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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร               
2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร และ              
3. เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม  (Mix Research) โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Quantitative Research) จ านวน 15 คน 3 กลุ่ม และการวิจัยเชิงปริมาณ  (Survey 
Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ แรงงานต่างด้าวประเทศเมียนมา เป็นประชากรใน
การศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 1 จ านวนแบบสอบถาม 127 ชุด กลุ่มที่ 2 จ านวน
แบบสอบถาม 191 ชุด และกลุ่มที่ 3 จ านวนแบบสอบถาม 310 ชุด แจกตามแบบสอบถามแรงงาน
ต่างด้าวประเทศเมียนมา ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ท้ังหมดจ านวน 3 กลุ่ม รวม 628 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Different: LSD.) และการวิจัยเชิง 
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) และ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

1. คุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย
และรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

2. ศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร            
โดยใช้ ภาวะผู้น าที่ เหมาะสม  กระบวนการจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว  
กระบวนการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว มีทรัพยากรการบริหารที่เหมาะสม และได้รับความ
ร่วมมือจากแรงงานต่างด้าว 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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3. เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่ การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในองค์การให้มีโอกาส
ไปดูงานหรือศึกษา วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแรงงานต่างด้าว การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพแรงงานต่างด้าวในองค์การให้ผู้น าในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน เพ่ือป้องกัน
การท าผิด กฎหมายแรงงานต่างด้าวทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน และการบริหารจัดการเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในองค์การให้มีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างแรงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือให้แรงงานต่างด้าว เกิดความรักและเข้าใจความเป็นอยู่ในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองและเพ่ือนบ้าน  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาแรงงาน  คุณภาพแรงงานต่างด้าว  กรุงเทพมหานคร 
 
Abstracts 

Research on Management for Quality Improvement of Foreign Workers in 
Bangkok The objective of the study was to study the sample of research workers, 
including migrant workers in Myanmar, as follows: 1. To study the quality of foreign 
migrant workers in Bangkok 2. To study the management of quality of migrant workers 
in Bangkok and 3. To improve the management of the quality of migrant workers. 
Conducted by the Research Methodology (Mix Research) by qualitative research. 
(Quantitative Research), 15 persons, 3 groups according to Tables 3 - 5 and Survey 
Research. The samples used in the study were the migrant workers in Myanmar The 
study population is in Bangkok metropolitan area. Group 1, 127 questionnaires, group 
2, 191 questionnaires and 3 questionnaires. 310 questionnaires distributed by the 
migrant workers questionnaire in Myanmar. The total of 3 groups of 628 complete sets 
is 100% of the total number of questionnaires. And frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (One-way Analysis of Variance)  
And compare the differences. Mean Least Significant Difference (LSD.) And Research 
Based Quality through in-depth interviews with key informants and contextual analysis 
techniques. The study found that. 

1. The quality of migrant workers in Bangkok include the knowledge and 
understanding of their assigned roles and duties. Have the ability and skills to perform 
assigned tasks. Discipline and discipline in duty and responsibility. Good human 
relations with colleagues. And follow the rules 
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2. Study management to improve the quality of migrant workers in Bangkok 
using appropriate leadership. Management Process for the Quality of Foreign Workers 
The process of improving the quality of migrant workers Have the right administrative 
resources And get the cooperation of foreign workers. 

3. Recommend improvements in the management of quality of migrant 
workers, such as the management of the quality of migrant workers in the organization 
to visit the workplace or study. Culture of neighboring countries with foreign workers 
Management for the development of the quality of migrant workers in the organization 
gives the leaders in the organization a better understanding of labor law. To prevent 
mistakes Foreign labor law, both entrepreneurial and labor And management for the 
development of the quality of migrant workers in the organization provides a common 
culture of labor. educational exchange To make foreign workers To love and 
understand the well-being of each country. Which is their own identity and neighbors. 
 
Keywords: Labor development, Quality of foreign workers, Bangkok 
 
บทน า 

การหลั่งไหลของแรงงานพม่าเข้ามาในไทย ปัจจัยประการส าคัญเป็นผลสืบเนื่องจากความ
แตกต่างของสภาพเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากประชาชนพม่าส่วนใหญ่ประสบ
ภาวะยากจนไม่มีงานท าและขาดรายได้ในการด ารงชีพอย่างเพียงพอ ในขณะที่ประเทศไทยมีความ
ต้องการแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือจ านวนมาก เพ่ือน าไปใช้งานในธุรกิจประเภทต่างๆอาทิ 
กิจการด้าน  การประมง การก่อสร้าง เกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไป ด้วยเหตุนี้ท าให้
เกิดการหลั่งไหลของแรงงานพม่าเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักปรากฏในรูปการ
ลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกกฎหมายผ่านช่องทางชายแดนด้านต่างๆ บริเวณพรหมแดนไทย -
พม่า ซึ่งมีระยะทางยาวไกล ประกอบกับผู้ประกอบการในไทยไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าแรงแก่แรงงานพม่า
เหล่านี้ในอัตราที่กฎหมายแรงงานก าหนดให้จ่ายแก่แรงงานคนไทย และแรงงานพม่าดังกล่าวมีความ
อดทน ไม่มีข้อต่อรองกับนายจ้าง จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจไทย เพราะเป็นการลด
ต้นทุนและสร้างรายได้เป็นก าไรในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบ
ปัญหาจากผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพซึ่งเข้ามาเป็นผู้ใช่แรงงานมี
ที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เนื่องจากความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านี้ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง จึงเป็นปัจจัย
ดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นเละอพยพหลบหนีเข้าเมืองของผู้คนเพ่ือมาหางานท าในประเทศไทยซึ่ง
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สามารถกระท าได้โดยง่ายเนื่องจากอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยมีระยะทางยาวไกล ปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  

โดยเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมลฑล และจังหวัดใหญ่ๆของแต่ละภาคซึ่งมีความต้องการ
แรงงานดังกล่าวเป็นจ านวนมากและปรากฏการจ่ายอัตราค่าจ้างสูงกว่าในภาคเกษตรกรรม  
ขณะเดียวกันถึงแม้ว่าตลาดของประเทศจะมีความต้องการแรงงานจ านวนมาก เพ่ือสนองตอบความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมข้างต้น แต่การที่แรงงานจ านวนมากเดินทางไปขาย
แรงงานในต่างประเทศ จึงท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ 
โดยเฉพาะแรงงานประเภทไร้ฝีมือในหลายสาขา งานบางประเภทคนไทยไม่นิยมท า เช่น งานด้าน
ประมงทะเล และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับประมงทะเล จึงท าให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการได้หา
ทางออกโดยการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาหางานท าในประเทศไทย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือที่มีความอดทนและอัตราค่าแรงถูกประกอบด้วยแรงงานสัญชาติ
พม่า ลาว กัมพูชา บังคลาเทศ ปากีสถาน จีน ซึ่งในจ านวนนี้แรงงานสัญชาติพม่ามีจ านวนมากที่สุด 
นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว อาจกล่าวได้ว่าแรงงานพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
นั้น ยังลักลอบเข้ามาโดยเหตุผลด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดจากปัญหาการสู้รบ
ระหว่างรัฐบาลพม่าและกอองก าลังชนกลุ่มน้อย ท าให้มีจ านวนผู้หลบหนีภัยจากการเข้ามาสู้รบอาศัย
อยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดตลอดแนวชายแดนด้านตะวันตก ใน
ระยะแรกแรงงานพม่าจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีเขตแดนติดต่อกันเท่านั้นโดยพบมากท่ีจังหวัดระนอง ซึ่งอยู่
ตรงข้ามจังหวัดเกาะสอ แรงงานพม่าเป็นลูกเรือและลูกจ้างในพ้ืนที่ ต่อมาได้ขยายไปเป็นคนงานใน
สวนยางพารานอกจากนี้ยังมีในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าเชื้อ
สายมอญกับกะเหรี่ยงที่เข้าไทยมาทางด้านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ โดยเข้ามา
รับจ้างเป็นลูกเรือประมงมากที่สุด ที่เหลือเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับใช้ทั่วไป 
ทั้งนี้การหลั่งไหลของแรงงานพม่าท่ีด าเนินมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.
2531 ซึ่งเกิดปัญหาการเมืองภายในของพม่าเป็นต้นมา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยมุ่งศึกษาเฉพาะ “การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร” ศึกษากรณีแรงงานต่างด้าวประเทศเมียนมา 7 ด้าน 
คือ 1) การพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ด้านมีงานท าและรายได้ 2) การพัฒนาคุณภาพแรงงานต่าง
ด้าว ด้านครอบครัว 3) การพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ด้านสุขภาพอนามัย 4) การพัฒนาคุณภาพ
แรงงานต่างด้าว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ส่วนบุคคล)  5) การพัฒนาคุณภาพแรงงาน
ต่างด้าว ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ด้านสิทธิและความ
เป็นธรรม 7) การพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ด้านการสนับสนุนทางสังคม  

ขอบเขตด้านตัวแปร  
ตัวแปรต้น (independent variable) คือ นโยบายการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ได้แก่ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  มีความต่อเนื่อง น าไปปฏิบัติได้ และวัดผลและประเมินผล 
ตัวแปรอิสระ (Dependent variable) คือ การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงาน

ต่างด้าว ได้แก่ ภาวะผู้น าที่เหมาะสม กระบวนการจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว  
กระบวนการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว มีทรัพยากรการบริหารที่เหมาะสม และได้รับความ
ร่วมมือจากแรงงานต่างด้าว 

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ ในการขอสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน 15 คน 3 กลุ่ม ดังนี้   
  กลุ่มท่ี 1 แรงงานต่างด้าวประเทศเมียนมา จ านวน 127 คน  
 กลุ่มท่ี 2 จ านวน 191 คน  
 กลุ่มท่ี 3 จ านวน 310 คน ทั้งหมดจ านวน 3 กลุ่ม รวม 628 คน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ สถานประกอบการ 3 กลุ่ม ที่ด าเนินกิจการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
           ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2560 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรมนุษย์ จ านวน 
15 คน  แรงงานต่างด้าวประเทศเมียนม่า รวม 628 คน 
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ใช้การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key-Information) โดยใช้เทคนิคการวิแคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า       
t-test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนั้น สามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบ 
ในที่นี้ผู้เขียนขอแนะน าเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล ซึ่งทุกคน
สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเองได้ดังนี้ 

1. ตั้งเป้าหมายในการท างาน เป้าหมาย เป็นปลายทางที่ต้องให้ไปถึง ไม่ว่าจะในชีวิตการท า
การหรือในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายในการท างานนั้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของ
การท างาน เพราะในการบริหารงานใดๆ ก็ตาม มักจะเน้นที่ความส าเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือก าหนดไว้ 
ไม่ว่าจะก าหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม ถ้าท างานแบบมีเป้าหมายว่างานแต่ละอย่างที่อยู่ใน             
ความรับผิดชอบมีเป้าหมายของความส าเร็จอยู่ ณ จุดใด ภายในเวลาเท่าใด ความชัดเจนของงานหรือ
การก าหนดแผนการปฏิบัติงานย่อมอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ กว่าการที่จะปฏิบัติงานไปวันๆ 
หรือท างานไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทางของความส าเร็จ หากเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ        
ในการท างานของบุคคล การตั้งเป้าหมายในการท างานควรเป็นการตั้งเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่           
สูงกว่า ศักยภาพปกติของตนจะด าเนินการได้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในการที่จะให้บรรลุผลส าเร็จ          
ตามเป้าหมาย ดังค ากล่าวที่ว่า “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” นั่นเอง 

2. ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ การหาความรู้เพ่ิมเติมจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งการหาความรู้เพ่ิมเติมไม่จ าเป็นจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ท าอยู่ในขณะนั้นเพียง
เท่านั้น แต่เราสามารถหาความรู้ในด้านอ่ืนๆ ที่เรายังไม่รู้เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติม อาทิเช่น ความรู้ทางด้าน
การตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย โดยความรู้เหล่านี้เราสามารถหาได้จากการสัมมนา ฝึกอบรม 
อ่านหนังสือ หรือสอบถาม พูดคุย ปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็ได้เช่นกัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ความรู้
ไม่มีวันเรียนจบ และไม่มีใครแก่เกินเรียน” อีกทั้งคนที่มีความรู้มากก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่าย 
หาทางออกของปัญหาได้มากขึ้นแน่นอนว่าผลตอบแทนสูงสุดที่เราได้จากการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างานนั้น ไม่ได้อยู่ที่ผลงานของเราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อยู่ที่ศักยภาพทางสมองของเรา
ได้มีการพัฒนามากขึ้น พร้อมกับประสบการณ์และทักษะของการท างานที่เฉียบคมมากข้ึนกว่าเดิม  

3. มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) “พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ และมี
ทางออกของปัญหาเสมอ”หลายคนคงเคยได้ยิน 2 ประโยคนี้มาแล้ว แต่ใครจะสามารถท าใจให้คิดและ
ยอมรับกับความรู้สึกเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลนั้น ใช่ว่า
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จะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาทางความคิดและ
ทัศนคติในการท างานก็จะเป็นปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น
การมองโลกในแง่ดี หรือการคิดบวกนั้น เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ควรปฏิบัติ และส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องให้เกิดเป็นนิสัย การมองโลกในแง่ดี และการคิดบวกจะช่วยในการเสริมก าลังใจและสามารถ
ช่วยลดปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี ทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืน และความ
ขัดแย้งในตัวตนของตนเอง 

4. มีการสื่อสารที่ดี การสื่อสารมีความส าคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิด เนื่องจากการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือในการบอกความต้องการของตนเองต่อผู้อ่ืน นอกจากนี้การสื่อสารยังเป็นความสามารถ
หรือทักษะที่ทุกคนมีมาตั้งแต่ก าเนิดแม้แต่เด็กทารกที่ยังไม่สามารถที่จะพูดก็ยังมีทักษะในการสื่อสาร
เพ่ือให้ได้ตามที่ตนต้องการ อาทิเช่น เมื่อเด็กทารกหิวก็จะส่งเสียงร้องเพ่ือสื่อสารให้ผู้เป็นแม่ได้รับรู้ว่า
ตนต้องการที่จะกิน (ดื่ม) นมแม่ เป็นต้น เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสดงความ
ต้องการระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานนั้น จ าเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการสื่อสารทั้ง การ
พูด การอ่าน การเขียน และการฟัง รวมไปถึงการแสดงออกด้วยท่าทาง โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
กัน เช่น เพ่ือให้ข้อมูล เพ่ือชักจูงหรือโน้มน้าวใจ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให้เกิดการยอมรับและ
ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานควรมีการฝึกเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับกาลเทศะสามารถเลือกใช้ทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาในการสื่อความหมาย
ให้ชัดเจน เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ต่อไป 

5. มีบุคลิกภาพดี สุภาษิตที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ยังคงใช้ได้ดีเสมอ 
บุคลิกและการแต่งกาย เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมความส าเร็จในการท างาน การแต่ง
กายนั้นมีหลักการง่ายๆ คือ อย่าพยายามแต่งกายมากเกินไป หรือน้อยเกินไป และที่ส าคัญการแต่ง
กายต้องให้เหมาะสมกับรูปร่าง และบุคลิกของตนเอง อย่าแต่งกายแบบที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเอง การ
แต่งการตามแบบอย่างดารา นางแบบ นั้นต้องคิดเสมอว่า ผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเมื่อผลิตออกมาแล้วก็มี
ความต้องการที่จะจ าหน่ายให้มาก จึงต้องหาดารา นางแบบมาใส่โชว์ ดังนั้นการที่ดารา นางแบบคน
หนึ่งใส่เสื้อตัวหนึ่งสวย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเราใส่แล้วจะสวยเหมือนนางแบบ การแต่งกายที่ดีส าหรับการ
ท างานก็คือ สะอาด สุภาพ และโชว์บุคลิกเฉพาะของคุณออกมา 

6. มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง การที่จะพัฒนาตนเองได้ ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และ
ต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความตั้งใจ ต้องมีความเชื่อว่า ศักยภาพของตนเองนั้นสามารถพัฒนาขึ้น
ได้ และทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
และต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะน ามาซึ่งสิ่งดีๆ ในชีวิตวันข้างหน้า 

7. วางแผนก่อนลงมือท า ในการท างานนั้นนอกจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างาน
แล้ว การวางแผนช่วยให้งานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาและการใช้
ทรัพยากรในการท างาน การท างานที่มีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไขของการวางแผนงานที่ดี  
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การวางแผนที่ดีเกิดจากความคิดที่รอบคอบ คิดจากมุมมองที่หลากหลาย การวางแผนเป็นการสร้าง
ข้อเสนอของการด าเนินงานที่เป็นไปได้หลายทางเลือก โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก 
และยังเป็นการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ในการท างานเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ท างานได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นการวางแผนถือองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

8. วิเคราะห์ตนเอง ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกที่ควรต้องท าคือ 
การวิเคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความช านาญหรือมีศักยภาพพิเศษในด้าน
ใด ก็ควรที่จะต้องเสริมศักยภาพของตนในด้านนั้น และควรที่จะต้องท าในสิ่งที่ตนเองมีความถนัดหรือ
มีความช านาญ และส าหรับความสามารถในด้านที่ยังขาดทักษะและความช านาญก็ควรที่จะหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน ในอนาคต 

9. สมาธิเพ่ิมพลังในการคิด สมาธิ คือ การที่มีใจตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่ 
กล่าวในภาษาชาวบ้านก็คือ การมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านนั่นเอง การฝึกสมาธิ            
มิใช่ด้วยเหตุผลของการเข้าถึงนิพานแต่เพียงเท่านั้น แต่การฝึกสมาธิสามารถน ามาใช้ประโยชน์             
ในชีวิตประจ าวันได้เช่นกัน เพราะการฝึกสมาธินั้นท าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจการงานได้
ราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วทะลุปรุโปร่ง เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึกมาให้มีความนิ่งดีแล้ว              
เมื่อมีความนิ่งเป็นสมาธิดีแล้ว ย่อมมีพลังแรงกว่าใจที่ไม่มีสมาธิ ดังนี้เมื่อจะคิดท าอะไร ก็จะท าได้ดี 
และได้เร็วกว่าคนปกติ ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกสมาธิมาก่อน การฝึกสมาธิจะช่วยในด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ ท าให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า มีความองอาจสง่าผ่าเผย             
มีผิวพรรณผ่องใส มีความมั่นคงทางอารมณ์ หนักแน่น เยือกเย็น และเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นผู้มีเสน่ห์ เพราะไม่มักโกรธ มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั่วไป 
การฝึกสมาธิบ่อยๆ ท าให้เกิดปัญญาในการท าสิ่งใดๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น 
นอกจากนี้การฝึกสมาธิยังช่วยคลายเครียด และลดความเครียดที่จะเข้ามากระทบจิตใจได้ เมื่ อเรา          
ไม่เครียด ร่างกายก็จะหลั่งสารท าให้เกิดความสุข ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะมีภูมิต้านทาน
ทั้งภูมิต้านทานทางจิตใจ และภูมิต้านทานเชื้อโรค และยังท าให้ดูอ่อนกว่าวัยช่วยชะลอความแก่ได้ด้วย 

10.  สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง สุขภาพร่างกายมีส่วนส าคัญต่อการปฏิบัติงาน งานทุกอย่างจะ
ไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้หากผู้ปฏิบัติงานเกิดการเจ็บป่วย ผู้มีสุขภาพดีย่อมท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นควรดูแลสุขภาพให้ดี และออกก าลังกายสม่ าเสมอ การมีสุขภาพที่ดีเป็นสภาวะที่
ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีความพิการใดๆ ร่างกายสามารถท างานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะสุขภาพที่ดีทางกายนั้น ควรประกอบด้วย ร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
ระบบต่างๆ และอวัยวะทุกส่วนท างานได้ดีมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ 
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับวัย รวมทั้งภาวะทางสมองด้วย การที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีได้นั้นร่างกาย
ต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการพักผ่อนที่สุดคือ การได้นอนหลับอย่างพอเพียง ภายหลัง
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จากการนอนหลับและพักผ่อนแล้ว ร่างกายจะคืนสู่สภาพปกติสดชื่น  พร้อมรับกับการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือภารกิจในวันต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้  
1. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในองค์การให้มีโอกาสไปดูงาน

หรือศึกษา วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแรงงานต่างด้าว  
2. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวในองค์การให้ผู้น าในองค์กรมี

ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน เพ่ือป้องกันการท าผิด กฎหมายแรงงานต่างด้าวทั้งผู้ประกอบการ
และแรงงาน 

3. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ในองค์การให้มีวัฒนธรรม
ร่วมกันระหว่างแรงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้แรงงานต่างด้าว เกิดความรักและเข้าใจความเป็นอยู่
ในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเพ่ือนบ้าน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ที่  เกี่ยวข้องได้น าไปใช้

ดังต่อไปนี้  
1. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ผู้บริหาร และบุคลากรควรมี

ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย แรงงานต่างด้าว และให้มีการอบรมเรื่องภาษาในการสื่อสาร เพ่ือให้
สามารถเข้าใจกัน ได้โดยง่าย ท าให้ไม่เสียเวลาในการสอนงาน และไม่เกิดความเข้าใจผิดบ่อยครั้ง ควร
จัดอบรมพนักงาน เรื่องการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ติด กิน เที่ยว แล้วตื่นสายไม่มาท างาน ขาดงาน 
เปลี่ยนงานบ่อย และมีระเบียบที่ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระเบียบควรรับพนักงานที่มีหนังสือเดินทาง 
และให้ทาหนังสือ รับรองการเข้าท างานของคนต่างด้าว เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา มีระเบียบที่แน่นอนเรื่อง
ติดเล่นการพนัน เพราะป้องกันปัญหาตามมาอีกหลายเรื่อง ให้พนักงานรู้จักรักษาความสะอาดในที่
ท างาน ทิ้งขยะให้ เป็นที่ เพ่ือเป็นต้นแบบของการน าไปใช้ในที่อยู่อาศัย 

2. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะเรื่อง
การท างาน ให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยให้รู้จัก คิดเอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนางาน โดยการจัดการประชุมให้พนักงาน ได้เสนอแนวคิด ให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนในงาน
ที่ง่าย จึงเข้าไปแนะน าในภายหลัง ให้รู้จักน าเอาอุปกรณ์,วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ า และวิธีบ ารุงรักษา 
ผู้ประกอบการควรหาโอกาสนั่งคุยกับ พนักงานบ่อย เพ่ือความเป็นกันเอง และได้ทราบข้อมูล                
ที่เป็นจริง  
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3. การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าว ผู้บริหารควรให้มีการอบรมงาน
ก่อนการเข้าท างาน อบรมพนักงานให้มีความ เข้าใจในระเบียบและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และหน้าที่
การเป็นพนักงาน เรื่องตรงต่อเวลาการท างาน ให้เอาใจใส่ต่องานทุกขั้นตอนที่ทา เพ่ือลดการสูญเสีย 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้ เหมาะสมกับค่าแรง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ ได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็น ดังต่อไปนี้  
1. ควรใช้กลไกของการการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวระบบบริหารงาน เพ่ือเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร การการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวศักยภาพและคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการผนึกก าลังและการท างานเป็นทีมร่วมกันภายในองค์กร 

2. ควรจัดระบบโครงสร้างขององค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจสนองตอบต่อพันธกิจของ
องค์กรในอนาคต มีการวิเคราะห์จ านวนอัตราที่เหมาะสม การวางเส้นทางความก้าวหน้า สวัสดิการ 
และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือจัดท าแผนการการพัฒนาคุณภาพแรงงานต่างด้าวตามหลักสมรรถนะ
ทั้งนี้อาจวางระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมีข้อจ ากัดบางประการ        

3. ควรมีการสรุปผลการด าเนินงาน เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้เห็นอย่างชัดเจน และจัดท าสาร
บรรณหน้าแฟ้มเอกสาร 

4. ผู้บริหารระดับสูง  ควรตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ระบบและกลไกคุณภาพ 
ตลอดจนมีการหารืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการการพัฒนาคุณภาพ
แรงงานต่างด้าว 
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