน 
  1)  การว่างงานจําแนกตามเพศและอายุ 
   กลุ่มตวัอย่างท่ียงัว่างงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.1 และเพศชาย คิดเป็น        
ร้อยละ  22.9   มีอายรุะหว่าง 20 – 29 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา คือ อายรุะหว่าง 30-34 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19.6 และอายรุะหวา่ง 35-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.7 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5 

ตารางที ่5 สถานภาพของผู้สมัครงานทีย่งัว่างงาน 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
               ชาย 
                หญิง 

รวม 

 
77 
259 
336 

 
22.9 
77.1 
100 

อายุ 
                15 – 19  ปี 
                 20 – 24 ปี 
                 25 – 29 ปี 
                 30 – 34 ปี 
                 35 – 39 ปี 
                 40 – 49 ปี 
                 50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
2 
99 
153 
66 
9 
6 
1 

336 

 
0.6 
29.5 
45.5 
19.6 
2.7 
1.8 
0.3 
100 
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2) การว่างงานจําแนกตามระดับการศึกษา 
   เม่ือพิจารณากลุ่มท่ียงัวา่งงานจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษา  ในระดบั
ปริญญาตรีว่างงานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือ ระดบัปวส. คิดเป็นร้อยละ 14.6 และระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ปรากฏตามตารางตารางที่ 6) โดยพบว่าผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และการจดัการทัว่ไปวา่งงานมากที่สุด ในสดัส่วนท่ีเท่ากนัคือ ร้อยละ 12.9 
และผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาในระดบัปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์วา่งงานมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา
คือ สาขาวิชาบญัชี คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามลาํดบั รายละเอียดปรากฏตามตารางตารางที่ 7 

ตารางที ่6 ผู้สมัครงานทีย่งัว่างงานจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ปวช. 
ปวส. 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ  

รวม 

8 
8 
42 
2 
49 
22 
202 
3 

336 

2.4 
2.4 
12.5 
0.6 
14.6 
6.5 
60.1 
0.9 
100 

ตารางที ่7 ผู้สมัครงานในระดับปวส.และปริญญาตรีทีย่งัว่างงานจําแนกตามสาขาวชิาทีว่่างงานมาก  
    3 อนัดับแรก 

ระดับการศึกษา/สาขาวชิา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ปวส. 
                     - คอมพิวเตอร์ 
                     - บญัชี 
                     - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ปริญญาตรี 
                    - คอมพิวเตอร์ 
                    - การจดัการทัว่ไป 
                    - บญัชี 

 
21 
13 
3 
 
 

26 
26 
21 

 
42.9 
26.5 
6.1 

 
 

12.9 
12.9 
10.4 
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  3) สาเหตุทีย่งัว่างงาน 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ียงัว่างงานมีสาเหตุมาจาก เช่ือว่าหางานทาํไม่ได/้ยงัไม่มีงานท่ีถูกใจมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.1  รองลงมาคือ อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 31.0 และมีปัญหาสุขภาพ      
คิดเป็นร้อยละ 8.0  เป็นตน้  รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 8 

ตารางที ่8 สาเหตุการว่างงาน 

สาเหตุการว่างงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
เ ช่ือว่าหางานทําไม่ได้/ยังไม่มี
งานท่ีถูกใจ 
อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ 
มีปัญหาสุขภาพ 
ดูแลคนในครอบครัว 
อ่ืน ๆ 

รวม 

116 
 

104 
27 
11 
39 
336 

46.1 
 

31.0 
8.0 
3.3 
11.6 
100 

  
   เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ียงัว่างงานและมีความพร้อมท่ีจะทาํงานพบว่า ตอ้งการ
ทาํงานในจงัหวดัภูมิลาํเนามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 80.5 และตอ้งการทาํงานต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 19.5  
ปรากฏตามตารางที่ 9 

ตารางที ่9 สถานทีท่ีผู้่ว่างงานต้องการทาํงาน 

สถานทีท่ีต้่องการทาํงาน1 จํานวน (คาํตอบ) ร้อยละ 
ในจงัหวดัภูมิลาํเนา 
ต่างจงัหวดั 

รวม 

342 
83 
425 

80.5 
19.5 
100 

1 กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวสามารถสรุปผลได ้2 ประเดน็ ดงัน้ี  

1. สถานภาพของผู้สมัครงาน 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20- 29 ปีมากท่ีสุด สาํเร็จการศึกษา 

ในระดบัปริญญาตรีและระดบัปวส. มากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายไดเ้พยีงพอต่อการดาํรงชีวิต 
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2. ภาวะการมีงานทาํ 
                           2.1 การมีงานทาํ 

กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่คร่ึงมีงานทาํและส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการเปล่ียนงาน 
  2.2 การวา่งงาน 
   1) สถานภาพของผูส้มคัรงานท่ียงัวา่งงาน  
    กลุ่มตวัอย่างเกินกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปีมากท่ีสุด  
และผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีว่างงานมากท่ีสุด โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การจดัการทัว่ไป 
และบญัชี ว่างงานมากที่สุดตามลาํดบั รองลงมาคือ ระดบัปวส.  ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  บญัชี  และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามลาํดบั 
   2) สาเหตุท่ียงัวา่งงาน 
    กลุ่มตวัอย่างท่ียงัว่างงานมีสาเหตุมาจาก เช่ือว่าหางานทาํไม่ได/้ยงัไม่มีงาน        
ท่ีถูกใจมากท่ีสุด  รองลงมาคือ อยูร่ะหวา่งการศึกษาต่อ   และมีปัญหาสุขภาพ ตามลาํดบั  
   3) สถานท่ีท่ีตอ้งการทาํงาน 
    กลุ่มตัวอย่างท่ียงัว่างงานส่วนใหญ่พร้อมท่ีจะทาํงานโดยต้องการทาํงาน        
ในจงัหวดัภูมิลาํเนามากท่ีสุด  

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวมีประเดน็ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัพบวา่ผูส้มคัรงานท่ีเป็นตวัอยา่งในการสาํรวจยงัคงวา่งงานถึงร้อยละ 41.9 
ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจภาวะการมีงานทาํของประชากรทั้งน้ีเน่ืองมาจากคาํนิยามท่ีใชใ้น
การสาํรวจ และกรอบตวัอยา่ง (Sampling Frame) แตกต่างกนั 
 2. โดยภาพรวมของผูส้มคัรงานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้มจ้ะมีผูมี้งานทาํเกินกวา่คร่ึง 
ของกลุ่มตวัอยา่งแต่กย็งัมีผูว้า่งงานถึงร้อยละ 41.9 ซ่ึงเป็นจาํนวนการวา่งงานท่ีสูง โดยการวา่งงานดงักล่าว  
มีสาเหตุมาจากการ เช่ือวา่หางานทาํไม่ได/้ยงัไม่มีงานท่ีถูกใจมากท่ีสุด ซ่ึงการเช่ือวา่หางานไม่ไดน้ั้น   
อาจเน่ืองมาจากปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ส่งผลใหน้กัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ใน
การลงทุนประกอบกบัความวิตกกงัวลของผูส้มคัรงานในเร่ืองความปลอดภยัในการเดินทางไปทาํงาน 
  3. ผูท่ี้ยงัว่างงานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่ตอ้งการทาํงานในจงัหวดัภูมิลาํเนา
ของตวัเอง กรณีดงักล่าวน้ีอาจเน่ืองมาจากลกัษณะเฉพาะทางสังคมและวฒันธรรมท่ีทาํให้ผูส้มคัรงาน    
ไม่ตอ้งการเคล่ือนยา้ยหรือไปหางานทาํในพื้นท่ีอ่ืน  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ภาครัฐควรมีมาตรการในการสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการลงทุนสาํหรับนกัลงทุน
ใน  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยเฉพาะในกิจการขนาดเลก็และขนาดกลางซ่ึงใชเ้งินทุนไม่มากนกั และ
สามารถตั้งสถานประกอบการกระจายทัว่ไปในพื้นท่ีเพื่อใหผู้ส้มคัรงานท่ีตอ้งการทาํงานในพื้นท่ีมีโอกาส
ทาํงานมากขึ้น 
 2. ภาครัฐควรกาํหนดแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือผูท่ี้ยงัว่างงานโดยเฉพาะ
มาตรการในการสนบัสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม และวฒันธรรมของผูว้า่งงานในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

กรมการจดัหางาน 
กองวิจยัตลาดแรงงาน 

24 มีนาคม 2554 



 3. ภาวะการมีงานทําภายหลังสิ้นสุดการใช้สทิธิ์ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 
    
ที่มาและสาระสําคัญของผลการศึกษา 
  จากผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า อัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ผลการสํารวจ ณ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๔ พบว่า อัตราการว่างงานมีเพียงร้อยละ ๐.๕ ของกําลังแรงงาน ซึ่งเป็นสถิติ  ที่ตํ่ามาก 
กรณีดังกล่าวทําให้เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ประกันตนที่ออกจากงาน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงานนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธ์ิรับประโยชน์ทดแทนแล้ว มีงานทําหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้  กองวิจัยตลาดแรงงาน  จึงได้ทําการวิจัยเชิงสํารวจ “ภาวะการมีงานทําภายหลังสิ้นสุด
การใช้สิทธ์ิของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”  ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบภาวะการมีงานทํา   สาเหตุของการว่างงาน 
รวมทั้งความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกันตนดังกล่าว ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานในสังกัด
ของกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาใช้ประโยชน์ตามภารกิจต่อไป 
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1)  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ๕๔.๘) 
   มีอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปีมากที่สุด (ร้อยละ ๓๘.๗) 
   มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ๒๓.๓  
   และ ๒๕.๔ ตามลําดับ) 
 2) ภาวะการมีงานทําของกลุ่มตัวอย่าง 

 ส่วนใหญ่มีอาชีพ/งานใหม่ (ร้อยละ ๖๒.๘) โดยเป็นอาชีพ/งานใหม่ 
  ในภาคบริการมากที่สุด 

 มีผู้ที่ยังว่างงาน ร้อยละ ๓๗.๒ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  
  ๓๐-๓๙ ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและปริญญาตรี 

 3) สาเหตุการว่างงานของกลุ่มตัวอย่าง 
   ไม่มีงานที่ถูกใจ (ร้อยละ ๒๕.๕) 
   อายุมาก (ร้อยละ ๑๙.๗) 
   มีปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ ๑๘.๑) 
   งานไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา (ร้อยละ ๑๔.๗) 
   ดูแลคนในครอบครัว (ร้อยละ ๑๐.๘) 
 4) ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

   ผู้ที่ยังว่างงานต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่อง การหางานให้ทํา  
   การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ และการฝึกอาชีพ 

   ผู้ที่มีงาน/อาชีพใหม่แล้วต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุน 
   ประกอบอาชีพ  การหางานให้ทํา  และการฝึกอาชีพ 

  รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยู่ใน www.doe.go.th และ 
http://lmi.go.th 
 

     เผยแพร่เดือนกรกฎาคม  2554   
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รายงานผลการวจัิย 
เร่ือง 

ภาวะการมีงานทาํภายหลงัการส้ินสุดการใช้สิทธ์ิของผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน 

 จากผลการสํารวจภาวะการมีงานทาํของประชากร โดยสาํนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
อตัราการว่างงานมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นตน้มา ผลการสาํรวจ ณ เดือนพฤษภาคม 
2554 พบว่า อตัราการว่างงานมีเพียงร้อยละ 0.5 ของกาํลงัแรงงาน ซ่ึงเป็นสถิติท่ีต ํ่ามาก กรณีดงักล่าวทาํ
ใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจวา่ ผูป้ระกนัตนท่ีออกจากงาน และไดข้ึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
นั้น เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการใช้สิทธ์ิรับประโยชน์ทดแทนแล้ว มีงานทาํหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจริงในเร่ืองน้ี  กองวิจยัตลาดแรงงาน  จึงไดท้าํการวิจยัเชิงสํารวจ “ภาวะการมีงานทาํภายหลงั
ส้ินสุดการใชสิ้ทธ์ิของผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงาน”  ทั้งน้ีเพื่อจะไดท้ราบภาวะการมีงานทาํ   สาเหตุของการ
วา่งงาน รวมทั้งความตอ้งการช่วยเหลือจากภาครัฐของผูป้ระกนัตนดงักล่าว ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลแก่หน่วยงาน
ในสงักดัของกรมการจดัหางาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณาใชป้ระโยชน์ตามภารกิจต่อไป 

 การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการในรูปแบบวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยประชากรท่ีใช้
ในการวิจยัคือ ผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีถูกเลิกจ้างและกลุ่มท่ีลาออกจากงาน ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีใช้กรอบตวัอย่างจากฐานขอ้มูลระบบ
สารสนเทศการจดัหางานในประเทศ ของกรมการจดัหางาน เฉพาะผูป้ระกนัตนท่ีมีหมายเลขโทรศพัท์
สามารถติดต่อได้  โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มที่ถูกเลิกจ้างท่ีข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนในเดือน
กรกฎาคม  สิงหาคม และกนัยายน  2553 จาํนวน 16,328 คน และกลุ่มที่ลาออกจากงานในเดือนตุลาคม  
พฤศจิกายนและธนัวาคม 2553 จาํนวน 87,611 คน ทั้งน้ีไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างจากสูตรกาํหนดขนาด

ตวัอยา่ง EVk
Vk
N

N
n

′+
= 222

22

     โดยใชช่้วงความเช่ือมัน่ 95% และความ คลาดเคล่ือน 10% ไดข้นาดตวัอยา่ง
กลุ่มผูถู้กเลิกจ้าง จาํนวน 376 คน  และกลุ่มผูป้ระกันตนท่ีลาออกจากงาน จาํนวน 383 คน (ในการ
ปฏิบติังานจริงไดข้นาดตวัอยา่งกลุ่มท่ีถูกเลิกจา้งจาํนวน 418  คน และกลุ่มท่ีลาออกจากงาน จาํนวน 405 คน)  
และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบเส้นตรง (Linear Systematic Sampling) และทาํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลทางโทรศพัท ์(Telephone Interview)  ปรากฏผลการวิจยั ดงัน้ี 
 ผลการวจัิยแยกพจิารณาเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที ่1 ภาพรวมภาวะการมีงานทาํภายหลงัการใชสิ้ทธ์ิของผูป้ระกนัตนกรณีวา่งงาน 
 ส่วนที่ 2 ภาวะการมีงานทาํของผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างภายหลงัส้ินสุดการใช้สิทธ์ิ
ประกนัตนกรณีวา่งงาน 
 ส่วนที่ 3 ภาวะการมีงานทาํของผู้ประกนัตนที่ลาออกจากงานภายหลงัส้ินสุดการใชสิ้ทธ์ิ
ประกนัตนกรณีวา่งงาน 
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ส่วนที ่1 
ภาพรวม 

 การนาํเสนอผลการวิจยัในส่วนท่ี 1 เป็นการนาํเสนอภาพรวมภาวะการมีงานทาํภายหลงั
การใชสิ้ทธ์ิของผูป้ระกนัตนกรณีว่างงาน(เป็นการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดโดยไม่แยกกลุ่ม) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเดน็ ดงัน้ี 
 1.1 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.2 ภาวะการมีงานทาํและการวา่งงานของกลุ่มตวัอยา่ง 

   1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลา (เดือน) ท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีวา่งงาน 
     1.4 การตอ้งการความช่วยเหลือ 
 โดยแต่ละประเดน็มีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ภาพรวมภาวะการมีงานทาํภายหลงัการใช้สิทธ์ิของผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน 
 1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
  1) เพศและอายุ 
   กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 823 คน เป็นเพศชายร้อยละ 45.2 และเพศหญิงร้อยละ 54.8  อยู่ใน    
ช่วงอายุ 30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  38.7 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 – 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5  
และช่วงอาย ุ40-49 ปี  ร้อยละ 24.5 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 1 

ตารางที ่1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศและอายุ 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

รวม 

 
372 
451 
823 

 
45.2 
54.8 
100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
 
 
 

 
4 
55 
179 
160 

 
 
 

 
0.5 
6.7 
21.8 
19.4 
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สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

159 
202 
64 
823 

19.3 
24.5 
7.8 
100 

 
  2) ระดับการศึกษา 
   กลุ่มตวัอย่างสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมาคือ 
ระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 23.0  และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 15.1 ตามลาํดบั 
ปรากฏตามตารางที่ 2  

ตารางที ่2 ระดับการศึกษาของผู้ประกนัตน 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
ม.3 
ม. 6  
ปวช. 
ปวส. 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ 

รวม 

189 
124 
109 
54 
83 
21 
209 
34 
823 

23.3 
15.1 
13.2 
6.6 
10.1 
2.6 
25.4 
4.1 
100 

 
 1.2  ภาวะการมีงานทาํและการว่างงานของกลุ่มตัวอย่าง 
  1)  การมีงานทาํ 
    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีงานหรืออาชีพใหม่คิดเป็นร้อยละ 62.8 และยงัว่างงานคิดเป็นร้อยละ 37.2   
โดยกลุ่มท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.4  เพศชายร้อยละ 47.6 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง    
30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาคือ 20 – 29 ปีร้อยละ 28.2 และ 40-49 ปีร้อยละ 21.7 
ตามลาํดบั  ทั้งน้ีพบว่าผูป้ระกนัตนท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
คือร้อยละ 25.3 รองลงมาคือ ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 21.5 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ร้อยละ 15.9  
ตามลาํดับ (ปรากฏตามตารางที่ 3) และพบว่าส่วนใหญ่ทาํงานในภาคบริการคิดเป็น ร้อยละ 66.5 
รองลงมาทาํงานในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 28.3  และภาคเกษตรกรรม คิดเป็น ร้อยละ 5.2  โดย
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ลกัษณะงานส่วนใหญ่เหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 51.3 และไม่เหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 48.7 ทั้งน้ีพบวา่ผูท่ี้
มีงานหรืออาชีพใหม่มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 
เหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 34.1 และลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.4  ปรากฏตามตารางที่ 4 
ตารางที ่3 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีมี่งานหรืออาชีพใหม่ 

ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

รวม 

 

246 

271 

306 

 

47.6 

52.4 

100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
1 
28 
118 
115 
111 
112 
32 

517 

 
0.2 
5.4 
22.8 
22.2 
21.5 
21.7 
6.2 

100 

ระดับการศึกษา 
            ประถมศึกษา 
            มธัยมศึกษาตอนตน้ 
            มธัยมศึกษาตอนปลาย 
            ปวช. 
            ปวส. 
            อนุปริญญา 
            ปริญญาตรี 
            อ่ืน ๆ 

รวม 

 
111 
82 
70 
32 
52 
18 
131 
21 

517 

 
21.5 
15.9 
13.5 
6.2 
10.1 
3.5 
25.3 
4.1 

100 
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ตารางที ่4 ภาวะการมีงานทาํของกลุ่มตัวอย่าง 

การมีงานทาํ จํานวน (คน) ร้อยละ 

การมีงานทาํ 
        มีงาน/อาชีพใหม่ 
        วา่งงาน 

รวม 

 
517 
306 
823 

 
62.8 
37.2 
100 

ประเภทกจิการของงาน/อาชีพใหม่ 
         เกษตรกรรม 
         อุตสาหกรรม 
         บริการ 

รวม 

 
27 
146 
344 
517 

 
5.2 
28.3 
66.5 
100 

ลกัษณะงาน/อาชีพใหม่ 
         เหมือนเดิม 
         ไม่เหมือนเดิม 

รวม 

 
265 
252 
517 

 
51.3 
48.7 
100 

ค่าตอบแทน/สวสัดิการของงาน/อาชีพใหม่ 
         เหมือนเดิม 
         เพิ่มข้ึน 
         ลดลง 

รวม 

 
176 
194 
147 
517 

 
34.1 
37.5 
28.4 
100 

 
  2)  การว่างงาน 
    กลุ่มตวัอย่างท่ียงัว่างงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.8 เพศชายร้อยละ 41.2     
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ 40 – 49 ปีร้อยละ 29.4 และ 
20-29 ปีร้อยละ 28.7 ตามลาํดบั  ทั้งน้ีพบว่าผูป้ระกนัตนท่ียงัว่างงานสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
และระดบัประถมศึกษามากท่ีสุดในสัดส่วนท่ีเท่ากนัคือ ร้อยละ 25.5 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ร้อยละ 13.7 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.7 ตามลาํดบั (ปรากฏตามตารางที่ 5)
โดยการว่างงานดงักล่าวมีสาเหตุมาจากยงัไม่มีงานท่ีถูกใจมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมาคือ    
อายมุากร้อยละ 19.7  และมีปัญหาสุขภาพร้อยละ 18.1  เป็นตน้ ปรากฏตามตารางที่ 6 
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ตารางที ่5 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีย่งัว่างงาน 

ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

รวม 

 

126 

180 

306 

 

41.2 

58.8 

100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
3 
27 
61 
45 
48 
90 
32 

306 

 
1.0 
8.8 
19.9 
14.7 
15.7 
29.4 
10.5 

100 

ระดับการศึกษา 
            ประถมศึกษา 
            มธัยมศึกษาตอนตน้ 
            มธัยมศึกษาตอนปลาย 
            ปวช. 
            ปวส. 
            อนุปริญญา 
            ปริญญาตรี 
            อ่ืน ๆ 

รวม 

 
78 
42 
39 
22 
31 
3 
78 
13 

306 

 
25.5 
13.7 
12.8 
7.2 
10.1 
1.0 
25.5 
4.2 

100 
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ตารางที ่6 สาเหตุการว่างงานของกลุ่มตัวอย่าง 
n** = 259 

สาเหตุการว่างงาน* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่มีงานท่ีถูกใจ 
อายมุาก 
มีปัญหาสุขภาพ 
งานไม่ตรงกบัวฒิุการศึกษา 
ดูแลคนในครอบครัว 
ตอ้งการพกัผอ่น 
รอฤดูกาล 
ศึกษาต่อ 
อ่ืน ๆ 

66 
51 
47 
38 
28 
23 
10 
7 
35 

25.5 
19.7 
18.1 
14.7 
10.8 
8.9 
3.9 
2.7 
13.5 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามสาเหตุการวา่งงานมีจาํนวน 259 คน 

1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลา (เดือน) ทีม่าขึน้ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน 
 กบัภาวะการมีงานทาํ 

  สาํหรับการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะเวลา (เดือน) ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมาข้ึนทะเบียนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกบัภาวะการมีงานทาํ โดยใชส้ถิติทดสบไคสแควร์(Chi-Square Test)       
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบว่าเดือนท่ีมาข้ึนทะเบียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาวะการมีงานทาํ ปรากฎตาม
ตารางท่ี 7 
ตารางที ่7 ความสัมพนัธ์ระหว่างเดือนและภาวะการมีงานทาํ 

เดือน 
ภาวะการมีงานทาํ 

χ 2  
มีงาน/อาชีพใหม่ ว่างงาน รวม 

กรกฎาคม 48 105 153 

10.113 

สิงหาคม 48 90 138 
กนัยายน 47 80 127 
ตุลาคม 56 93 149 
พฤศจิกายน 51 92 143 
ธนัวาคม 56 57 113 
 306 517 823  

df = 5 , P > .05 
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 1.4 การต้องการความช่วยเหลอื 
  สาํหรับความตอ้งการช่วยเหลือจากภาครัฐแยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1)  กลุ่มทีย่งัว่างงาน 
    กลุ่มตวัอยา่งท่ียงัวา่งงานส่วนใหญ่ตอ้งการใหภ้าครัฐช่วยเหลือในเร่ืองหางานใหท้าํมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคือ ตอ้งการให้สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 31.0 และตอ้งการ
ฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 16.0 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 8 

ตารางที ่8 การต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐของกลุ่มตัวอย่างทีย่งัว่างงาน 
n** = 213 

เร่ืองทีต้่องการความช่วยเหลอื* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
หางานใหท้าํ 
สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
ฝึกอบรมอาชีพ 
เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ผ ย แพ ร่ /
ประชาสมัพนัธ์ตาํแหน่งงานวา่ง 
ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพ 
อ่ืน ๆ 

122 
66 
34 
7 
 
5 
6 

57.3 
31.0 
16.0 
3.3 

 
2.3 
2.8 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามการตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมีจาํนวน 213 คน 

  2)  กลุ่มทีมี่งาน/อาชีพใหม่ 
    กลุ่มตัวอย่างท่ีมีงาน/อาชีพใหม่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเร่ืองสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.1 รองลงมาคือ ตอ้งการให้หางานให้ทาํร้อยละ 26.7 และ
ตอ้งการฝึกอบรมอาชีพและช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพในสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 17.8 ตามลาํดับ 
ปรากฏตามตารางที่ 9 
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ตารางที ่9 การต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐของกลุ่มตัวอย่างทีมี่งาน/อาชีพใหม่ 

n** = 202 

เร่ืองทีต้่องการความช่วยเหลอื* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
หางานใหท้าํ 
ฝึกอบรมอาชีพ 
ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพ 
ให้ความรู้เ ร่ืองสิทธิประโยชน์
ของผูป้ระกนัตน 
เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ผ ย แพ ร่ /
ประชาสมัพนัธ์ตาํแหน่งงานวา่ง 
อ่ืน ๆ 

81 
54 
36 
36 
9 
 
2 
 
8 

40.1 
26.7 
17.8 
17.8 
4.5 

 
1.0 

 
4.0 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามการตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมีจาํนวน 202 คน 

 

ส่วนที ่2 
ภาวะการมีงานทาํของกลุ่มตวัอย่างที ่“ถูกเลกิจ้าง” 
ภายหลงัส้ินสุดการใช้สิทธ์ิประกนัตนกรณว่ีางงาน 

 การนาํเสนอผลการวิจยัในส่วนท่ี 2 เป็นการนาํเสนอภาวะการมีงานทาํของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีถูกเลิกจา้งภายหลงัการใชสิ้ทธ์ิประกนักรณีวา่งงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
 2.1 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกเลิกจา้ง 
     2.2 ภาวะการมีงานทาํและการวา่งงาน 
   2.3 ความตอ้งการช่วยเหลือ 
     โดยแต่ละประเดน็มีรายละเอียด ดงัน้ี 
2. ภาวะการมีงานทาํของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้างภายหลงัส้ินสุดการใช้สิทธ์ิประกนัตนกรณว่ีางงาน 
 2.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้าง 
  1)  เพศและอายุ 
    กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 418 คน เป็นเพศชายร้อยละ 47.8 เพศหญิงร้อยละ 52.2 อยู่ในช่วงอาย ุ
30- 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ40 – 49  ปีร้อยละ 38.5 และช่วงอาย ุ20 – 29 ปี
ร้อยละ 19.9 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 10 
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ตารางที ่10 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้างจําแนกตามเพศและอายุ 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

รวม 

 
200 
218 
418 

 
47.8 
52.2 
100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
- 

14 
69 
76 
85 
136 
38 
418 

 
- 

3.4 
16.5 
18.2 
20.3 
32.5 
9.1 
100 

  2)  ระดับการศึกษา 
   กลุ่มตวัอยา่งสาํเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 23.0  และระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลาํดับ 
ปรากฏตามตารางที่ 11 

ตารางที ่11 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้าง 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
ม.3 
ม. 6  
ปวช. 
ปวส. 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ 

รวม 

116 
53 
49 
26 
45 
16 
96 
17 
418 

27.7 
12.7 
11.7 
6.2 
10.8 
3.8 
23.0 
4.1 
100 
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 2.2  ภาวะการมีงานทาํและการว่างงาน 
  1)  การมีงานทาํ 
    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีงานหรืออาชีพใหม่คิดเป็นร้อยละ 65.8 และยงัว่างงานคิดเป็นร้อยละ 
34.2   โดยกลุ่มท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่เป็นเพศชายร้อยละ 50.9  เพศหญิงร้อยละ 49.1 อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ 40 – 49 ปีร้อยละ 26.9 และ 20-29 ปีร้อยละ 
22.2 ตามลาํดบั  ทั้งน้ีพบว่าผูป้ระกนัตนท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่สําเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  
มากท่ีสุดคือร้อยละ 24.4 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีร้อยละ 22.9 และระดับมธัยมศึกษาตอนตน้     
และมธัยมศึกษาตอนปลายสัดส่วนเท่ากนัคือ ร้อยละ 13.5  ตามลาํดบั (ปรากฏตามตารางที่ 12)   โดยกลุ่ม
ท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่ส่วนใหญ่ทํางานในภาคบริการคิดเป็นร้อยละ  60.0 รองลงมาทํางาน                     
ในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 35.6  และภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.4  โดยลกัษณะงาน    
ส่วนใหญ่เหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 58.5 และไม่เหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 41.5 ทั้งน้ีพบว่าผูท่ี้มีงานหรือ
อาชีพใหม่ไดค้่าตอบแทนหรือสวสัดิการเหมือนเดิมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ เพิ่มข้ึน      
คิดเป็นร้อยละ 32.4 และลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.2  ปรากฏตามตารางที่ 13 

ตารางที ่12 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้าง ทีไ่ด้งานหรืออาชีพใหม่ 

ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

รวม 

 

140 

135 

275 

 

50.9 

49.1 

100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 

 
- 
9 
52 
56 
65 
74 
19 

275 

 
- 

3.3 
18.9 
20.4 
23.6 
26.9 
6.9 

100 
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ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
            ประถมศึกษา 
            มธัยมศึกษาตอนตน้ 
            มธัยมศึกษาตอนปลาย 
            ปวช. 
            ปวส. 
            อนุปริญญา 
            ปริญญาตรี 
            อ่ืน ๆ 

รวม 

 
67 
37 
37 
14 
31 
14 
63 
12 

275 

 
24.4 
13.5 
13.5 
5.1 
11.3 
5.1 
22.9 
4.4 

100 

ตารางที ่13 ภาวะการมีงานทาํของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้าง 

การมีงานทาํ จํานวน (คน) ร้อยละ 

การมีงานทาํ 
        มีงาน/อาชีพใหม่ 
        วา่งงาน 

รวม 

 
275 
143 
418 

 
65.8 
34.2 
100 

ประเภทกจิการของงาน/อาชีพใหม่ 
         เกษตรกรรม 
         อุตสาหกรรม 
         บริการ 

รวม 

 
12 
98 
165 
275 

 
4.4 

35.6 
60.0 
100 

ลกัษณะงาน/อาชีพใหม่ 
         เหมือนเดิม 
         ไม่เหมือนเดิม 

รวม 

 
161 
114 
275 

 
58.5 
41.5 
100 

ค่าตอบแทน/สวสัดกิารของงาน/อาชีพใหม่ 
         เหมือนเดิม 
         เพิ่มข้ึน 
         ลดลง 

รวม 

 
111 
89 
75 
275 

 
40.4 
32.4 
27.3 
100 
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   2)  การว่างงาน 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ียงัวา่งงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.0 เพศชายร้อยละ 42.0     
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40 – 49 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ 30 – 39 ปีร้อยละ 28.0 และ  
20 - 29 ปีร้อยละ 15.4 ตามลาํดับ  ทั้ งน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ียงัว่างงานสําเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่ สุดคิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีร้อยละ 23.1 และระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 11.2 ตามลาํดบั (ปรากฏตามตารางที่ 14)โดยการว่างงานดงักล่าวมีสาเหตุ    
มาจากอายมุากคิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมาคือ ไม่มีงานท่ีถูกใจร้อยละ 22.7 และมีปัญหาสุขภาพร้อยละ 
15.6   เป็นตน้ ปรากฏตามตารางที่ 15 

ตารางที ่14 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้างและยงัว่างงาน 

ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

รวม 

 

60 

63 

143 

 

42.0 

58.0 

100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
- 
5 
17 
20 
20 
62 
19 

143 

 
- 

3.5 
11.9 
14.0 
14.0 
43.3 
13.3 

100 

ระดับการศึกษา 
            ประถมศึกษา 
            มธัยมศึกษาตอนตน้ 
            มธัยมศึกษาตอนปลาย 
            ปวช. 
            ปวส. 

 
49 
16 
12 
12 
14 

 
34.2 
11.2 
8.4 
8.4 
9.8 
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ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
            อนุปริญญา 
            ปริญญาตรี 
            อ่ืน ๆ 

รวม 

 
2 
33 
5 

143 

 
1.4 
23.1 
3.5 

100 

ตารางที ่15 สาเหตุการว่างงานของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้างและยงัว่างงาน 
n** = 128 

สาเหตุการว่างงาน* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
อายมุาก 
ไม่มีงานท่ีถูกใจ 
มีปัญหาสุขภาพ 
ตอ้งการพกัผอ่น 
ดูแลคนในครอบครัว 
งานไม่ตรงกบัวฒิุการศึกษา 
รอฤดูกาล 
ศึกษาต่อ 
อ่ืน ๆ 

35 
29 
20 
14 
13 
11 
8 
2 
19 

27.3 
22.7 
15.6 
10.9 
10.2 
8.6 
6.3 
1.6 
14.8 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามสาเหตุการวา่งงานมีจาํนวน 128 คน 

 2.3 การต้องการความช่วยเหลอื 
  สาํหรับความตอ้งการช่วยเหลือจากภาครัฐแยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1)  กลุ่มทีย่งัว่างงาน 
    กลุ่มตวัอยา่งท่ียงัวา่งงานส่วนใหญ่ตอ้งการใหภ้าครัฐช่วยเหลือในเร่ืองหางานใหท้าํมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคือ ตอ้งการให้สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 33.7 และตอ้งการ
ฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 21.7 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 16 
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ตารางที ่16 การต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้างและยงัว่างงาน 
n** = 92 

เร่ืองทีต้่องการความช่วยเหลอื* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
หางานใหท้าํ 
สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
ฝึกอบรมอาชีพ 
ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพ 
เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ผ ย แพ ร่ /
ประชาสมัพนัธ์ตาํแหน่งงานวา่ง 
อ่ืน ๆ 

45 
31 
20 
3 
2 
 
1 

48.9 
33.7 
21.7 
3.3 
2.2 

 
1.1 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามการตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมีจาํนวน 92 คน 

  2)  กลุ่มทีมี่งาน/อาชีพใหม่ 
    กลุ่มตัวอย่างท่ีมีงาน/อาชีพใหม่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเร่ืองสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ ตอ้งการให้ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพอาชีพ  
ร้อยละ 25.5 และหางานใหท้าํร้อยละ 17.3 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 17 

ตารางที ่17 การต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐของกลุ่มตัวอย่างทีถู่กเลกิจ้างและมีงาน/อาชีพใหม่ 
n** = 98 

เร่ืองทีต้่องการความช่วยเหลอื* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพ 
หางานใหท้าํ 
ฝึกอบรมอาชีพ 
ให้ความรู้เ ร่ืองสิทธิประโยชน์
ของผูป้ระกนัตน 
เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ผ ย แพ ร่ /
ประชาสมัพนัธ์ตาํแหน่งงานวา่ง 
อ่ืน ๆ 

46 
25 
17 
13 
3 
 
1 
 
5 

46.9 
25.5 
17.3 
13.3 
3.1 

 
1.0 

 
5.1 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามการตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมีจาํนวน 98 คน 
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ส่วนที ่3 
ภาวการณ์มีงานทาํของกลุ่มตวัอย่างที ่“ลาออกจากงาน” 
ภายหลงัส้ินสุดการใช้สิทธ์ิประกนัตนกรณว่ีางงาน 

 การนาํเสนอผลการวิจยัในส่วนท่ี 3 เป็นการนาํเสนอภาวะการมีงานทาํของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีลาออกจากงานภายหลงัการใชสิ้ทธ์ิประกนัตนกรณีวา่งงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 
 3.1 สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีลาออกจากงาน 
     3.2 ภาวะการมีงานทาํและการวา่งงาน 
   3.3 ความตอ้งการช่วยเหลือ 
     โดยแต่ละประเดน็มีรายละเอียด ดงัน้ี 
3. ภาวะการมีงานทาํของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงานภายหลงัส้ินสุดการใช้สิทธ์ิประกนัตนกรณว่ีางงาน 
 3.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงาน 
  1)  เพศและอายุ 
    กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 405 คน เป็นเพศชายร้อยละ 42.5 เพศหญิงร้อยละ 57.5 อยู่ในช่วงอาย ุ 
30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ20 – 29 ปีร้อยละ 37.3 และช่วงอาย ุ40 – 49 ปี
ร้อยละ 16.3 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 18 

ตารางที ่18 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงานจําแนกตามเพศและอายุ 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

รวม 

 
172 
233 
405 

 
42.5 
57.5 
100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
4 
41 
110 
84 
74 
66 
26 
405 

 
1.0 
10.1 
27.2 
20.7 
18.3 
16.3 
6.4 
100 
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  2)  ระดับการศึกษา 
   กลุ่มตวัอย่างสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมาคือ 
ระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 18.0  และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตามลาํดบั 
ปรากฏตามตารางที่ 19 

ตารางที ่19 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงาน 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
ม.3 
ม. 6  
ปวช. 
ปวส. 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ 

รวม 

73 
71 
60 
28 
38 
5 

113 
17 
405 

18.1 
17.5 
14.8 
6.9 
9.4 
1.2 
27.9 
4.2 
100 

  
 3.2  ภาวะการมีงานทาํและการว่างงาน 
  1)  การมีงานทาํ 
    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีงานหรืออาชีพใหม่คิดเป็นร้อยละ 59.8 และยงัว่างงานคิดเป็นร้อยละ 
40.2   โดยกลุ่มท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.2  เพศชายร้อยละ 43.8 อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ 20 – 29 ปีร้อยละ 35.2 และ 40-49 ปีร้อยละ 
15.7 ตามลาํดับ  ทั้งน้ีพบว่าผูป้ระกันตนท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี      
มากท่ีสุดคือร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้สดัส่วนใกลเ้คียงกนั
ร้อยละ 18.2 และ 18.6 ตามลาํดบั (ปรากฏตามตารางที่ 20)  โดยกลุ่มท่ีมีงานหรืออาชีพใหม่ส่วนใหญ่
ทาํงานในภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 74.0 รองลงมาทาํงานในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 19.8  และ
ภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.2  โดยลกัษณะงานส่วนใหญ่ไม่เหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 57.0 และ
เหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 43.0 ทั้งน้ีพบว่าผูท่ี้มีงานหรืออาชีพใหม่มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการเพิ่มข้ึน
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 29.7 และเหมือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 26.9  
ปรากฏตามตารางที่ 21 
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ตารางที ่20 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงาน  ทีไ่ด้งานงานหรืออาชีพใหม่ 

ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

รวม 

 

106 

136 

242 

 

43.8 

56.2 

100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
1 
19 
66 
59 
46 
38 
13 

242 

 
0.4 
7.9 
27.3 
24.4 
19.0 
15.7 
5.4 

100 

ระดับการศึกษา 
            ประถมศึกษา 
            มธัยมศึกษาตอนตน้ 
            มธัยมศึกษาตอนปลาย 
            ปวช. 
            ปวส. 
            อนุปริญญา 
            ปริญญาตรี 
            อ่ืน ๆ 

รวม 

 
44 
45 
33 
18 
21 
4 
68 
9 

242 

 
18.2 
18.6 
13.6 
7.4 
8.7 
1.7 
28.1 
3.7 

100 
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ตารางที ่21 ภาวะการมีงานทาํของตัวอย่างทีล่าออกจากงาน 

การมีงานทาํ จํานวน (คน) ร้อยละ 

การมีงานทาํ 
        มีงาน/อาชีพใหม่ 
        วา่งงาน 

รวม 

 
242 
163 
405 

 
59.8 
40.2 
100 

ประเภทกจิการของงาน/อาชีพใหม่ 
         เกษตรกรรม 
         อุตสาหกรรม 
         บริการ 

รวม 

 
15 
48 
179 
242 

 
6.2 
19.8 
74.0 
100 

ลกัษณะงาน/อาชีพใหม่ 
         เหมือนเดิม 
         ไม่เหมือนเดิม 

รวม 

 
104 
138 
242 

 
43.0 
57.0 
100 

ค่าตอบแทน/สวสัดิการของงาน/อาชีพใหม่ 
         เหมือนเดิม 
         เพิ่มข้ึน 
         ลดลง 

รวม 

 
65 
105 
72 
242 

 
26.9 
43.4 
29.7 
100 

  2)  การว่างงาน 
    กลุ่มตวัอย่างท่ียงัว่างงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59.5 เพศชายร้อยละ 40.5     
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 29 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ 30 – 39 ปีร้อยละ 32.5 และ 
40-49 ปีร้อยละ 17.2 ตามลาํดบั  ทั้งน้ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ียงัว่างงานสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมาคือระดบัประถมศึกษาร้อยละ 17.8 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 16.6 ตามลาํดบั (ปรากฏตามตารางที่ 22)โดยการวา่งงานดงักล่าวมีสาเหตุมาจากยงัไม่มีงานท่ีถูกใจ
คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาคือ มีปัญหาสุขภาพ และงานไม่ตรงกบัวุฒิการศึกษามีสัดส่วนเท่ากนัคือ 
ร้อยละ 20.6  เป็นตน้ ปรากฏตามตารางที่ 23 
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ตารางที ่22 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงานและยงัว่างงาน 

ลกัษณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

รวม 

 

66 

97 

163 

 

40.5 

59.5 

100 

อายุ 
            15 – 19  ปี 
            20 – 24  ปี 
            25 – 29 ปี 
            30 – 34 ปี 
            35 – 39 ปี 
            40 – 49 ปี 
            50 ปีข้ึนไป 

รวม 

 
3 
22 
44 
25 
28 
28 
13 

163 

 
1.8 
13.5 
27.0 
15.3 
17.2 
17.2 
8.0 

100 

ระดับการศึกษา 
            ประถมศึกษา 
            มธัยมศึกษาตอนตน้ 
            มธัยมศึกษาตอนปลาย 
            ปวช. 
            ปวส. 
            อนุปริญญา 
            ปริญญาตรี 
            อ่ืน ๆ 

รวม 

 
29 
26 
27 
10 
17 
1 
45 
8 

306 

 
17.8 
16.0 
16.6 
6.1 
10.4 
0.6 
27.6 
4.9 

100 
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ตารางที ่23 สาเหตุการว่างงานของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงานและยงัว่างงาน 
n** = 131 

สาเหตุการว่างงาน* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่มีงานท่ีถูกใจ 
มีปัญหาสุขภาพ 
งานไม่ตรงกบัวฒิุการศึกษา 
อายมุาก 
ดูแลคนในครอบครัว 
ตอ้งการพกัผอ่น 
ศึกษาต่อ 
รอฤดูกาล 
อ่ืน ๆ 

37 
27 
27 
16 
15 
9 
5 
2 
16 

28.2 
20.6 
20.6 
12.2 
11.5 
6.9 
3.8 
1.5 
12.2 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามสาเหตุการวา่งงานมีจาํนวน 163 คน 

 3.3 การต้องการความช่วยเหลอื 
  สาํหรับความตอ้งการช่วยเหลือจากภาครัฐแยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1)  กลุ่มทีย่งัว่างงาน 
    กลุ่มตวัอยา่งท่ียงัวา่งงานส่วนใหญ่ตอ้งการใหภ้าครัฐช่วยเหลือในเร่ืองหางานใหท้าํมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ ตอ้งการให้สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 28.9 และตอ้งการ
ฝึกอบรมอาชีพ ร้อยละ 11.6 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 24 

ตารางที ่24 การต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงานและยงัว่างงาน 
n** = 121 

เร่ืองทีต้่องการความช่วยเหลอื* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
หางานใหท้าํ 
สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
ฝึกอบรมอาชีพ 
เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ผ ย แพ ร่ /
ประชาสมัพนัธ์ตาํแหน่งงานวา่ง 
ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพ 
อ่ืน ๆ 

77 
35 
14 
5 
 
2 
5 

63.6 
28.9 
11.6 
4.1 

 
1.7 
4.1 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามการตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมีจาํนวน 121 คน 
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  2)  กลุ่มทีมี่งาน/อาชีพใหม่ 
    กลุ่มตวัอย่างท่ีมีงาน/อาชีพใหม่ตอ้งการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเร่ืองหางานให้ทาํมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ ตอ้งการให้สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพร้อยละ 33.7 และตอ้งการ
ฝึกอบรมอาชีพร้อยละ 22.1 ตามลาํดบั ปรากฏตามตารางที่ 25 

ตารางที ่25 การต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐของกลุ่มตัวอย่างทีล่าออกจากงาน ทีไ่ด้งาน/อาชีพใหม่ 
n** = 104 

เร่ืองทีต้่องการความช่วยเหลอื* จํานวนผู้ตอบ คดิเป็นร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
หางานใหท้าํ 
สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
ฝึกอบรมอาชีพ 
ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพ 
ให้ความรู้เ ร่ืองสิทธิประโยชน์
ของผูป้ระกนัตน 
เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ผ ย แพ ร่ /
ประชาสมัพนัธ์ตาํแหน่งงานวา่ง 
อ่ืน ๆ 

37 
35 
23 
11 
6 
 
1 
 
3 

35.6 
33.7 
22.1 
10.6 
5.8 

 
1.0 

 
2.9 

*      กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
**    กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบขอ้ถามการตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐมีจาํนวน 104 คน 

สรุปผลการศึกษา 
  1.  ภาพรวมภาวะการมีงานทาํภายหลงัการใช้สิทธ์ิของผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน 
    จากผลการวิจยั สรุปประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
    1.1 ผูมี้งานทาํ ร้อยละ 62.8  ผูว้า่งงานร้อยละ 37.2 
    1.2 ลกัษณะของผูมี้งานทาํหรือมีอาชีพใหม่  
     - เพศหญิงร้อยละ 52.4 เพศชายร้อยละ 47.6 
     - ช่วงอาย ุ30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.7 
     - ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคือร้อยละ 25.3 
     - ส่วนใหญ่ทาํงานในภาคบริการร้อยละ 66.5 
     - ลกัษณะงาน/อาชีพใหม่ส่วนใหญ่มีลกัษณะเหมือนเดิม 
    1.3 ลกัษณะของผูว้า่งงาน 
     - เพศหญิงร้อยละ 58.8 เพศชายร้อยละ 41.2 
     - ช่วงอาย ุ30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30.4 
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     - ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีและประถมศึกษาในสัดส่วนเท่ากนั คือ 
ร้อยละ 25.5 
     - สาเหตุการวา่งงาน คือ ไม่มีงานท่ีถูกใจ  อายมุาก และ มีปัญหาสุขภาพ 
    1.4 การตอ้งการความช่วยเหลือ 
     1.4.1 กลุ่มท่ียงัวา่งงาน ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 ลาํดบัแรก ดงัน้ี 
        1) หางานใหท้าํ 
        2) สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
        3) ฝึกอบรมอาชีพ 
     1.4.2 กลุ่มท่ีมีงานทาํหรือมีอาชีพใหม่ ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 ลาํดบัแรก ดงัน้ี 
        1) สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
        2) หางานใหท้าํ 
        3) ฝึกอบรมอาชีพ  
 2. ภาวะการมีงานทําของผู้ประกันตน “ที่ถูกเลิกจ้าง” ภายหลังส้ินสุดการใช้สิทธ์ิประกันตน
กรณว่ีางงาน 
    จากผลการวิจยั สรุปประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
    1.1 การมีงานทาํและการวา่งงาน 
     ผูมี้งานทาํ ร้อยละ 65.8  ผูว้า่งงานร้อยละ 34.2 
    1.2 ลกัษณะของผูมี้งานทาํหรือมีอาชีพใหม่  
     - เพศชายร้อยละ 50.9 เพศหญิงร้อยละ 49.1 
     - ช่วงอาย ุ30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44.0 
     - ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุดคือร้อยละ 24.4 
     - ส่วนใหญ่ทาํงานในภาคบริการร้อยละ 60.0 
     - ลกัษณะงาน/อาชีพใหม่ส่วนใหญ่มีลกัษณะเหมือนเดิม และไดรั้บค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการเหมือนเดิม 
    1.3 ลกัษณะของผูว้า่งงาน 
     - เพศหญิงร้อยละ 58.0 เพศชายร้อยละ 42.0 
     - ช่วงอาย ุ40 – 49 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.3 
     - ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษาร้อยละ 34.2 
     - สาเหตุการวา่งงาน คือ  อายมุาก ไม่มีงานท่ีถูกใจ และ มีปัญหาสุขภาพ 
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    1.4 การตอ้งการความช่วยเหลือ 
     1.4.1 กลุ่มท่ียงัวา่งงาน ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 ลาํดบัแรก ดงัน้ี 
        1) หางานใหท้าํ 
        2) สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
        3) ฝึกอบรมอาชีพ 
     1.4.2 กลุ่มท่ีมีงานทาํหรือมีอาชีพใหม่ ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 ลาํดบัแรก ดงัน้ี 
        1) สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
        2) ช่วยเหลือเร่ืองค่าครองชีพ 
        3) หางานใหท้าํ  
  3.  ภาวะการมีงานทาํภายหลงัการใช้สิทธ์ิของผู้ประกนัตนกรณว่ีางงาน “กลุ่มทีล่าออกจากงาน” 
    จากผลการวิจยั สรุปประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
    1.1 การมีงานทาํและการวา่งงาน 
     ผูมี้งานทาํ ร้อยละ 59.8  ผูว้า่งงานร้อยละ 40.2 
    1.2 ลกัษณะของผูมี้งานทาํหรือมีอาชีพใหม่  
     - เพศหญิงร้อยละ 56.2 เพศชายร้อยละ 43.8 
     - ช่วงอาย ุ30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.4 
     - ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดคือร้อยละ 28.1 
     - ส่วนใหญ่ทาํงานในภาคบริการร้อยละ 74.0 
     - ลกัษณะงาน/อาชีพใหม่ส่วนใหญ่ไม่เหมือนเดิม โดยไดรั้บค่าตอบแทนหรือสวสัดิการ
เพิ่มข้ึน 
    1.3 ลกัษณะของผูว้า่งงาน 
     - เพศหญิงร้อยละ 59.5 เพศชายร้อยละ 40.5 
     - ช่วงอาย ุ20 – 29 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.5 
     - ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีร้อยละ 27.6 
     - สาเหตุการว่างงาน คือ  ยงัไม่มีงานท่ีถูกใจ  มีปัญหาสุขภาพและงานไม่ตรงกบัวุฒิ
การศึกษา 
    1.4 การตอ้งการความช่วยเหลือ 
     1.4.1 กลุ่มท่ียงัวา่งงาน ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 ลาํดบัแรก ดงัน้ี 
        1) หางานใหท้าํ 
        2) สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
        3) ฝึกอบรมอาชีพ 
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     1.4.2 กลุ่มท่ีมีงานทาํหรือมีอาชีพใหม่ ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 ลาํดบัแรก ดงัน้ี 
        1) หางานใหท้าํ 
        2) สนบัสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
        3) ฝึกอบรมอาชีพ 
อภิปรายผล 
  1.  ภาวะการมีงานทาํภายหลังการใช้สิทธ์ิของผูป้ระกันตนกรณีว่างงานในภาพรวมพบว่า     
ส่วนใหญ่มีงานทาํแลว้ ร้อยละ 62.8 โดยพบว่า อายุและระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างมีผลต่อภาวะ  
การมีงานทาํ กล่าวคือ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีอายรุะหวา่ง 20 – 29 ปี ถูกเลิกจา้งนอ้ยกว่าผูท่ี้
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและอายุระหว่าง 40 – 49 ปี โดยกลุ่มแรกมีงาน/อาชีพใหม่ และ           
ได้ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการเพิ่มข้ึนจากเดิม ขณะท่ีกลุ่มหลังแม้จะมีงานทาํก็ได้ค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการเหมือนเดิม 
  2.  กลุ่มผูป้ระกนัตนท่ีถูกเลิกจา้งท่ีมีอายุ 40 – 49 ปีและมีการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐาน มีงาน
หรืออาชีพใหม่เพียงร้อยละ 26.9 ขณะท่ีกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี มีงานหรืออาชีพใหม่ร้อยละ 44.0 กรณีน้ี
สะทอ้นให้เห็นว่าผูท่ี้มีอายุมากและมีการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐานเม่ือถูกเลิกจา้งแลว้โอกาสท่ีจะกลบั  
เขา้สู่ตลาดแรงงานนั้นนอ้ยกวา่ผูท่ี้อายนุอ้ยกวา่ 
  3.  กลุ่มผูป้ระกนัตนท่ีลาออกจากงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30 – 39ปี และมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จากการศึกษาพบว่า คนกลุ่มน้ีไดง้าน/อาชีพใหม่ท่ีมีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการมากกว่างาน   
ท่ีเคยทาํมาก่อน อยา่งไรก็ตาม พวกเขาก็ยงัคงตอ้งการใหภ้าครัฐช่วยเหลือในการหางานใหท้าํ สะทอ้นให้
เห็นว่าผู ้ประกันตนกลุ่มน้ีย ังมีความต้องการเปล่ียนงาน  กรณีดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากต้องการ                
หาความกา้วหนา้ในอาชีพ 
  4.  กลุ่มผูป้ระกนัตนท่ีลาออกงานและขอใชสิ้ทธ์ิประกนัตนกรณีว่างงานมีจาํนวนร้อยละ 40.2  
ท่ียงัไม่มีงานทาํ  กรณีน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การลาออกจากงานของผูป้ระกนัตนเป็นการลาออกในขณะที่ยงั
ไม่มีงานใหม่รองรับ  กรณีดังกล่าวอาจเกิดจากปัญหาความกดดันจากสภาพแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ เช่น ความกดดนัจากนายจา้ง  ผูบ้งัคบับญัชา/หัวหน้างาน ความขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงาน 
ความไม่สะดวกในการเดินทาง  ค่าจา้ง/สวสัดิการไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางไป
ทาํงาน จึงเป็นประเดน็กรณีท่ีน่าศึกษาวิจยั เพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ีชดัเจนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ภาครัฐควรมีฐานขอ้มูลตาํแหน่งงานรองรับแรงงานผูสู้งอายใุนทุกระดบัการศึกษา โดยเฉพาะ
ตาํแหน่งงานสําหรับผูสู้งอายุท่ีมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะคนกลุ่มน้ีมีทางเลือกหรือโอกาสในการ
ประกอบอาชีพนอ้ยกวา่กลุ่มท่ีมีการศึกษาสูง นอกจากน้ีควรมีการประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสริมการมีงานทาํ
ของผูสู้งอายเุพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทาํมากข้ึน 



 -51- 

  2. ภาครัฐควรส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ โดยการแนะแนวอาชีพ และสนบัสนุนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ โดยอาจดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสามารถ
ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

   3. ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีในการประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองทุ่นแรงในการทาํงาน/ประกอบอาชีพ
สาํหรับผูสู้งอาย ุเพื่อให้สามารถทาํงานในระบบการจา้งงานไดย้าวนานข้ึน หรือเพื่อให้ผูสู้งอายสุามารถ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ไดส้ะดวกมากขึ้น 

กองวจิยัตลาดแรงงาน 
กรมการจดัหางาน 
6 กรกฎาคม 2554 



 4. โครงการศึกษาเพือ่รองรับนโยบายการเกบ็เงินจากลูกจ้างคนต่างด้าว เข้ากองทุนเพือ่เป็น
ประกนัค่าใช้จ่ายในการส่งลกูจ้างกลบัออกไปนอกราชอาณาจักร 

ทีม่าและสาระสําคญัของผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองน้ีมีท่ีมาจาก   พระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 
กาํหนดใหลู้กจา้งท่ีไดใ้บอนุญาตทาํงานตาํแหน่งงานรับใชใ้นบา้นและงานกรรมกร ตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน
เพื่อการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรเพื่อเป็นการประกนัค่าใชจ่้ายในการส่งลูกจา้งท่ีเป็น
แรงงานต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร โดยลูกจา้งสัญชาติพม่าและลาวตอ้งนาํส่งเงินเขา้กองทุน
คนละ  2,400 บาท  สัญชาติกมัพูชาตอ้งนาํส่งเงินเขา้กองทุนคนละ 2,100  บาท  และให้นายจา้งมีหนา้ท่ี
หักเงินค่าจา้งของลูกจา้งโดยเฉล่ียเป็นจาํนวนเท่ากนัทุกเดือนติดต่อกนัเป็นเวลา  6 เดือน  และนาํส่งเขา้
กองทุนภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปจนครบอตัราดงักล่าว โดยเร่ิมส่งคร้ังแรกในวนัท่ี  2  มกราคม  
2554  แต่เม่ือจะเร่ิมดาํเนินการจดัเก็บเงินเขา้กองทุน  มีนายจา้งท่ีใชแ้รงงานต่างดา้วจาํนวนมากร้องขอให้
กระทรวงแรงงาน ชะลอการบงัคบัใชก้ฎกระทรวงพร้อมทั้งทบทวนหลกัเกณฑ ์วิธีการ และอตัราในการ
เก็บเงินเขา้กองทุนใหม่   ให้เหมาะสมไม่เป็นท่ีเดือดร้อนแก่นายจา้งและแรงงานต่างดา้ว   กระทรวง
แรงงาน  จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเล่ือนระยะเวลาการบังคับใช้
กฎกระทรวงดงักล่าวออกไปจากเดิม เป็นวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว้มีมติเม่ือ
วนัท่ี 4 มกราคม 2554 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  และก่อนท่ีจะมีการบงัคบัใชก้ฎกระทรวง
ดงักล่าว  กระทรวงแรงงานไดม้อบหมายกรมการจดัหางาน ทาํการศึกษาผลกระทบของการบงัคบัใช้
กฎกระทรวง รวมตลอดถึงหลกัเกณฑ์  วิธีการ และอตัราท่ีเหมาะสมในการส่งเงินเขา้กองทุน เพื่อเป็น
ขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารในการพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงตามความเหมาะสมต่อไป 
     ผลการวิจยัมีสาระสาํคญั  สรุปไดด้งัน้ี 
     1) กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนายจา้งและประชาชนมีความเห็นว่า การเก็บเงินจากลูกจา้งคน
ต่างดา้วเขา้กองทุนเพื่อเป็นประกนัค่าใชจ่้ายในการส่งลูกจา้งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร มีผลกระทบ
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
     2) ผลกระทบด้านบวกคือ ไม่เป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน และมีหลกัประกัน
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการส่งกลบั 
     3) ผลกระทบดา้นลบคือ เป็นภาระในการนาํส่งเงิน   ของนายจา้ง และเป็นภาระของ
ลูกจา้งท่ีตอ้งเป็นผูจ่้ายเงิน 
     4) นายจา้งเห็นว่าควรปรับปรุงวิธีการจดัเก็บเงิน เขา้กองทุนใหม่ คือ เก็บคร้ังเดียวใน
วนัท่ียื่นขออนุญาตทาํงาน และเก็บตามอตัราตน้ทุนการส่งกลบัของแต่ละประเทศ โดยเก็บจากแรงงาน
ต่างดา้วทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ 
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     5) ลูกจา้งต่างดา้ว ทั้ง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กมัพูชา) มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย วนัละ 200 บาท       
มีรายจ่ายต่อเดือน เฉล่ีย 3,000 บาท มีเงินออมเฉล่ียเดือนละ 2,000 บาท ส่วนใหญ่ส่งกลบัประเทศ
ภูมิลาํเนาเดือนละ 1 คร้ัง  
 รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยูใ่น www.doe.go.th และ http://lmi.doe.go.th 

เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 
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รายงานผลการวจัิย 
เร่ือง 

โครงการศึกษาเพือ่รองรับนโยบายการเกบ็เงินจากลูกจ้างคนต่างด้าว 
เข้ากองทุนเพือ่เป็นประกนัค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลบัออกไปนอกราชอาณาจักร 

 

   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบผสมวิธี (Mixed method) ซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษา
เชิงปริมาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชก้ลยทุธ์ในการผสมแบบ Sequential กล่าวคือ ทาํการศึกษา
เชิงคุณภาพเสร็จก่อนโดยการสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus group) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)  เพื่อใหไ้ด้
ประเด็นในการศึกษาท่ีครอบคลุมและชดัเจนแลว้จึงดาํเนินการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการนาํขอ้มูลจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพมาสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม)  โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
ผลกระทบดา้นบวกดา้นลบจากการเรียกเก็บเงินเขา้กองทุน 2) ศึกษาวิธีการ อตัราเรียกเก็บ และกลุ่มคน
ต่างดา้วท่ีสมควรส่งเงินเขา้กองทุน และ 3) เสนอแนะเชิงนโยบายในการเกบ็เงินเขา้กองทุน  
   โดยการศึกษาคร้ังน้ีทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย             
1) นายจา้งท่ีจา้งแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ (พม่า ลาวและกมัพชูา)  2) ประชาชน และ 3) แรงงานต่างดา้ว 
3 สญัชาติ ซ่ึงคณะผูศึ้กษาสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.1 สรุปผลการศึกษา 
   การสรุปผลการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดความชดัเจนคณะผูศึ้กษาจึงพิจารณาผลการศึกษา 
เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของนายจา้ง 
   ส่วนท่ี 2 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน 
  ส่วนท่ี 3 สรุปผลการศึกษาศกัยภาพในการจ่ายเงินเขา้กองทุนของแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ 
  ส่วนท่ี 4 สรุปผลการศึกษาภาพรวม 
  โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดงัน้ี 

 1.1.1 ส่วนที ่1 สรุปผลการศึกษาความคดิเห็นของนายจ้าง 
  1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1,600  คน เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.9) มากกว่าเพศชาย 
(ร้อยละ 49.1) มีอายรุะหวา่ง 40 – 49 ปีมากท่ีสุดคิด (ร้อยละ  35.1) และสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสุด (ร้อยละ 32.5)  
      2) ความคดิเห็นเกีย่วกบัการเกบ็เงินจากลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ากองทุน 
 ก. ความคดิเห็นในการเกบ็เงินเข้ากองทุน 
  นายจ้างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.3)  เห็นด้วยกับการเก็บเงินจากลูกจ้าง      
คนต่างดา้วเขา้กองทุน โดยมีนายจา้งเพียงร้อยละ 36.7 ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเก็บเงินดงักล่าว โดยนายจา้ง  
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ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.3)  มีความคิดเห็นว่าการเก็บเงินจากลูกจา้งคนต่างดา้วเขา้กองทุนดงักล่าวมีผลดี 
กล่าวคือ  ไม่เป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน (ร้อยละ 28.1)  และมีหลกัประกันเก่ียวกับค่าใช้จ่าย          
ในการส่งกลบั (ร้อยละ 27.0)  ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นวา่การเกบ็เงินดงักล่าวมีผลเสีย (ร้อยละ 41.7) นั้น 
เน่ืองจากคิดว่าเป็นภาระของลูกจา้งท่ีตอ้งเป็นผูจ่้ายเงิน (ร้อยละ 21.6 ) และเป็นภาระในการนาํส่งของ
นายจา้ง (ร้อยละ 11.8)  

ข. ประเภทของแรงงานต่างด้าวทีส่มควรเกบ็เงินเข้ากองทุน 

        สาํหรับการเกบ็เงินจากลูกจา้งคนต่างดา้วเขา้กองทุนนั้น นายจา้งส่วนใหญ่
เห็นควรใหเ้กบ็จากแรงงานต่างดา้วทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ (ร้อยละ 72.1)  รองลงมา คือ แรงงาน
ต่างดา้วไร้ฝีมือ (กรรมกร/ผูรั้บใชใ้นบา้น) (ร้อยละ 7.6) และเกบ็จากแรงงานต่างดา้วมีฝีมือ (ร้อยละ 5.9)  

ค. แนวทางในการจัดเกบ็เงินเข้ากองทุน 

       สําหรับแนวทางในการจดัเก็บเงินเขา้กองทุนพบว่า นายจา้งส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 58.3)  เห็นว่าควรเก็บตามอตัราใหม่ โดยมีแนวทางในการจดัเก็บ 2 แนวทาง คือ เก็บตามอตัรา
ตน้ทุนการส่งกลบัของแต่ละประเทศ หรือเกบ็ตามอตัราท่ีเหมาะสม คือ พม่า 333 บาท ลาว 328 บาท และ
กมัพชูา 329 บาท 

ง. วธีิการจัดเกบ็เงินเข้ากองทุน 

        นายจา้งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.9) เห็นว่าควรเก็บแบบใหม่ โดยมีวิธีการ
จดัเกบ็ คือ เกบ็คร้ังเดียวในวนัท่ียืน่ขออนุญาตทาํงาน (ร้อยละ 47.3) และเกบ็ตามความสมคัรใจของลูกจา้ง
คร้ังเดียวหรือหลายคร้ังภายในระยะเวลา 6 เดือน (ร้อยละ 22.6)      
       จ. นโยบายในการเกบ็เงินเข้ากองทุน 
        เม่ือพิจารณานโยบายท่ีเหมาะสมในการเก็บเงินจากลูกจา้งคนต่างด้าว    
เขา้กองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจา้งกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรพบว่า นายจา้ง     
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.8)  เห็นว่าควรเก็บตามความจาํเป็นโดยไม่มีการยกเวน้ให้ประเทศใดประเทศหน่ึง      
และมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 5.0) เท่านั้ นท่ีเห็นว่าควรเก็บตามความจาํเป็นแต่ยกเวน้ให้กับประเทศ           
ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการเกบ็เงินดงักล่าว 

ฉ. ความต้องการแรงงานสัญชาติอืน่ 

        สําหรับความตอ้งการแรงงานสัญชาติอ่ืนเพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว       
3 สญัชาติ (พม่า ลาว และกมัพชูา) มีนายจา้งแสดงความคิดเห็นเพียงร้อยละ 4.3 และไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 95.7 โดยกลุ่มท่ีแสดงความคิดตอ้งการจา้งแรงงานต่างดา้ว สัญชาติเวียดนาม  จีน  มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ เพื่อทดแทนแรงงาน 3 สญัชาติดงักล่าว 
     1.1.2 ส่วนที ่2 สรุปผลการศึกษาความคดิเห็นของประชาชน 
     1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
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      กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 507  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.9) มากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 48.1) มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปีมากท่ีสุดคิด (ร้อยละ  35.5) โดยสาํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 41.2) และประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปมากท่ีสุด (ร้อยละ 29.8)  
     2) ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัการเกบ็เงินจากลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ากองทุน 
 ก. ความคดิเห็นในการเกบ็เงินเข้ากองทุน 
      ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.8) เห็นดว้ยในการเก็บเงินจากลูกจา้ง   
คนต่างดา้วเขา้กองทุน โดยมีประชาชนร้อยละ 25.2 ท่ีไม่เห็นดว้ย  และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.4) เห็นว่าการ
เก็บเงินเขา้กองทุนดงักล่าวมีผลดี มีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 26.6) ท่ีคิดว่ามีผลเสีย ซ่ึงกลุ่มท่ีคิดว่ามีผลดี
เน่ืองจากไม่เป็นภาระแก่งบประมาณแผน่ดิน(ร้อยละ 49.7)  และมีหลกัประกนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ
ส่งกลบั (ร้อยละ 47.3)  ส่วนกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นว่าการเก็บเงินดังกล่าวมีผลเสียนั้น เน่ืองจากคิดว่า     
เป็นภาระในการนาํส่งของนายจา้ง (ร้อยละ 60.5) และ เป็นภาระของลูกจา้งท่ีตอ้งเป็นผูจ่้ายเงิน (ร้อยละ 35.8) 
       ข. ประเภทของแรงงานต่างด้าวทีส่มควรเกบ็เงินเข้ากองทุน 
 ประชาชนมีความคิดเห็นว่า การเก็บเงินจากลูกจา้งเขา้กองทุน  นั้นควร
จดัเก็บจากแรงงานต่างดา้วทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ (ร้อยละ 68.3) และเก็บจากแรงงานต่างดา้ว 
ไร้ฝีมือ (กรรมกร/ผูรั้บใชใ้นบา้น) (ร้อยละ 19.3)   
 ค. นโยบายในการเกบ็เงินเข้ากองทุน 

       เม่ือพิจารณานโยบายท่ีเหมาะสมในการเก็บเงินจากลูกจา้งคนต่างด้าว   
เขา้กองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจา้งกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรพบว่า ประชาชน     
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.8) เห็นว่าควรเก็บตามความจาํเป็นโดยไม่มีการยกเวน้ให้ประเภทใดประเภทหน่ึง  
และมีเพียงบางส่วน (ร้อยละ 19.1) ท่ีเห็นวา่ควรเกบ็ตามความจาํเป็นแต่ยกเวน้ใหก้บัประเทศท่ีไม่เห็นดว้ย
กบัการเกบ็เงินดงักล่าว 
       ง. การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติอืน่ 
        สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติอ่ืนเพื่อ
ทดแทนแรงงานต่างดา้ว  3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกมัพูชา)  พบว่าประชาชนแสดงความคิดเห็น            
ในประเด็นน้ีเพียงร้อยละ 26.2  และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 73.8 โดยประชาชนท่ีแสดงความเห็น
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.9) เห็นว่าควรจ้างแรงงานจากประเทศเวียดนาม  จีน และประเทศมาเลเซีย 
ตามลาํดบั 
 1.1.3 ส่วนที ่3 สรุปผลการศึกษาศักยภาพในการจ่ายเงินเข้ากองทุนของแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาต ิ
  1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
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   กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1,600 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8เป็นเพศหญิงและเป็น
เพศชายร้อยละ 47.2  โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ  77.5) เป็นแรงงานต่างดา้วสญัชาติพม่า รองลงมาคือ สญัชาติ
ลาว  (ร้อยละ 16.8) และสญัชาติกมัพชูา (ร้อยละ 5.7) 
   2) ศักยภาพในการจ่ายเงินเข้ากองทุน 
    ก. รายได้ของแรงงานต่างด้าว 
    แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) มีค่ามธัยฐานหรือ     
ค่ากลาง(Median) ของรายไดต่้อวนั คือ 200 บาท โดยแรงงานต่างดา้วสัญชาติ พม่าและกมัพชูามีค่ามธัยฐาน
ของรายไดเ้ท่ากนั คือ 200 บาทต่อวนั ส่วนแรงงานต่างดา้วสัญชาติลาวมีค่ามธัยฐานของรายได ้195 บาท
ต่อวนั  
    ข. รายจ่ายโดยเฉลีย่ต่อเดือนของแรงงานต่างด้าว 
    แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) มีค่ามธัยฐานหรือ     
ค่ากลาง(Median) ของรายจ่ายต่อเดือน คือ 3,000 บาท โดยแรงงานต่างดา้วสัญชาติ พม่ามีค่ามธัยฐานของ
รายไดม้ากท่ีสุด คือ 3,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ แรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชามีค่ามธัยฐานของ
รายได ้2,500 บาทต่อเดือน และแรงงานต่างดา้วสญัชาติลาวมีค่ามธัยฐานของรายได ้2,000 บาทต่อเดือน  
    ค. เงินออมของแรงงานต่างด้าว 
     การออมเงินของแรงงานต่างด้าวพิจารณาจาก ความถ่ีและจาํนวนการ    
ส่งเงินกลบัประเทศภูมิลาํเนา รวมทั้งการเก็บออมเงินในประเทศไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ 
ส่งเงินกลบัประเทศภูมิลาํเนาเดือนละคร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 31.6)  เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ีส่งเงินกลบั
ประเทศภูมิลาํเนาเดือนละคร้ังเป็นรายสัญชาติพบว่า แรงงานต่างดา้วสัญชาติลาว ส่งเงินกลบัประเทศ
ภูมิลาํเนาเดือนละคร้ังมากท่ีสุด (ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือ กมัพชูา (ร้อยละ 42.4) และพม่า (ร้อยละ 27.1) 
ตามลาํดบั   โดยแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติส่งเงินกลบัประเทศภูมิลาํเนาเฉล่ีย 2,611.02 บาทต่อเดือน     
ซ่ึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาส่งเงินกลบัประเทศภูมิลาํเนาต่อเดือนมากท่ีสุดคือ 3,131.94 บาท 
รองลงมาคือ สัญชาติพม่า 2,693.83 บาทต่อเดือน และสัญชาติลาว 2,252.10 บาทต่อเดือน  สาํหรับการ
ออมเงินในประเทศไทย พบว่า แรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติส่วนใหญ่มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 71.8  มีเพียง
ร้อยละ 28.2  ท่ีไม่มีเงินออม  โดยกลุ่มท่ีมีเงินออมพบว่า ทั้ง 3 สัญชาติมีมธัยฐานของเงินออมต่อเดือน 
2,000 บาท และเม่ือพิจารณารายสัญชาติ พบว่า พม่าและลาวมีค่ามธัยฐานเงินออมต่อเดือนเท่ากนั          
คือ 2,000 บาท ส่วนกมัพชูามีค่ามธัยฐานเงินออมต่อเดือนนอ้ยท่ีสุด คือ 1,500 บาท  
 1.1.4 ส่วนที ่4 สรุปผลการศึกษาภาพรวม 
  1) ความคดิเห็นของนายจ้างและความคดิเห็นของประชาชน 
   จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการเก็บเงินเขา้กองทุนของนายจา้งท่ีจา้ง
แรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ (พม่า  ลาว และกมัพชูา) พบว่า ตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั
ในประเดน็ต่อไปน้ี 
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   1.1) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการเกบ็เงินจากคนต่างดา้วเขา้กองทุน 
   1.2) ส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่การเกบ็เงินจากคนต่างดา้วเขา้กองทุนจะก่อใหเ้กิด
ผลดีมากกวา่ผลเสีย 
   1.3) กลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าการเก็บเงินจากคนต่างดา้วเขา้กองทุนก่อให้เกิด
ผลดีเน่ืองจากเหตุผลหลกั ดงัน้ี 
     ก. ไม่เป็นภาระแก่งบประมาณแผน่ดิน 
     ข. มีหลกัประกนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการส่งกลบั 
   1.4) กลุ่มตวัอย่างท่ีคิดว่าการเก็บเงินจากคนต่างดา้วเขา้กองทุนก่อให้เกิด
ผลเสียเน่ืองจากเหตุผลหลกั ดงัน้ี 
     ก. เป็นภาระในการนาํส่งเงินของนายจา้ง 
     ข. เป็นภาระของลูกจา้งท่ีตอ้งเป็นผูจ่้ายเงิน 
   1.5) ประเภทคนต่างดา้วท่ีควรจดัเก็บเงินเขา้กองทุน คือ แรงงานต่างดา้ว 
ทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ 
   1.6) นโยบายในการจัดเก็บเงินเขา้กองทุน คือ ควรเก็บตามความจาํเป็น  
โดยไม่มีการยกเวน้ใหป้ระเทศใดประเทศหน่ึง 
  2) ศักยภาพในการจ่ายเงินเข้ากองทุนของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ
   จากการศึกษาศกัยภาพในการจ่ายเงินเขา้กองทุนของแรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ
ในประเดน็รายได ้ รายจ่ายและเงินออมของแรงงานต่างดา้วดงักล่าว สรุปประเดน็ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
   2.1) แรงงานต่างดา้วมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 200 บาทต่อวนั 
   2.2) แรงงานต่างดา้วมีรายจ่ายโดยเฉล่ีย 3,000 บาทต่อเดือน 

   2.3) แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ส่งเงินกลบับา้นเดือนละคร้ัง โดยส่งกลบั
บา้นเฉล่ีย 2,611.02 บาทต่อเดือน  

   2.4) แรงงานต่างดา้วมีเงินออมโดยเฉล่ียเดือนละ 2,000 บาท  

1.2 อภิปรายผลการศึกษา 

   1.2.1 จากผลการศึกษาดังท่ีกล่าวแลว้นั้น  จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนายจ้างและ  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไป  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัหรือเป็นไปในทางเดียวกนั รวม 4 ประเดน็  คือ 
   1) ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัการเก็บเงินจากลูกจา้งคนต่างดา้วเขา้กองทุนเพื่อ
เป็นประกนัค่าใชจ่้ายในการส่งกลบัตามพระราชบญัญติัการทาํงานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551  ส่วนใหญ่
ของทั้ง 2 กลุ่มเห็นตรงกนัวา่  เห็นดว้ยกบัการเกบ็เงินจากลูกจา้งต่างดา้วเขา้กองทุนดงักล่าว 
    กรณีน้ีน่าจะมีสาเหตุจากทั้งสองกลุ่ม เห็นว่าแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงาน 
ในประเทศไทยมีรายได้เพียงพอท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ประกอบกับการส่งแรงงานต่างด้าว 
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กลบัไปยงัประเทศต้นทางนั้น  เป็นกรณีท่ีเกิดจากการกระทาํท่ีผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวเอง          
จึงไม่สมควรท่ีจะตอ้งตกเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน  ซ่ึงมาจากการเสียภาษีของประชาชนคนไทย
ทุกหมู่เหล่า 
   2) ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของคนต่างด้าวท่ีควรจัดเก็บเงิน        
เขา้กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งกลบั  ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีความเห็นตรงกนัว่า           
ควรเรียกเกบ็จากแรงงานต่างดา้วทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ 
    กรณีน้ีน่าจะเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม เห็นว่าแรงงานต่างดา้วทั้งท่ีมี
ฝีมือและไร้ฝีมือ  มีรายไดเ้พียงพอท่ีจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการถูกส่งกลบัไปยงัประเทศภูมิลาํเนาได ้ 
และสาเหตุการส่งกลบักม็าจากการกระทาํท่ีผดิกฎหมายของแรงงานต่างดา้วเองตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 1) 
   3) ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายในการจัดเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว        
เขา้กองทุนเพื่อประกนัค่าใชจ่้ายในการส่งกลบั  ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าควรจดัเก็บจาก
แรงงานต่างดา้วทุกสญัชาติ โดยไม่ยกเวน้ใหก้บัประเทศใดประเทศหน่ึง 
    กรณีน้ีน่าจะมีสาเหตุจากทั้งสองกลุ่ม  เห็นว่าควรปฏิบติัต่อทุกประเทศโดย 
เท่าเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย หากยกเวน้ให้ประเทศใดประเทศหน่ึง ก็อาจทาํให้เกิดปัญหา          
กบัประเทศอ่ืนๆ ต่อไปได ้
   4) ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัคาํถามท่ีว่าควรนาํแรงงานต่างดา้วสัญชาติใด 
เขา้มาทดแทนแรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ (พม่า ลาว และกมัพชูา)  เกือบทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่งไม่แสดง
ความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าว 
   กรณีดังกล่าว น่าจะมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่ม  ไม่มีขอ้มูล
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้แรงงานต่างดา้วสัญชาติอ่ืนว่ามีจาํนวนเท่าใด  และจะคุม้ค่าในการนาํเขา้มา
ทาํงานหรือไม่  ประกอบกบัขณะน้ีแรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ (พม่า ลาว และกมัพชูา) ยงัคงมีอยูจ่าํนวนมาก 
   1.2.2 กลุ่มตวัอย่างในส่วนของลูกจา้งต่างดา้ว ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการ   
ทางสถิติจากลูกจา้งต่างดา้วทัว่ประเทศ  มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย (จากทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ) วนัละ 200 บาท รายจ่าย
เฉล่ียเดือนละ 3,000 บาท  และมีเงินออมโดยเฉล่ียเดือนละ 2,000 บาท  และส่วนใหญ่ส่งเงินกลบับา้นเดือน
ละ 1 คร้ัง  เป็นกรณีท่ีแสดงให้เห็นว่าลูกจา้งต่างดา้ว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว  และกมัพูชา) มีศกัยภาพในการ
จ่ายเงินเขา้กองทุนเพื่อประกนัการส่งกลบัทั้งในอตัราท่ีกาํหนดไวเ้ดิม และอตัราใหม่หากพิจารณาตาม
ตน้ทุนในการส่งกลบั  
  1.2.3 หากเปรียบเทียบการถูกเรียกเก็บเงินระหว่างคนไทยท่ีทาํงานในต่างประเทศ  และ
คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ท่ีทาํงานในประเทศไทย  จะเห็นว่าคนไทยท่ีทาํงาน         
ในต่างประเทศถูกเรียกเกบ็เงินจากประเทศที่ไปทาํงานในอตัราท่ีสูงกวา่มาก อาทิ 
   ไต้หวนั 
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   คนงานไทยตอ้งจ่ายปีละประมาณ 97,000 – 140,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจาํนวน
รายไดท่ี้ไดรั้บในปีภาษีนั้น 
   ประเทศญีปุ่่น 
   คนไทยที่ไปฝึกงานตอ้งเสียภาษีรายไดปี้ละประมาณ   14,000  บาท   ทั้งน้ี     
ยงัไม่รวมค่าประกนัสุขภาพ 
   สาธารณรัฐเกาหล ี
   คนไทยท่ีไปทาํงานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี  ตอ้งจ่ายค่าประกันการเดินทางกลบั จาํนวน 
400,000 วอน และค่าประกนัอุบติัเหตุ จาํนวน 50,000 วอน  รวม  2 รายการ  จาํนวน  450,000 วอน  คิดเป็น
เงินไทยประมาณ 12,240 บาท  

   ประเทศอสิราเอล 
   คนงานไทยที่ไปทาํงานท่ีประเทศอิสราเอล ตอ้งเสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 10-27 
ข้ึนอยู่กบัรายไดใ้นแต่ละเดือน  และตอ้งจ่ายค่าประกนัสังคม (ไม่เกิน) 103 เชคเกลต่อเดือน  และตอ้งจ่าย    
ค่าท่ีพกั  ค่านํ้ าประปา ไฟฟ้า และอ่ืนๆ ใหน้ายจา้งเดือนละ (ไม่เกิน) 260 เชคเกล  เฉล่ียแลว้คนงานไทยตอ้งจ่าย
หรือถูกหักเงินให้ทางราชการและนายจ้างปีละประมาณ ระหว่าง  8,976.22 ถึง 16,830.58 เชคเกล          
คิดเป็นเงินไทยประมาณ ระหวา่ง 72,686.74 ถึง 136,288.99 บาทต่อปี 
   เม่ือเปรียบเทียบอตัราการเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างดา้วของประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีคนไทยไปทาํงาน จะเห็นวา่ประเทศไทยเรียกเกบ็เงินจากแรงงานต่างดา้วในอตัราท่ีตํ่ามาก  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประเทศไทยมีความเห็นอกเห็นใจและใหค้วามสาํคญักบัมนุษยธรรมมากกวา่ประเทศอ่ืนๆ  
  5.2.4 กลุ่มตวัอยา่งทั้งฝ่ายนายจา้งและประชาชนทัว่ไป  ยงัไม่แน่ใจและยงับอกไม่ไดว้่า
จะนาํแรงงานต่างดา้วสัญชาติใดเขา้มาทดแทนแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ (พม่า  ลาว  และกมัพูชา) นั้น  
อาจเป็นเพราะไม่มีขอ้มูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้  และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าจา้ง  
และสวสัดิการต่างๆ ท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดมีจาํนวนเท่าใด 
1.3  ข้อเสนอแนะ 
  1.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    การกาํหนดอตัราการเก็บเงินค่าประกนัการส่งกลบัจากแรงงานต่างดา้ว  รัฐอาจ
พิจารณาตามความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งที่เห็นควรเก็บตามตน้ทุนในการส่งกลบัแต่ละประเทศโดยเก็บ
คร้ังเดียวในวนัที่ยื่นใบขออนุญาตทาํงาน  อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีสมควรไดรั้บพิจารณาปรับปรุงไปพร้อมๆ 
กนั  คือ  การอาํนวยความสะดวกในการส่งเงินโดยให้ส่งผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการของภาคเอกชน 
(Counter Services) ทั้งน้ีเพื่อลดภาระความยุง่ยากในการส่งเงินแก่กองทุน 
   1.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 



 -61- 

     ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเงินกับคนต่างด้าว           
ของประเทศต่าง ๆ เพื่อพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการจดัเก็บเงินจากแรงงานต่างดา้ว  
และประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการคือ เม่ือมีการจัดเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวเขา้กองทุนเพื่อการ          
ส่งคนต่างดา้วกลบัออกนอกราชอาณาจกัรไดร้ะยะหน่ึงแลว้ควรจะมีการศึกษาวิจยัเพื่อทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัเก็บเงินดงักล่าวเพื่อปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานการจดัเก็บเงินของกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 



 

 5. ภาวะการมีงานทาํของผู้ผ่านการฝึกงานจากประเทศญีปุ่่นตามโครงการ IM ประเทศญีปุ่่น 

ทีม่าและสาระสําคญัของผลการศึกษา 

  กรมการจัดหางานและสมาคมพัฒนาแรงงานระหว่างประเทศของสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กประเทศญ่ีปุ่น (Association for International Manpower 
Development of Medium and Small Enterprises, Japan: IMM) ซ่ึงตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 องคก์ร 
IMM  ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น มูลนิธิสาธารณประโยชน์ องคก์รพฒันาแรงงานระดบันานาชาติประเทศญ่ีปุ่น 
(Public Interest Foundation , International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan)  ได้
มีการจดัทาํบนัทึกความเขา้ใจ เม่ือปี 2542 เร่ือง  การจดัส่งผูฝึ้กงานไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น และ
จากการดาํเนินการท่ีผา่นมายงัไม่ไดมี้การติดตามผลว่า แรงงานท่ีผา่นการฝึกอบรมดงักล่าวแลว้  มีงานทาํ 
หรืออาชีพหรือไม่ งานหรืออาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่  
ฉะนั้นเพื่อให้ได้ขอ้มูลดังกล่าว กองวิจยัตลาดแรงงานจึงทาํการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)   
ภาวะการมีงานทาํของผูผ้า่นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM โดยใชก้รอบตวัอยา่งจากขอ้มูล
ผูส้าํเร็จการฝึกงานเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่นโดยผา่นองคก์ร IM ซ่ึงเดินทางกลบัประเทศไทยในช่วง ปีพ.ศ. 
2553 – 2554 

  ผลการวิจยัมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 
    1) การมีงานทาํก่อนเดินทางไปฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่น 
     ก่อนเดินทางไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น ผูผ้า่นการฝึกงานส่วนใหญ่วา่งงานคิด
เป็นร้อยละ 51.5 กลุ่มท่ีมีงานทาํก่อนไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ทาํงานรับจา้ง  คิดเป็นร้อยละ 95.7 
     2) การมีงานทาํระหว่างฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่น 
     การฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เป็นการฝึกงานในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต ์ รถพ่วง 
และก่ึงพว่งมากท่ีสุด รองลงมาคือ การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากการฝึกงาน  
37,900 บาท และมีเงินเกบ็เฉล่ียต่อเดือน 16,400  บาท  โดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
     เม่ือทาํงานครบ 3 ปี ผูฝึ้กงานส่วนใหญ่จะมีเงินออมโดยเฉล่ียจาํนวน 590,400 บาท 
และเม่ือรวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บเม่ือส้ินสุดการฝึกงานอีกจาํนวน 600,000 เยนคิดเป็นเงินไทยเท่ากบั 234,000 บาท 
(อตัราแลกเปล่ียน 39 บาทต่อ 100 เยน) ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินออมจากการฝึกงานรวมทั้งส้ินประมาณ 
824,400 บาท 
    3) การมีงานทาํหลงัจากผ่านการฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่น 
     สถานภาพการมีงานทาํปัจจุบนัผูผ้่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นมีงานทาํใน
สถานประกอบการ  ร้อยละ 53.9 และว่างงาน ร้อยละ 22.4  ประกอบอาชีพส่วนตวั ร้อยละ 15.3 และไป
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ทาํงานต่างประเทศ ร้อยละ 8.4 โดยผูท่ี้ยงัว่างงานมี สาเหตุมาจากการหางานไม่ไดม้ากท่ีสุด รองลงมา
คือ อยูร่ะหวา่งเปล่ียนงาน 
    รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยูใ่น www.doe.go.th และ http://lmi.doe.go.th 
 

เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 
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รายงานผลการวจัิย 
เร่ือง 

ภาวะการมีงานทาํของผู้ผ่านการฝึกงานจากประเทศญีปุ่่นตามโครงการ IM ประเทศญีปุ่่น  

โดย  กองวจัิยตลาดแรงงาน  
กรมการจัดหางาน 
พฤษภาคม 2555 

             กรมการจดัหางานและสมาคมพฒันาแรงงานระหว่างประเทศของสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดเลก็ประเทศญ่ีปุ่น (Association for International Manpower Development of Medium and 
Small Enterprises, Japan: IMM) ไดมี้การจดัทาํบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding)  เม่ือปี 
2542  เร่ืองการจัดส่งผู ้ฝึกงานไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ ปุ่น ภายใต้การดูแล    ของ  JITCO โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการพฒันาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็    ในประเทศญ่ีปุ่นและการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์รวมถึง การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละการแลกเปล่ียนทางเทคนิคใหก้บัผูฝึ้กงานเทคนิคคนไทย 

 องคก์รดงักล่าวมีฐานะเป็นมูลนิธิท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงแรงงานญี่ปุ่นเป็นองคก์รรับผู ้
ฝึกงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ JITCO ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจากค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงเป็นสมาชิกในการจดัหาและจดัส่งผูฝึ้กงานไปฝึกงานใน
สถานประกอบการเป็นของสมาชิก  กิจกรรมท่ี IMM ประเทศญ่ีปุ่นดาํเนินการคือ การรับผูฝึ้กงานต่างชาติ
ภายใตโ้ครงการรับผูฝึ้กปฏิบติังานและสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจในต่างประเทศของสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเลก็ของญ่ีปุ่น  ต่อมาองคก์ร IMM ไดเ้ปล่ียนช่ือองคก์รเป็น มูลนิธิสาธารณประโยชน์ 
องคก์รพฒันาแรงงานระดบันานาชาติประเทศญ่ีปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower 
Development Organization, Japan : IM Japan) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 โดยสถานะกิจการคงเดิม  
 

 การเดินทางไปฝึกงานในลกัษณะดงักล่าวเป็นโอกาสดีของแรงงานไทยให้ไดรั้บความรู้  
ประสบการณ์  ทกัษะ และวิทยาการสมยัใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น โดยหลกัสูตรการฝึกอบรมใชเ้วลา 1 ปี 
หรือ 3 ปี ทาํให้สามารถนาํประสบการณ์และทกัษะไปประกอบอาชีพ ยกระดบัฝีมือ    ให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้ง
สามารถสร้างรายได้ ขณะฝึกงานอยู่ต่างประเทศ และนอกจากน้ียงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เน่ืองจากแรงงานจ่ายค่าใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็น ไม่ตอ้งเสียค่าบริการ  สาํหรับสถิติผูท่ี้เดินทางไปฝึกงาน ตั้งแต่ 
ปี 2543 ถึงปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 พ.ย. 2554) มีจาํนวนผูฝึ้กงานทั้งส้ิน 2,547 คน โดยปัจจุบนัยงัคง
เหลืออยู่ระหว่างการฝึกงาน จาํนวน 660 คน  จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมายงัไม่ได้มีการติดตามผลว่า 
แรงงานท่ีผา่นการฝึกอบรมดงักล่าวมีงานทาํ  หรืออาชีพหรือไม่     
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งานหรืออาชีพของพวกเขาสัมพันธ์กับความรู้ท่ี ไดรั้บการฝึกอบรมจากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่  และ
งานหรืออาชีพเก่ียวขอ้งกิจการของนกัลงทุนชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ฉะนั้น เพื่อให้ได้
ขอ้มูลดงักล่าว จึงไดท้าํการศึกษาภาวะการมีงานทาํของผูผ้า่นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ
ความร่วมมือกบั IM ประเทศญ่ีปุ่น 
 จากความสาํคญัดงักล่าว  กรมการจดัหางาน โดยกองวิจยัตลาดแรงงาน   จึงไดท้าํการวิจยั
เชิงสาํรวจ (Survey Research) ภาวะการมีงานทาํของผูผ้่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น              ตาม
โครงการ IM โดยใชก้รอบตวัอย่างจากขอ้มูลผูส้ําเร็จการฝึกงานเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่น        โดยผ่าน
องคก์ร IM ซ่ึงเดินทางกลบัมาประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2554 จาํนวน 1,331 คน ทั้งน้ีไดก้าํหนด
ขนาดตวัอยา่งตามสูตรของ TARO YAMANE ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 286 คน     (ในการปฏิบติังานจริง
ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 406 คน เพื่อทาํใหมี้ความน่าเช่ือถือมากข้ึน)  และ   ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็น
ระบบเส้นตรง (Linear Systematic Sampling) และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางโทรศพัท ์(Telephone 
Interview) และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ความถ่ี  ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ปรากฏผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. สถานภาพของผู้ผ่านการฝึกงานจากประเทศญีปุ่่นตามโครงการ IM 
   ผูผ้า่นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง       26 – 30 
ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 83.3) โดยส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.  (ร้อยละ 65.8) และ       มี
ภูมิลาํเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด (ร้อยละ 79.1) ปรากฏตามตารางที่ 1  

ตารางที ่1 อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิภาค ของผู้ผ่านการฝึกงาน 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 
                  20 – 25 ปี 
                  26 – 30 ปี 
                  31 – 35 ปี 

 
29 
338 
39 

 
7.1 
83.3 
9.6 

รวม 406 100 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
                 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                 ปวช. 
                 ปวส. 
                 ปริญญาตรี 

รวม 

 
64 
29 
267 
46 
406 

 
15.8 
7.1 
65.8 
11.3 
100 
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ตารางที่ 1 อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด และภูมิภาค ของผู้ผ่านการฝึกงาน (ต่อ) 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ภูมิภาค 
                  ภาคกลาง 
                  ภาคเหนือ 
                  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                  ภาคใต ้

 
22 
61 
321 
2 

 
5.4 
15.0 
79.1 
0.5 

รวม 406 100 

2. ภาวะการมีงานทาํ 
 2.1 การมีงานทาํก่อนเดินทางไปฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่นตามโครงการ IM 
   ก่อนไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นตามโครงการ IM ผูฝึ้กงานเกินกว่าคร่ึง (ร้อยละ 51.5)  มีงาน
ทาํ และร้อยละ 48.5 ไม่มีงานทาํ โดยกลุ่มท่ีมีงานทาํส่วนใหญ่ทาํงานประเภทรับจา้ง โดยมีรายได ้เฉล่ียเดือน
ละ  8,000 บาท ปรากฏตามตารางที่ 2 

ตารางที ่2 การมีงานทาํก่อนเดินทางไปฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่น  

การมีงานทาํ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการทาํงาน 
      วา่งงาน 
       มีงานทาํ 

 
197 
209 

 
48.5 
51.5 

รวม 406 100 

ลกัษณะงานของผู้มีงานทาํ 
        รับจา้ง 
        ประกอบอาชีพส่วนตวั 

 
200 
9 

 
95.7 
4.3 

รวม 209 100 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 8,000 บาท 
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 2.2 การมีงานทําระหว่างฝึกงานที่ประเทศ ญีปุ่่นตามโครงการ IM 
   2.2.1 ประเภทอุตสาหกรรมทีไ่ปฝึกงาน 
    ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นตามโครงการ IM ส่วนใหญ่ไป
ฝึกงานในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต ์รถพ่วง และก่ึงพ่วง (ร้อยละ 19.2) รองลงมา คือ การผลิตเคร่ืองจกัร
และเคร่ืองมือ (ร้อยละ 6.9) การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากโลหะประดิษฐ์  และการผลิตผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สดัส่วนเท่ากนัคือ ร้อยละ 5.7 ปรากฏตามตารางที่ 3 

ตารางที ่3 ประเภทอุตสาหกรรมทีฝึ่กงานในประเทศญีปุ่่น 10 อนัดับแรก 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. การผลิตยานยนต ์รถพว่งและก่ึงพว่ง   
2. การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ 
3. การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากโลหะประดิษฐ ์
4. การผลิตผลิตภณัฑค์อมพวิเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ 

78 
28 
23 
23 

19.2 
6.9 
5.7 
5.7 

5. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
6. การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอ่ืนๆ 
7. การผลิตผลิตภณัฑย์างและพลาสติก 
8. การพิมพแ์ละการผลิตส่ือบนัทึก 
9. การก่อสร้าง 
10. การผลิตส่ิงทอ 
      อ่ืน ๆ 

22 
15 
15 
13 
12 
11 
166 

5.4 
3.7 
3.7 
3.2 
3.0 
2.7 
40.8 

รวม 406 100 

 
   2.2.2 รายได้จากการฝึกงาน 
    การฝึกงานท่ีญ่ีปุ่นผูฝึ้กงานมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 37,900 บาท และมีเงินเหลือเก็บ
เดือนละ 16,400 หรือคิดเป็นร้อยละ 43.25  ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยพบว่าผูฝึ้กงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
98.3) มีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย มีเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้นท่ีมีรายได ้           ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
ปรากฏตามตารางที่ 4 และตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 4 รายได้และเงินเก็บจากการฝึกงานใน ประเทศญีปุ่่น 

รายการ รายได้ (บาท) เงินเกบ็ (บาท) 

รายไดแ้ละเงินเกบ็เฉล่ียต่อเดือน 37,900.00 16,400.00 

ตารางที ่5 ความเพยีงพอของรายได้เม่ือเทยีบกบัค่าใช้จ่าย 

ความเพยีงพอของรายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพียงพอ 399 98.3 

ไม่เพียงพอ 7 1.7 

รวม 406 100 

 2.3 การมีงานทาํภายหลงัจากการผ่านการฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่นตามโครงการ IM 
   2.3.1 สถานภาพการมีงานทาํปัจจุบัน 
    ปัจจุบนัผูผ้า่นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM เกินกว่าคร่ึง ร้อยละ 
53.9 มีงานทาํ รองลงมา คือ วา่งงานคิดเป็นร้อยละ 22.4  ประกอบอาชีพส่วนตวัคิดเป็น   ร้อยละ 15.3 และ
ไปทาํงานต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 8.4 ปรากฏตามตารางที่ 6   
ตารางที ่6 สถานภาพการมีงานทาํปัจจุบัน 

สถานภาพการมีงานทาํ จํานวน (คน) ร้อยละ 

มีงานทาํ 219 53.9 

วา่งงาน 91 22.4 

ประกอบอาชีพส่วนตวั 62 15.3 

ไปทาํงานต่างประเทศ 34 8.4 

รวม 406 100 

    โดยผูผ้า่นการฝึกงานท่ียงัว่างงาน มีสาเหตุมาจากหางานไม่ไดม้ากท่ีสุด    คิดเป็น
ร้อยละ 37.4 รองลงมาคือ อยูร่ะหว่างเปล่ียนงาน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และสาเหตุอ่ืนๆ เช่น  ศึกษาต่อ  อยู่
ระหวา่งอุปสมบท  พกัผอ่น  เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 37.4 ปรากฏตามตารางที่ 7 
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ตารางที ่7 สาเหตุการว่างงานของผู้ผ่านการฝึกงาน 

สถานภาพการมีงานทาํ จํานวน (คน) ร้อยละ 

หางานไม่ได ้ 34 37.4 

อยูร่ะหวา่งการเปล่ียนงาน 23 25.3 

สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น ศึกษาต่อ  อยูร่ะหวา่งอุปสมบท  พกัผอ่น เป็นตน้ 34 37.4 

รวม 91 100 

   2.3.2 การมีงานทาํในสถานประกอบการ 
    ปัจจุบนัผูผ้า่นการฝึกงาน ร้อยละ 53.9 ทาํงานเป็นลูกจา้งในสถานประกอบการ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีนายจ้างเป็นคนญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 77.2 และทาํงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีนายจา้งไม่ใช่คนญ่ีปุ่นคิดเป็นร้อยละ 22.8 (ปรากฏตามตารางที่ 8)โดยไดรั้บค่าตอบแทน
เฉล่ียเดือนละ 15,000 บาท  (ปรากฏตามตารางที่ 9) ทั้งน้ีพบว่า ผูผ้า่นการฝึกงานใชป้ระสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นในการทาํงานในระดบัมากและมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.9  ใชป้ระสบการณ์
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.3 และใชน้อ้ยถึงไม่ใชเ้ลย คิดเป็นร้อยละ 33.7 ตามลาํดบั ปรากฏตาม
ตารางท่ี 10 

ตารางที ่8 จํานวนและร้อยละของผู้ผ่านการฝึกงานทีท่าํงานในสถานประกอบการ 
      จําแนกตามลกัษณะนายจ้าง 

ลกัษณะนายจ้าง จํานวน (คน) ร้อยละ 

มีนายจา้งเป็นชาวญ่ีปุ่น 169 77.2 

มีนายจา้งท่ีไม่ใช่ชาวญ่ีปุ่น 50 22.8 

รวม 219 100 

ตารางที ่9 ค่าตอบแทนจากการทาํงานในสถานประกอบการของผู้ผ่านการฝึกงาน 

รายการ ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อเดือน 15,000.00 
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ตารางที ่10 ระดับการใช้ประสบการณ์จากการฝึกงานทีญ่ีปุ่่นในการทาํงานปัจจุบัน 

ระดับการใช้ประสบการณ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

มากท่ีสุด 48 21.9 

มาก 57 26.0 

ปานกลาง 40 18.3 

นอ้ย 29 13.2 

ไม่ใชเ้ลย 45 20.5 

รวม 406 100 

   2.3.3 การประกอบธุรกจิส่วนตัว 
    ปัจจุบนัผูผ้่านการฝึกงานส่วนหน่ึง (ร้อยละ 15.3) ประกอบอาชีพ           ส่วน
ส่วนตวั โดยใหเ้หตุผลวา่ เป็นงานท่ีเป็นอิสระไม่ตอ้งเป็นลูกจา้ง (ร้อยละ 33.9) รองลงมาคือ         ไดอ้ยูก่บั
ครอบครัว (ร้อยละ 21.0) และ มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพ (ร้อยละ 12.9) เป็นตน้ (ปรากฏตาม
ตารางท่ี 11)   โดยธุรกิจส่วนตวัท่ีทาํในปัจจุบนัเป็นธุรกิจ การขายปลีกยกเวน้ยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.2  รองลงมาคือ ธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 2.2  และ
ธุรกิจการขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลาํเลียง คิดเป็นร้อยละ 1.7  เป็นตน้ (ปรากฏตามตารางที่ 12)  
ทั้งน้ีพบว่า ผูผ้่านการฝึกงานมีรายไดเ้ฉล่ียจากการประกอบธุรกิจส่วนตวัเดือนละ 16,000 บาท (ปรากฏ
ตามตารางท่ี 13)  
ตารางที ่11 เหตุผลในการตัดสินใจประกอบธุรกจิส่วนตัวของผู้ผ่านการฝึกงาน 

เหตุผล จํานวน (คน) ร้อยละ 

มีอิสระไม่ตอ้งเป็นลูกจา้ง 21 33.9 

ไดอ้ยูก่บัครอบครัว 13 21.0 

มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพ 8 12.9 

มีโอกาสสร้างรายไดม้ากกวา่งานประจาํ 6 9.7 

ยงัไม่มีงานท่ีถูกใจ 5 8.1 

อ่ืน ๆ 9 14.5 

รวม 62 100 
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ตารางที่ 12 ประเภทธุรกิจส่วนตัว 5 อันดับแรก ของผู้ผ่านการฝึกงาน 

เหตุผล จํานวน (คน) ร้อยละ 

การขายปลีกยกเวน้ยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ 13 21.0 

การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสตัว ์ 9 14.5 

การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลาํเลียง 7 11.3 

การเพาะปลูกและการเล้ียงสตัว ์การล่าสตัว ์ 6 9.7 

การก่อสร้างอาคาร 4 6.5 

อ่ืน ๆ เช่น การซ่อม และการติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  เป็นตน้      23 37.0 

รวม 62 100 

ตารางที ่13 รายได้เฉลีย่ต่อเดือนจากการประกอบธุรกจิส่วนตัวของผู้ผ่านการฝึกงาน 

รายการ ค่าตอบแทน (บาท) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 16,000 

    การประกอบธุรกิจส่วนตวัของผูผ้า่นการฝึกงานส่วนใหญ่ใชป้ระสบการณ์จากการ
ไปฝึกงานท่ีญ่ีปุ่นน้อยถึงไม่ใชเ้ลย ร้อยละ 61.3  โดยมีเพียงร้อยละ 22.6 ท่ีนาํประสบการณ์จากการไป
ฝึกงานท่ีญ่ีปุ่นมาใช้ระดับมากถึงมากท่ีสุด (ปรากฏตามตารางที่ 14)  ซ่ึงธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่ไม่
เก่ียวขอ้งกบัชาวญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 91.9 โดยมีเพียงร้อยละ 3.2 เท่านั้นท่ีทาํธุรกิจส่วนตวัแลว้มีชาวญ่ีปุ่น
เก่ียวขอ้งซ่ึงเก่ียวขอ้งในฐานะลูกคา้ ปรากฏตามตารางที่ 15 
ตารางที ่14 ระดับการใช้ประสบการณ์จากการฝึกงานทีญ่ีปุ่่นในการประกอบธุรกจิส่วนตัว  

ระดับการใช้ประสบการณ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

มากท่ีสุด 8 12.9 

มาก 6 9.7 

ปานกลาง 7 11.3 

นอ้ย 10 16.1 

ไม่ใชเ้ลย 28 45.2 

ไม่แสดงความคิดเห็น 3 4.8 

รวม 62 100 
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ตารางที่ 15 ความเกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นต่อการ ประกอบธุรกจิของผู้ผ่านการฝึกงาน 

การเกีย่วข้องกบัชาวญีปุ่่น จํานวน (คน) ร้อยละ 

เก่ียวขอ้งกบัชาวญ่ีปุ่น 2 3.2 

ไม่เก่ียวขอ้งกบัชาวญ่ีปุ่น 57 91.9 

ไม่แสดงความคิดเห็น 3 4.8 

รวม 62 100 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาภาวะการมีงานทาํของผูผ้า่นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ IM   
ประเทศญ่ีปุ่น สรุปผลการศึกษาเป็น 3 ประเดน็ดงัน้ี 
 1. การมีงานทาํก่อนเดินทางไปฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่น 
  1.1 ก่อนเดินทางไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น ผูผ้า่นการฝึกงานส่วนใหญ่มีงานทาํ      คิดเป็น
ร้อยละ 51.5 
  1.2 กลุ่มท่ีมีงานทาํก่อนไปฝึกงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ทาํงานรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 
95.7 
 2. การมีงานทาํระหว่างฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่น 
  2.1 การฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เป็นการฝึกงานในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต ์รถพ่วง และ
ก่ึงพว่งมากท่ีสุด รองลงมาคือ การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ 
  2.2 รายได้เฉล่ียต่อเดือนจากการฝึกงาน คือ 37,900 บาท และมีเงินเก็บเฉล่ีย ต่อเดือน 
16,400 บาท  โดยผูฝึ้กงานส่วนใหญ่มีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย 
 3. การมีงานทาํหลงัจากผ่านการฝึกงานทีป่ระเทศญีปุ่่น 
  3.1 สถานภาพการมีงานทาํปัจจุบนั 
    ผูผ้่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นมีงานทาํในสถานประกอบการ  ร้อยละ 53.9 และ
ว่างงาน ร้อยละ 22.4  ประกอบอาชีพส่วนตวั ร้อยละ 15.3 และไปทาํงานต่างประเทศ ร้อยละ 8.4 โดยผูท่ี้
ยงัวา่งงานมีสาเหตุมาจากการหางานไม่ไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ อยูร่ะหวา่งเปล่ียนงาน 
  3.2 การมีงานทาํในสถานประกอบการ  
    ผูผ้า่นการฝึกงานส่วนใหญ่ทาํงานกบัสถานประกอบการที่มีนายจา้ง เป็นชาวญ่ีปุ่น โดย
ไดรั้บค่าตอบแทนเฉล่ียเดือนละประมาณ 15,000 บาท ซ่ึงการทาํงานดงักล่าว ใชป้ระสบการณ์จากการ
ฝึกงานท่ีญ่ีปุ่นในระดบัมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.9 
  3.3 การประกอบธุรกิจส่วนตวั 
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    ผู ้ผ่านการฝึกงานท่ีประกอบ ธุรกิจส่วนตัวระบุเหตุผลสําคัญ 3 ประการ  คือ         
1) มีอิสระไม่ตอ้งเป็นลูกจา้ง 2) ไดอ้ยูก่บัครอบครัว และ 3) มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพ  โดยทาํ
ธุรกิจการขายปลีก มากท่ีสุด รองลงมาคือ การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารสัตว ์ มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 16,000 บาท  
ทั้งน้ีพบวา่ การประกอบอาชีพส่วนตวัดงักล่าวใชป้ระสบการณ์จากการฝึกงานท่ีญ่ีปุ่นนอ้ยถึงไม่ใชเ้ลยมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.3 และการประกอบอาชีพส่วนตวัดงักล่าวส่วนใหญ่     ไม่เก่ียวขอ้งกบัชาวญ่ีปุ่น 
  

อภิปรายผลการวจัิย 
1)  จากผลการวิจยัซ่ึงพบวา่ผูผ้า่นการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น ยงัคงวา่งงานอยู ่

ร้อยละ 22.4   ดงักล่าวแลว้นั้น  เป็นขอ้บ่งช้ีไดว้่าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการฝึกงาน       ใน
ประเทศญ่ีปุ่นยงัไม่เป็นท่ีตอ้งการหรือเป็นท่ียอมรับของนายจา้งในประเทศไทยเท่าท่ีควร  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่นกัลงทุนญ่ีปุ่นในประเทศ  ซ่ึงมีจาํนวนมากถึงร้อยละ  80  ของนกัลงทุนท่ีมาจากต่างประเทศ 

2)  ขอ้เทจ็จริงอีกประการหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ 
ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นยงัไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานในสถานประกอบการในประเทศไทย  คือ   มีผูท่ี้
ไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นในการทาํงานระดบัมากถึงมากท่ีสุด  
เพียงร้อยละ  46.9  เท่านั้น 

3) ในดา้นของการประกอบอาชีพส่วนตวักมี็ลกัษณะเช่นเดียวกนั  คือ   มีการใช ้
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพส่วนตวั          ใน
ระดบันอ้ยถึงไม่ใชเ้ลยถึงร้อยละ  61.3   

4) อยา่งไรกต็าม  หากพิจารณาในดา้นผลตอบแทนท่ีเป็นจาํนวนเงิน  นบัไดว้า่ 
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีให้ผลตอบแทนแก่ผูฝึ้กงานมากท่ีสุด  เม่ือเทียบกบัโครงการอ่ืน ๆ กล่าวคือ ผู ้
ฝึกงานมีเงินออมท่ีไดจ้ากสถานประกอบการระหว่างท่ีฝึกงาน เฉล่ียเดือนละ 16,400 บาท  กรณีท่ีทาํงานครบ  
3 ปี จะมีเงินออม ประมาณ  590,400 บาท  เม่ือรวมกบัเงินกอ้นท่ีจะไดรั้บภายหลงัเสร็จส้ินการฝึกงานอีก
จาํนวน 600,000 เยน  คิดเป็นเงินไทยประมาณ 234,000 บาท    (อตัราแลกเปล่ียน 39 บาทต่อ 100 เยน) ก็
จะทาํใหผู้ฝึ้กงานมีเงินออมทั้งหมดท่ีไดจ้ากการฝึกงานตามโครงการน้ีรายละประมาณ  824,400 บาท  ซ่ึง
ถือไดว้า่เป็นค่าตอบแทนท่ีสูงมาก  สาํหรับผูจ้บการศึกษาใหม่ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงระดบั ปวส. 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
                  1)  แมว้่าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น               จะ
ตอบสนองต่อภาวะการมีงานทาํ/อาชีพของผูท่ี้ผา่นการฝึกงานไม่มากเท่าท่ีควรจะเป็น แต่โครงการน้ีก็ได้
ให้ผลตอบแทนแก่ผูฝึ้กงานในรูปของตวัเงินในอตัราท่ีสูงมาก จึงเห็นควรสนบัสนุนให้มีการดาํเนินการ
โครงการน้ีต่อไป  และหากเป็นไปได ้เห็นควรท่ีจะขยายโครงการใหส้ามารถรับผูฝึ้กงานไดม้ากข้ึน 
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   2)  เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ วตัถุประสงคข์องโครงการ   เห็นควรท่ีจะมีการสาํรวจ
ความคิดเห็นของผูผ้า่นการฝึกงานและนายจา้งทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญ่ีปุ่น  รวมตลอดถึงเจา้หนา้ท่ี               ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงโครงการ นอกจากน้ีควรท่ีจะมีการประชุมสัมมนาผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายเพื่อระดมความคิดเห็นและความร่วมมือในการผลกัดนัใหมี้การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปโดยเร็ว 



รายนามทปีรึกษา และคณะผู้ศึกษา 

ทปีรึกษา 

นายประวทิย์  เคยีงผล 

อธิบดีกรมการจดัหางาน 

นายสุเมธ  มโหสถ 

รองอธิบดีกรมการจดัหางาน 

นางสินี  จงจิตต์ 

รองอธิบดีกรมการจดัหางาน 

นายวนัิย  ลู่วโิรจน์ 

รองอธิบดีกรมการจดัหางาน 

คณะผู้ศึกษา 

นายบุญเลศิ  ธีระตระกลู 

ผูอ้าํนวยการกองวิจยัตลาดแรงงาน 

นายเทพบญัชา  เกตุวเิศษกลู 
นางสาวอรุณ  แกว้วทิย ์
นางภทัรานิษฐ ์ ศรีทบัทิม 
นางสาวอรพิน  ยอดระบาํ 
นางวาสนา  กา้นบวัแกว้ 
นายฐิติกร  บุญทอง 
นางสาวศุภาพิชญ ์ ศรีสา 
นายเทอดชยั  รวยสิน 
นายชุมพร  บุญเหลียม 
นางสาวจิราพร  ไทยเลก็ 
นางสาวชมพมูาศ  วาดพนม 
นางสาวสุนิษา  ระเวง 
นายสาโรจน์  พึงเนตร์ 
นางสาวเทวกิา  การถกัษ ์
นางสาวบณัฑิตา  แสนเศษ 
 

นายสมพฒัน์  โพชนิกร 
นางศิริรัตน์  สุวรรณคง 
นางสาวสายสมร  วงคย์ิม้ยอ่ง 
นายเกียรติศกัดิ  ธ.น.หลา้ 
นายวฒิุศกัดิ  ปฐมศาสตร์ 
นางสาวปิยะนุช  บวัเพญ็ 
ดร.วฒิุพนัธ์  ตนัติวงศ ์
นางสาวภคพร  สุริโย 
นายชยัประเสริฐ  บางจนั 
นางสาวชลธิชา  แกว้ทอง 
นางสาวธิติมา  นิลพฤกษ ์
นางสาวช่อทิพย ์ กองสุทธิ 
นางสาวยพุาวดี  วรรณภพ 
นางสาวเครือวลัย ์ เพิมสมบติั 
นางศิรดา  ธาํรงโชติ 

นางสาวกาญจนา  หนัชยัศรี 
นางสาวพรรณี  แสงมณี 
นายกิจจา  จงเป็นสุขเลิศ 
นางสาวพชัรินทร์  หาญเจริญ 
นางสาวรัชนีพรรณ  ปานสุวรรณ 
นางหนึงฤทยั  พุม่ทองสุข 
นายกิตติรัตน์  ภุมมะกาญจนะ 
นางสาวสาวติรี  ศรีเดช 
นางสาววรลกัษณ์  บุญเกษม 
นางสาวอรทยั  ใจลอม 
นางสาวทิพวรรณ  คงแดง 
นายศรีเทพ  พุม่เรียบ 
นายฐิติวิชญ ์ สร้อยจนัดา 
นางสาววภิาดา  เรืองวริิยะนนัต ์
และเจา้ทีกองวจิยัตลาดแรงงาน 
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