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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกลับประเทศกับการส่งเงินกลับของ

แรงงานไทยในออสเตรเลีย รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับประเทศของแรงงาน อันได้แก่ 

ความพึงพอใจในรายได้ อาชีพ และกฎหมาย โดยใช้แบบสอบถามแรงงานไทยในออสเตรเลีย ที่

ประกอบอาชีพอยู่ในธุรกิจบริการ 4 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม นวดและสปา แรงงาน

ในบ้าน และโรงแรม จ านวน 100 ชุด แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

(Pearson Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้า (Stepwise Regression) ด้วย SPSS  

ผลการศึกษาพบว่า แรงงานที่ตั้งใจกลับประเทศจะส่งเงินกลับสูงกว่าแรงงานที่ตั้งใจไม่

กลับ ทั้งในด้านปริมาณและสัดส่วนต่อรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษา ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรายได้และอาชีพต่อความ

ต้ังใจกลับประเทศ กลับไม่เป็นไปตามทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและสมมติฐาน

การศึกษา เนื่องจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าความพึงพอใจในรายได้และอาชีพไม่มี

ความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลับประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ในขณะที่ความพึงพอใจใน

กฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากนักในการศึกษาในอดีต กลับเป็นปัจจัยหลักที่

ส่งผลต่อความตั้งใจกลับประเทศของแรงงาน 
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ผลการวิเคราะห์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางกฎหมาย

ภายในของไทยและออสเตรเลีย และความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายภายในที่น ามาวิเคราะห์ 

ได้แก่ กฎหมายคนเข้าเมืองและสัญชาติ กฎหมายภาษี และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ชาวต่างชาติ

สามารถเดินทางเข้าไปท างานในออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายได้ในหลายช่องทาง รวมทั้งมีกฎหมาย

การคุ้มครองแรงงานที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการคุ้มครองแรงงานของ

ไทย หลังจากการเป็นผู้พ านักชั่วคราวแล้วกฎหมายสัญชาติของออสเตรเลียยังเปิดโอกาสให้แรงงาน

ต่างชาติเป็นบุคคลสัญชาติหรือผู้พ านักถาวรอีกด้วย นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ความตกลงการค้าเสรี

ไทยออสเตรเลียยังพบว่า แม้ความตกลงฯ จะมีเนื้อหาเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเดินทางไปท างานใน

ออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังพบอุปสรรคในบางประเด็น โดยเฉพาะการพิสูจน์ความจ าเป็นในการจ้าง

แรงงานต่างชาติ และการทดสอบภาษา ท าให้แรงงานไทยไม่ได้รับประโยชน์จากความตกลงฯ อย่าง

แท้จริง อีกทั้งผลของความตกลงฯ ก็ไม่ได้ส่งผลต่อจ านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ท างานในออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายอีกด้วย  

 

ค ำส ำคัญ : เงินส่งกลับ ความตั้งใจกลับประเทศ แรงงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 

 

Thesis Title REMITTANCES AND INTENTIONS TO RETURN 

HOME OF THAI MIGRANT WORKERS IN 

AUSTRALIA 

Author Miss Potjaporn Joonlaoun 

Degree Master of Arts 

Department/Faculty/University International Trade Laws and Economics  

 Laws and Economics 

 Thammasat University 

Thesis Advisor Associate Professor Kiriya Kulkolkarn, Ph.D. 

Academic Year 2015 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzed a correlation between intentions to return home and 

remittances of Thai migrant workers in Australia as well as the determinants of their 

decisions to return namely the satisfactions in income, employment and laws. The 

data was collected from 100 of Thai migrant workers who were legally being 

employed in Australia in the four service industries, restaurants and beverages, 

massages and spas, domestic workers and hotels. For data analysis, it employed 

Pearson Correlation and Stepwise Regression as statistical processes for estimating 

the relationships among the variables through SPSS.  

The results show that the workers who have the return intention remit 

more money back home in terms of the amount per year and proportion of their 

incomes and this is consistent with the previous studies. However, the analysis of the 

relationship between the income and employment satisfactions surprisingly shows 



(4) 

difference as they do not relate to the intentions to return as hypothesized while the 

satisfaction in laws distinctly does.  

Furthermore, on the results discussion it raised some legal instruments, 

domestic laws and international agreements, which could affect the findings. The 

domestic laws used to discuss in this paper were the laws of migration and 

citizenship, taxation and labor protection. The discussion pointed that migrants could 

find various channels to enter Australia with working purposes. Comparing to 

Thailand, Australia also offers more satisfactory taxation and labor protection. 

Additionally, it gives opportunities to temporary migrants to become its citizens and 

permanent residents. The additional discussion in the same chapter also revealed 

that although Thailand Australia Free Trade Agreement extends more opportunities 

to Thai nationals to work in Australia, some obstacles still remain especially the 

assessment of labor market impact and English Test and in fact this agreement does 

not positively affect the number of Thai workers who legally registered to work in 

Australia.  

 

Keywords: Remittances, Intention to Return, Workers 
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อันมีค่าที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา 

กุลกลการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่คอยแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่ าง ๆ และชี้แนะให้ค าปรึกษา ผู้

ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณคุณ ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร ส าหรับค าปรึกษาในเรื่องการเขียนสมการทาง

เศรษฐศาสตร์ คุณรัตนา มาลา และคุณภูเบศร์ ประจงการ ในการช่วยเหลือการท าแบบสอบถาม และ

ขอขอบพระคุณกลุ่มคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ที่อนุมัติทุนใน     

การน าเสนองานวิจัยนี้ในต่างประเทศ อาจารย์ทุกท่านในโครงการ และเพ่ือนๆ กลุ่มคุโรบุตะ ใน

มิตรภาพ การแบ่งปัน และความช่วยเหลือที่มีให้กันด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอย

สนับสนุนและเป็นก าลังใจ ขอขอบพระคุณแพทย์หญิงรัชนิศ พรวิภาวี ที่ท าให้ผู้ศึกษามีชีวิตอยู่จนท า

ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และสุดท้ายขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ คริสตจักรนิมิตใหม่ที่

ร่วมกันอธิษฐานและคอยเป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมา   

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุง แก้ไขใน

การศึกษาครั้งต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 
1.1. ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

ในปี พ.ศ.2557 แรงงานไทยได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปท างานในต่างประเทศผ่าน

ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สังกัดกระทรวงแรงงาน จ านวน 68,802 คน (ส านักบริหาร

แรงงานไทยไปต่างประเทศ, 2557, น.3) โดยคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของก าลังแรงงานรวมท้ังหมดของ

ประเทศ1 และในจ านวนนี้มีแรงงานท่ีต้องการเดินทางกลับเข้าไปท างานใหม่ผ่านการลงทะเบียนใน

ลักษณะเดิม หรือ ประเภท Re-Entry มากถึง 50,727 คน (ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ, 

2557, น.3) หรือ คิดเป็นร้อยละ 73.73 ของแรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ

ท้ังหมดในปีเดียวกัน นอกจากนี้ ภาพที่ 1.1 ยังแสดงให้เห็นสัดส่วนของแรงงานประเภท Re-Entry ต่อ

จ านวนแรงงานท่ีลงทะเบียนท้ังหมดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ.2557 ซึ่งคิดเป็นอัตราเฉล่ียถึงร้อยละ 

0.69 ของแรงงานท่ีลงทะเบียนท้ังหมด  

สถิติการเดินทางดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลแรงงานท่ีได้รับอนุญาตผ่านกระทรวงแรงงาน

เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติยังสามารถเกิดขึ้นได้ในช่างทางอื่น เช่น 

การเดินทางเข้าประเทศด้วยการสมรสกับคนชาตินั้น แล้วได้รับสิทธิ์การท างานอย่างถูกกฎหมายใน

ภายหลัง การเข้าประเทศด้วยวีซ่าประเภทอื่นท่ีให้สิทธิ์การท างานบางอย่างได้ หรือแม้แต่การลักลอบ

ท างานอย่างผิดกฎหมายก็ตาม ดังนั้นจ านวนแรงงานไทยในต่างประเทศจึงคาดว่าจะมีมากกว่าสถิติ

จากส านักบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ   

                                                             
1 ค านวณจากก าลังแรงงานรวมทั้งหมดของประเทศ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 จ านวน 38,597.6  

ล้านคน  
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ภาพท่ี 1.1 เปรียบเทียบระหว่างแรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานในต่างประเทศ

ท้ังหมด (แรงงานท้ังหมด) กับแรงงานลงทะเบียนเพื่อกลับเข้าไปท างานใหม่ (Re-Entry) ต้ังแต่ปี 

2548-2558 จาก รายงานสถิติ คนหางานแจ้งความประสงค์เดินทางไปท างานต่างประเทศ ปี 2557, 

โดย ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (2557).  

 

แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศเหล่านี้อาจเลือกท่ีจะเดินทางกลับไทย

อย่างถาวรหลังจากท่ีท างานไปได้ในระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจตัดสินใจท่ีจะพ านักอยู่ในประเทศ

ปลายทางอย่างถาวร การกลับประเทศนี้มีความส าคัญต่อไทยอย่างมากท้ังในด้านทรัพยากรมนุษย์และ

เศรษฐกิจ องค์การผู้ย้ายถ่ินแห่งสหประชาชาติ ได้น าเสนอประเด็นนี้ในการประชุมหัวข้อ การส่งเสริม

บทบาทแรงงานข้ามชาติกลับประเทศต่อการพัฒนา (Enhancing the Role of Return Migration 

in Fostering Development) โดยกล่าวว่าแรงงานกลับประเทศไม่ว่าจะเป็นการย้ายกลับอย่างถาวร

หรือช่ัวคราวก็ตาม สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ท้ังประเทศต้นทาง (Home Country) และปลายทาง 

(Host Country) ท้ังในด้านทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจ เพราะเป็นการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ 

เทคโนโลยี วิทยาการ และเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ การค้า การเมืองและ

วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้ออกนโยบาย (Policy Maker) แต่ละประเทศท้ังในฐานะการเป็น

ประเทศผู้รับและส่งแรงงาน ต่างก็พยายามหาแนวทางในการส่งเสริมให้การกลับประเทศนี้เกิด

ประโยชน์ในด้านการพัฒนามากท่ีสุด (International Organization for Migration, 2008)  

การกลับประเทศของแรงงานไทยนอกจากจะมีความส าคัญในด้านทุนมนุษย์แล้วยังมี

ความส าคัญอย่างมากต่อปริมาณเงินส่งกลับ (Remittance) ซึ่งถือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ
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ประเทศ ไทยมีปริมาณเงินส่งกลับเป็นอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก รองจากจีน 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีปริมาณ 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (The World Bank, 

2014a, p.6) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.46 ของ GDP ของประเทศ2 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสถิติจ านวน

แรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้ไปท างานในต่างประเทศผ่านส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศไม่

แปรผันตามปริมาณเงินส่งกลับ ภาพท่ี 1.2 แสดงให้เห็นว่า ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา แม้จ านวน

แรงงานจะลดลงแต่ปริมาณเงินส่งกลับกับเพิ่มข้ึน  

 

 

ภาพที่ 1.2 แสดงจ านวนแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานในต่างประเทศผ่านส านักบริหารแรงงานไทย

ไปต่างประเทศ กับปริมาณรายได้ส่งกลับ ระหว่างปี 2548 ถึง 2557 จาก ประมาณการรายได้ท่ีคน

ไทยส่งกลับโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย, โดย ส านักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

(2557). 

 

มีทฤษฎีและผลการศึกษาจ านวนมาก (Stark & Bloom, 1985; Poirine, 1997; 

Glytos, 1997; Havolli, 2009; Ahlburg & Brown, 1998; Brown, Leeves & Prayaga, 2012; 

Lucas & Stark, 1985; Atienza & Webb, 2015; Goschin, Roman & Popa, 2010; Bouoiyour 

& Miftah, 2014; Davis & Jenkinson, 2012) ท่ีแสดงให้เห็นว่าความต้ังใจกลับประเทศมี

                                                             
2 ค านวณจาก GDP at market price ปี 2557 (The World Bank, 2014d)  
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ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินส่งกลับ โดยแรงงานต่างชาติท่ีต้ังใจกลับประเทศบ้านเกิดจะมีพฤติกรรม

การส่งเงินกลับสูงกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังไม่มีการงานศึกษาใดท่ี

ท าการศึกษาแรงงานไทยในออสเตรเลีย  

ออสเตร เ ลียเป็นหนึ่ ง ในประเทศเป้าหมายของแรงงาน ไทย ในการส ารวจ                 

ส ามโนประชากร ปี 2554 พบว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียจ านวน 45,456 คน3 (Beasley, 

Hirsch and Rungmanee, 2014) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.864 ของจ านวนประชากรท่ีไม่ได้เกิดใน

ออสเตรเลีย (Overseas Born Population) แม้ว่าคนไทยเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ย้ายถิ่น

จากประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะ จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนาม แต่การส ารวจ

ดังกล่าวพบว่าจ านวนคนไทยภาพรวม5 ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยถือเป็นกลุ่มประเทศท่ี

มีจ านวนเพิ่มขึ้นเร็วท่ีสุด การส ารวจพบว่าคนไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากการส ารวจในปี 

2544 (Beasley et al, 2014) แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแม้จ านวนคนไทยในภาพรวมจะเพิ่มขึ้น แต่

จ านวนแรงงานท่ีเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยการลงทะเบียนผ่านส านักงานบริหารแรงงาน

ไทยไปต่างประเทศกลับมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา ดังเห็นได้จากภาพท่ี 1.3  

 

                                                             
3 ใช้วิธีนับผู้พ านักในออสเตรเลียที่เกิดในประเทศไทย 
4 ค านวณจากจ านวน 5.3 ล้านคน ซึ่งเป็นจ านวนประชากรที่มิได้เกิดในออสเตรเลียจากการส ารวจ

ส ามะโนประชากรปี 2011 (Australian Bureau of Statistics, 2006) 
5 หมายถึง คนไทยทั้งหมดที่พ านักอยู่ในออสเตรเลีย ทั้งประเทศช่ัวคราวและถาวร   
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ภาพที่ 1.3 แสดงสถิติแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานในออสเตรเลียผ่านส านักงานบริหารแรงงานไทย

ไปต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นแรงงานท้ังหมดกับแรงงานท่ีลงทะเบียนเพื่อขอเดินทางกลับเข้าไปอีก 

(Re-Entry) จาก ข้อมูลของส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (2557), โดย ผู้วิจัย (ผู้

วิเคราะห์ข้อมูล)  

 

การท่ีสถิติจ านวนคนไทยในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นแต่จ านวนแรงงานไทยท่ีเดินทางเข้า

ประเทศด้วยวีซ่าท างานลดลง อาจสะท้อนลักษณะของคนไทยในออสเตรเลียใน 2 ประเด็น ได้แก่ คน

ไทยส่วนใหญ่เดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าประเภทอื่นท่ีมิใช่วีซ่าท างาน เช่น วีซ่าแต่งงาน ติดตาม

ครอบครัวหรือวีซ่านักเรียน หรืออาจเป็นการเพิ่มจ านวนคนไทยท่ียังไม่ต้องการเดินทางกลับประเทศ

และอาจเปล่ียนสถานะจากการเป็นผู้พ านักช่ัวคราวเป็นการพ านักอย่างถาวร 

การทราบลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับพฤติกรรมการส่งเงิน

กลับของแรงงานไทยในออสเตรเลีย นอกจากสามารถใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการส่ง เงินกลับจาก

ออสเตรเลียในอดีตและท านายพฤติกรรมในอนาคตแล้ว ยังอาจใช้เป็นกรณีศึกษาการส่งเงินกลับของ

แรงงานไทยในประเทศอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันได้อีกด้วย 

เมื่อความต้ังใจกลับประเทศส่งผลต่อพฤติกรรมการส่ง เงินกลับ แล้วมีปัจจัยใดบ้างท่ี

ส่งผลต่อความต้ังใจกลับประเทศ มีงานวิจัยและทฤษฎีท่ีระบุว่า ปัจจัยด้านรายได้และอาชีพส่งผลต่อ

การตัดสินใจกลับประเทศของแรงงานต่างชาติ (Todaro, 1969; Stark, 1999) งานวิจัยนี้จึงต้องการ

ศึกษาว่าข้อสรุปดังกล่าวสามารถน ามาอธิบายความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลีย
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ได้หรือไม่ และเป็นท่ีน่าสังเกตว่ามีทฤษฎีและงานวิจัยจ านวนน้อยท่ีกล่าวถึงปัจจัยทางด้านกฎหมาย 

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายส่งผลกระทบโดยตรงต้ังแต่การเริ่ม

เดินทางจนถึงสภาพการท างานและการด ารงชีวิตในต่างประเทศของแรงงานไทย งานวิจัยนี้จึงต้องการ

ศึกษาปัจจัยทางด้านข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายในท้ังของไทยและออสเตรเลีย ท่ีอาจ

ส่งผลต่อความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยด้วย  

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับพฤติกรรมการส่งเงิน

กลับของแรงงานไทยในออสเตรเลีย 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านรายได้ อาชีพและกฎหมายต่อความ

ต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลีย  

 

1.3 โจทย์กำรวิจัย 

 

1.3.1 ความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงาน

ไทยในออสเตรเลียหรือไม่ อย่างไร 

1.3.2 ปัจจัยทางด้านรายได้ อาชีพ และกฎหมายมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับ

ประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลียหรือไม่ อย่างไร 

 

1.4 สมมติฐำนกำรศึกษำ 

 

1.4.1 ความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงาน

ไทยในออสเตรเลีย โดยแรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศจะมีความต้องการส่ง เงินกลับประเทศสูง

และบ่อยกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ 

1.4.2 แรงจูงใจด้านรายได้ อาชีพ และกฎหมาย มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับ

ประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ตามทฤษฎี New Economics of labor Migrations 
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Theory –NELM กล่าวคือ แรงงานท่ีมีความพึงพอใจในรายได้ อาชีพ และกฎหมายในประเทศรับ

แรงงานสูงจะมีความต้ังใจกลับประเทศมากกว่าแรงงานท่ีมีความพึงพอใจต่ ากว่า 

 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 

1.5.1 ประชำกร 

แรงงานไทยในออสเตรเลียท่ีจ้างงานภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย ในธุรกิจบริการ 

4 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องด่ืม นวดและสปา แรงงานในบ้าน (Domestic Worker) และ

โรงแรม โดยมีอายุต้ังแต่ 15 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พ านักถาวร (Permanent 

Resident) ท างานระยะส้ัน (Temporary Work) และวีซ่านักเรียน6 (Student Visa)  

 

1.5.2 ตัวแปรที่น ำมำวิเครำะห์ 

1.5.2.1 ตัวแปรทำงเศรษฐศำสตร์ ได้แก่  

(1) ความพึงพอใจในรายได้ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ ความเพียงพอต่อ

ค่าครองชีพ การตอบสนองความต้องการต้ังแต่ก่อนเดินทาง ความเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถ 

และโอกาสในการเพิ่มรายได้ในอนาคต  

(2) ความพึงพอใจในอาชีพ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคง 

โอกาสในความก้าวหน้า การได้รับการปฏิบัติในฐานะแรงงาน และสภาพแวดล้อมการท างาน 

(3) ความพึงพอใจในกฎหมาย ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจ

ในวีซ่าและระเบียบการเข้าเมืองของออสเตรเลีย ระบบภาษีและการคุ้มครองแรงงานของออสเตรเลีย

และไทย 

 

 

                                                             
6 ยกเว้นนักเรียนในโครงการ Work and Holiday เน่ืองจากเป็นโปรแกรมระยะสั้น (1 ปี) ผู้เข้าร่วม

โครงการต้องมีก าหนดการกลับประเทศที่ชัดเจน ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มในการน าเงินกลับประเทศพร้อม

ตนเองเมื่อหมดระยะเวลาโครงการ 
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1.5.2.2 ตัวแปรทำงกฎหมำย ได้แก่ 

(1) ความตกลงระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ความตกลงการค้าเสรีไทย

ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement – TAFTA) และ ความตกลงเพื่อการ

เว้นการเก็บภาษีซ้อนไทยออสเตรเลีย (Agreement Between the Kingdom of Thailand and 

Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion 

with Respect to Taxes on Income) 

(2) กฎหมายภายในประเทศ ประกอบด้วย 

(2.1) กฎหมายออสเตรเลีย ได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ.

1958 (Migration Act 1958) พระราชบัญญัติสัญชาติ ค.ศ.1948 (Australian Citizenship Act 

1948) พระราชบัญญัติการท างานท่ีเป็นธรรม ค.ศ.2009 (Fair Work Act 2009) และพระราชบัญญัติ

การจัดการภาษี ค.ศ.1953 (Taxation Administration Act 1953) 

(2.2) กฎหมายไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

และประมวลรัษฎากร 

 

1.5.3 ระยะเวลำ    

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 3 เดือน (พฤษภาคม – สิงหาคม) ใน ปี 2558 

 

1.6 วิธีกำรศึกษำ 

 

1.6.1 กำรเก็บข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 

วิธี ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 

1.6.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยจัดท าแบบสอบถามในรูปแบบ

ตัวเลือก (Multiple Choice) จ านวน 100 ฉบับ  

1.6.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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1.6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson 

Correlation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้า (Stepwise Regression) ด้วย

โปรแกรม SPSS 

 

1.6.3 กำรอภิปรำยผล 

อภิปรายผลการศึกษาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับการวิเคราะห์

ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของออสเตรเลีย และการเปรียบเทียบกฎหมาย

ภายในท้ังของไทยและออสเตรเลีย  

  

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1.7.1 เพื่อเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศและปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยในต่างประเทศในกลุ่มงานเดียวกัน 

1.7.2 เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ออกนโยบายแรงงานให้ทราบถึงปัจจัยดึงดูดและลักษณะของ

แรงงานท่ีเดินทางกลับและสามารถออกนโยบายรองรับแรงงานได้อย่างเหมาะสม 

1.7.3 เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ออกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจในการวางแผนและเพิ่ม

ปริมาณเงินส่งกลับของประเทศ  

1.7.4 เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจลงนามข้อตกลงระหว่างประเทศในการลดข้อจ ากัด

ทางกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อแรงงานไทยในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
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บทท่ี 2  

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกลับประเทศและกำรส่งเงินกลับ 

 

พฤติกรรมการกลับประเทศและการส่งเงินกลับมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้

ย้ายถิ่นและประเทศต้นทางและปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ย้ายถิ่นในกลุ่มประเทศ OECD ร้อยละ 

20 ถึง 50 เดินทางออกจากประเทศภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากการพ านักในประเทศนั้นๆ โดย

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์มีอัตราการย้ายถิ่นออกน้อยกว่าประเทศในกลุ่มยุโรป 

(OECD, 2008) ในขณะท่ีร้อยละ 60 ของผู้ย้ายถิ่นชาวโปแลนด์ในประเทศนิวซีแลนด์จะเดินทางกลับ

ประเทศหลังจากการพ านักอยู่ในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 10 ปี (Economic Commission for 

Europe, 2012) เป็นต้น 
เงินส่งกลับ (Remittance) เป็นกระบวนการส าคัญของแรงงานต่างชาติเพราะเป็น

วิธีการท่ีแรงงานจะสามารถส่งเงินท่ีได้จากการท างานในประเทศปลายทางไปยังประเทศบ้านเกิดเพื่อ

วัตถุประสงค์ต่างๆ เงินโส่งกลับแม้เป็นผลโดยตรงจากการย้ายถิ่น (Migration) แต่ก็มิได้แปรผันตาม

กัน กล่าวคือ แม้จ านวนแรงงานจะไม่เพิ่มขึ้น หรืออาจอยู่ในจุดท่ีเติบโตเต็มท่ีแล้ว แต่ เงินส่งกลับยัง

สามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ และไม่หยุดตามจ านวนแรงงาน (Stark & Bloom, 1985) นอกจากนี้เงิน

ส่งกลับยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจต่อประเทศปลายทางอย่างมากเนื่องจากเป็นรูปแบบเงินโอนท่ีมี

เสถียรภาพมากกว่าทุนโอนประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ (Buch, Kuckulenz, Le 

Manchec, 2002) 

ความหมายการส่งเงินกลับหรือการโอนเงินกลับประเทศ (Remittance) ในทางดุลบัญชี

ประกอบด้วย 3 ความหมาย ซึ่งรวมท้ังในรูปแบบการโอนเข้า (Inflow) และ การโอนออก (Outflow) 

ได้แก่ (Davis & Jenkinson, 2012)  

(1) การส่งเงินกลับของแรงงาน (Workers Remittances) หมายถึง การโอนเงินของ

แรงงานท่ีอาศัยอยู่อีกประเทศหนึ่งให้กับบุคคลโดยอาจเป็นสมาชิกครอบครัวท่ีอาศัยอยู่อีกประเทศ

หนึ่ง ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน 
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(2) การจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง (Compensation of Employees) หมายถึง การโอน

จ่ายค่าแรงและเงินเดือนจากประเทศท่ีแรงงานไม่ได้อาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่น ค่าแรงของลูกจ้างช่ัวคราว 

เป็นต้น 

(3) การโอนเงินของต่างชาติ (Migrant Transfers) หมายถึง การโอนเงินท้ังหมดของ

บุคคลท่ีพ านักอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง 

ในการศึกษานี้จะเน้นเฉพาะการส่งเงินกลับในความหมายแรกเท่านั้น ได้แก่ การส่งเงิน

กลับของแรงงาน  

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการกลับประเทศและการส่งเงินกลับโดยส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษา

ภาพรวมของผู้ย้ายถ่ิน (Migrant) มากกว่ามุ่งศึกษาเฉพาะแรงงาน แต่สามารถกล่าวได้ว่าผู้ส่งเงินกลับ

ส่วนใหญ่คือผู้มีรายได้อันอาจเกิดจากการท างาน ดังนั้นจึงสามารถน าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความต้ังใจ

กลับประเทศและการส่งเงินกลับของผู้ย้ายถ่ินมาท าความเข้าใจและท านายพฤติกรรมของแรงงานได้  

 

2.1 แนวคิดที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกลับประเทศกับเงินส่งกลับกลับ 

 

มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีพิสูจน์ว่าพฤติกรรมการส่งรายได้กลับมีความสัมพันธ์กับความ

ต้ังใจกลับประเทศ โดยระบุว่า ผู้ย้ายถิ่นหรือแรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศจะมีแนวโน้มส่ง เงิน

กลับประเทศสูงกว่าผู้ท่ีต้ังใจไม่กลับ (Glytos1997, Havolli 2009, Ahlburg & Brown 1998, 

Brown, Leeves & Prayaga 2012, Lucas & Stark 1985, Atienza & Webb 2015, Goschin, 

Roman & Popa 2010, Bouoiyour & Miftah 2014 and Davis & Jenkinson 2012) งานวิจัย

ส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องมักใช้พื้นฐานทฤษฎีเดียวกัน ได้แก่ New Economics of Labor Migration-

NELM อธิบายโดย Stark และ Bloom (1985) และ Three Waves Theory ของ Poirine (1997) 

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับพฤติกรรมการส่งเงินกลับจึงสามารถอธิบายได้จาก

แบบจ าลอง 2 รูปแบบนี้ 

 

2.1.1 New Economics of Labor Migration – NELM  

Stark และ Bloom (1985) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับ

ประเทศต่อปริมาณเงินส่งกลับในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับครอบครัวในประเทศบ้าน
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เกิด โดยอธิบายว่า ครอบครัวมีส่วนในการส่งแรงงานมาท างานในต่างประเทศ โดยการรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพื่อส่งสมาชิกในครอบครัวมาท างาน เมื่อเดินทางมาท างานไปต่างประเทศส าเร็จแล้ว

แรงงานจึงต้องส่งเงินบางส่วนกลับประเทศบ้านเกิดเพื่อเป็นการจ่ายคืนให้แก่ครอบครัว Stark และ 

Bloom มองว่า ความล้มเหลวของตลาด (market failure) ท าให้เกิดปัญหาการผลิตในท้องถิ่น 

(Local Production) โดยเฉพาะ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ท าให้ต้องมีการส่งแรงงานมาท างาน

ในต่างประเทศ กล่าวคือ แรงงานในท้องถิ่นขาดความสามารถและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เช่น ขาดความสามารถในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ท า

ให้คนกลุ่มนี้ตัดสินใจเดินทางมาท างานในต่างประเทศเพื่อหารายได้มาแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว 

Stark และ Bloom ได้น าเสนอโมเดลท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ

ต้ังใจกลับประเทศกับการส่งเงินกลับของแรงงาน ในรูปแบบวงจรชีวิต (Life Cycle Perspective) 

กล่าวคือ เริ่มแรกปริมาณเงินส่งกลับจะติดลบเนื่องจากครอบครัวในประเทศบ้านเกิดต้องท าหน้าท่ี

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท้ังหมด และเงินส่งกลับจะสูงขึ้นหลังจากท่ีแรงงานได้รับเงินเดือน 

แต่หากแรงงานตัดสินใจท่ีจะต้ังรกรากอยู่ในประเทศนั้นเลย เงินส่งกลับจะลดลง และแรงงานจะท า

หน้าท่ีเป็นผู้ประกันรายได้ (Income Insurer) มากกว่าเป็นผู้สนับสนุนรายได้ (Income Supporter) 

กล่าวคือ แรงงานจะส่งเงินกลับต่อเมื่อจ าเป็นเท่านั้น มากกว่าการส่งเงินกลับอย่างสม่ าเสมอ 

 

2.1.2 Three Waves Theory  

Poirine (1997, น.589-611 อ้างถึงใน Buch, Kuckulenz, Le Manchec, 

2002, น. 6-7) อธิบายพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานในต่างประเทศในรูปแบบทฤษฎีคล่ืนสาม

ลูก หรือ Three Waves Theory ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ NELM โดยกล่าวว่าเงินส่งกลับเป็นการจ่าย

หนี้ท่ีเกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Development) โดยมีความคาดหวังว่า

การจ่ายคืนนี้จะมีมูลค่ามากกว่าการลงทุนแรก ทฤษฎีคล่ืนสามลูกแบ่งพฤติกรรมการส่งเงินกลับของ

แรงงานออกเป็น 3 ระยะ ตามภาพท่ี 2.1 ได้แก่ ระยะแรก คือ ระยะจ่ายคืน (Pay Back Phase) 

กล่าวคือ เมื่อแรงงานได้มาท างานในต่างประเทศแล้วแรงงานจะส่งเงินกลับในจ านวนมากเพื่อเป็นการ

จ่ายหนี้ท่ีเกิดจากการเดินทางมาท างานในต่างประเทศ ระยะท่ีสอง คือ ระยะให้กู้ยืม (Loan Phase) 

คือ ระยะท่ีแรงงานมีรายได้มากพอท่ีจะส่งกลับเพื่อให้ญาติพี่น้องกู้ยืม ในระยะนี้พบว่าปริมาณเงิน
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ส่งกลับจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากมิใช่แรงงานทุกคนท่ีต้องการส่งเงินกลับให้ญาติพี่น้องกู้ยืม และ

ระยะท่ีสาม คือ ระยะลงทุน (Investment Phase) เป็นระยะท่ีแรงงานเตรียมตัวกลับประเทศ

หลังจากท่ีได้ลงทุนและสะสมทุนในประเทศบ้านเกิดแล้ว ดังนั้นในระยะนี้เงินส่งกลับจะมีปริมาณสูงขึ้น

มากอีกครั้ง 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานท่ีต้ังใจกลับประเทศตามทฤษฎี Three Waves 

Theory ของ Poirine. จาก A theory of remittances as an implicit family loan 

arrangement, โดย Poirine (1997, น.589-611) อ้างถึงใน Worker remittances and capital 

flows โดย Buch, Kuckulenz & Le Manchec, (2002, น. 6-7). 

 

Poirine ยังได้สรุปอีกว่า ปริมาณเงินส่งกลับจะสูงท่ีสุดในกลุ่มแรงงานประเภทช่ัวคราว 

(Temporary) เนื่องจากแรงงานประเภทนี้จะอยู่ในวงจรดังกล่าวในระยะส้ัน และเงินส่งกลับจะมี

ประมาณต่ าท่ีสุดหรืออาจหายไปในท่ีสุด หากแรงงานตัดสินใจต้ังรกรากอยู่ในประเทศปลายทาง หรือ

เมื่อมีการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดจริง ภาพท่ี 2.2 แสดงให้เห็นว่าเงินส่งกลับในระยะ 

Investment Phase ของแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศลดลงอย่างมากและหายไปในท่ีสุด ซึ่งข้อสรุป
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ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Collier Piracha และ Randazzo (2011) ท่ีพบว่าแรงงานแบบ

หมุนเวียน (Circular Migrant) จะมีการส่งเงินกลับสูงกว่าแรงงานท่ีต้ังใจเดินทางกลับแบบถาวร  

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศตามทฤษฎี Three 

Waves Theory ของ Poirine. จาก A theory of remittances as an implicit family loan 

arrangement, โดย Poirine (1997, น.589-611) อ้างถึงใน Worker remittances and capital 

flows โดย Buch, Kuckulenz & Le Manchec, (2002, น. 6-7). 

 

แนวความคิดของนักวิชาการท่ีสนับสนุนทฤษฎีของ NELM และ Poirine ได้แก่แนวคิด

ของ Glytos (1997) และ Havolli (2009) ท่ีสรุปตรงกันว่าแรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศจะมี

แนวโน้มส่งเงินกลับประเทศและสะสมทุนมากกว่าแรงงานท่ีไม่ต้ังใจกลับประเทศ โดยงานศึกษาของ 

Glytos มุ่งท่ีประเภทของแรงงาน ได้แก่ ประเภทช่ัวคราว (Temporary) และถาวร (Permanent) 

โดย Glytsos มองว่าแรงงานประเภทช่ัวคราวมักมีความต้ังใจกลับประเทศในอนาคต ท าให้ต้องการ

สะสมเงินฝากเพื่อน ากลับไปใช้ในประเทศบ้านเกิดของตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว 

แรงงานประเภทนี้จึงสามารถส่งเงินกลับและสะสมทุนได้มากและรวดเร็ว (Quick Savers) กว่า

แรงงานท่ีไม่ต้ังใจกลับประเทศ ในขณะท่ี Havolli มองว่าการส่งเงินกลับของแรงงานถือเป็นการรักษา

ความสัมพันธ์กับครอบครัว (Maintaining Links) และเป็นการลงทุนเพื่อการเดินทางกลับในอนาคต 
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เช่น การซื้อบ้าน ท่ีดิน และการลงทุนท าธุรกิจเป็นต้น โดยท้ังสองมีความเห็นตรงกันว่าการตัดสินใจไม่

กลับประเทศส่งผลลบต่อปริมาณเงินส่งกลับ 

นอกจากนี้ Glytos ยังได้น าเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการโอนเงินของ

แรงงานประเภทช่ัวคราว  โดยกล่าวว่า แรงงานประเภทนี้จะมีทัศนคติและพฤติกรรมการส่งเงินกลับ

ประเทศท่ีแตกต่างจากประเภทท่ีต้องการอยู่อย่างถาวร กล่าวคือ แรงงานช่ัวคราวจะต้ังจุดมุ่งหมายใน

การสะสมเงินด้วยการลดคุณภาพชีวิตของตนเองและไม่ใช้จ่ายเพื่อการบริโภค มีความประหยัด อด

ออม ใช้จ่ายเพียงท่ีจ าเป็นเมื่ออยู่ในต่างประเทศ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและ

กลับมาใช้จ่ายในประเทศบ้านเกิด และด้วยความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานเหล่านี้จึงไม่มีการ

ลงทุนหรือสร้างเงื่อนไขใดๆ เพื่อการพ านักระยะยาวในต่างประเทศ หรืออาจสรุปได้ว่า เงินส่งกลับเป็น

ผลผลิตทางอ้อมของแรงงานท่ีไม่ต้ังใจกลับประเทศ (Permanent) ในขณะท่ีเป็นภาระผูกพันธ์ 

(Obligation Income Flow) ของแรงงานท่ีต้ังใจกลับประเทศ  

มีงานวิจัยเชิงประจักษ์จ านวนมากท่ีสนับสนุนแนวคิดท่ีว่า แรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับ

ประเทศจะมีพฤติกรรมการส่งเงินกลับและการสะสมทุนในปริมาณท่ีสูงกว่าแรงงานท่ีไม่ต้ังใจกลับ

ประเทศ ได้แก่ งานวิจัยท่ีศึกษาพฤติกรรมการส่ง เงินกลับประเทศของแรงงานกรีกในประเทศ

ออสเตรเลีย (Glytos, 1997; Ahlburg & Brown, 1998) และงานวิจัยท่ีท าการศึกษาผู้ย้ายถิ่นชาว

ตองกาและซามัวในประเทศออสเตรเลีย (Brown, Leeves & Prayaga, 2012) งานวิจัยการส่งเงิน

กลับของแรงงานต่างชาติในบอสวาน่า (Lucas & Stark, 1985) การศึกษาแรงงานฟิลิปปินส์ในไต้หวัน 

(Atienza & Webb, 2013) การศึกษาปัจจัยต่อเงินส่งกลับของประเทศคอซอวอ (Havolli, 2009) 

การศึกษาการส่งเงินกลับของแรงงานโรมาเนียท่ัวโลก (Goschin, Roman & Popa, 2010) การศึกษา

แรงงานชาวโมรอกโกในประเทศฝรั่งเศส (Bouoiyour & Miftah, 2014) และข้อมูลทางสถิติของ 

Australian Centre for Financial Studies (Davis & Jenkinson, 2012, น.23) 

 

2.2 แนวคิดที่เก่ียวกับแรงงจูงใจในกำรกลับประเทศ  

 

แนวคิดและการศึกษาเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกลับประเทศส่วนใหญ่มุ่งศึกษา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการกลับประเทศมากกว่าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจนั้น 

(Makita, 2012, p367) แนวคิดท่ีน ามาอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจกลับประเทศมีท้ังปัจจัยด้าน
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เศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย โดยสามารถแบ่งแนวคิดนี้ออกเป็น 4 ประเภทตามปัจจัยท่ีน ามา

พิจารณา ได้แก่ แนวคิดท่ีศึกษาความต้ังใจกลับประเทศจากปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่าง

เดียว แนวคิดท่ีศึกษาความต้ังใจกลับประเทศจากปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับปัจจัยทางด้าน

สังคม  แนวคิดท่ีศึกษาความต้ังใจกลับประเทศจากปัจจัยทางด้านกฎหมาย และแนวคิดท่ีศึกษาความ

ต้ังใจกลับประเทศจากปัจจัยอื่นๆ  

 

2.2.1 แนวคิดที่ศึกษำควำมต้ังใจกลับประเทศจำกปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์เพียง

อย่ำงเดียว 

แนวคิดในกลุ่มนี้มองว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิด

ความต้ังใจกลับประเทศ แต่จากการศึกษาพบว่ามีความขัดแย้งระหว่างแนวคิดในกลุ่มนี้ กล่าวคือ 

แนวคิดท่ีสรุปว่าความล้มเหลวทางด้านเศรษฐศาสตร์ท าให้เกิดการกลับประเทศ ได้แก่ แนวคิดตาม

ทฤษฎี Neoclassical Economics Theory กับแนวคิดท่ีมองว่าความส าเร็จทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

อันได้แก่ รายได้ อาชีพและการสะสมทุน ต่างหาก ท าให้เกิดการเดินทางกลับประเทศ อันได้แก่ 

แนวคิดตามทฤษฎี New Economics of Labor Migration (NELM) 

2.2.1.1 Neoclassical Economic Theory  

นักวิชาการในช่วงปี 1970 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลต่อความต้ังใจกลับประเทศ

ว่าเกิดจากการที่ผู้ย้ายถ่ินไม่ได้รับผลในทางเศรษฐศาสตร์ตามท่ีตนคาดหวังไว้แต่แรก ข้อสรุปดังกล่าว

อธิบายตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิก ท่ีน าเสนอโดย Todaro (1969, p.138-148. อ้าง

ถึงใน Makina, 2002 p. 365) โดยกล่าวว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ท าให้มีการเคล่ือนย้าย

แรงงานระหว่างประเทศ โดยปัจจัยหลัก คือ ความแตกต่างด้านค่าแรง (Wage Differences) ก่อน

แรงงานจะตัดสินใจเดินทางไปท างานระหว่างประเทศ แรงงานย่อมมีการศึกษาเปรียบเทียบโอกาสท่ี

ตนจะได้รับจากประเทศปลายทางเรียบร้อย ดังนั้นการตัดสินใจเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดจึงเกิด

จากการท่ีแรงงานไม่ได้รับค่าจ้างตามท่ีตนคาดหวังเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าจ้างท่ีได้รับไม่

เหมาะสมกับระดับการศึกษา (Constant & Massey, 2002, น.5-38. อ้างถึงใน Makina, 2002 น. 

365) 

งานวิจัยท่ีสนับสนุนทฤษฎีแบบนีโอคลาสสิก ได้แก่ งานศึกษาของ 

Makita (2012) ท่ีศึกษาการตัดสินใจกลับประเทศของผู้ย้ายถิ่นชาวซิมบับเวย์ในประเทศแอฟริกาใต้ 
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ผลการวิเคราะห์พบว่ายิ่งผู้ย้ายถ่ินชาวซิมบับเวย์ในประเทศแอฟริกาใต้ยิ่งมีรายได้สูงจะยิ่งไม่ต้องการ

กลับประเทศบ้านเกิด 

2.2.1.2 New Economics of Labor Migrations Theory –NELM 

หลังจากการน าเสนอแนวคิดของ Todaro ในปี 1969 แนวคิดในเรื่อง

ปัจจัยต่อความต้ังใจกลับประเทศของผู้ย้ายถิ่นเริ่มเปล่ียนไป จากเดิมท่ีกล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นจะต้ังใจ

เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหากไม่ได้รับค่าจ้างตามท่ีคาดหวังไว้ ในช่วงปี 1990 นักวิชาการเริ่มมอง

ว่าปัจจัยท่ีท าให้ผู้ย้ายถิ่นกลับประเทศมิได้เกิดจากความล้มเหลวแต่เกิดจากการท่ีผู้ย้ายถิ่นประสบ

ความส าเร็จในทางเศรษฐศาสตร์ตามท่ีตนคาดหวังเอาไว้ แนวคิดนี้สอดคล้องกับ ทฤษฎี  New 

Economics of Labor Migrations Theory –NELM ท่ีอธิบายโดย Stark (1991) โดยมองว่าการ

เดินทางไปท างานในต่างประเทศของผู้ย้ายถ่ิน เป็นการกระจายความเส่ียงทางรายได้ (Income Risks) 

และแก้ปัญหาข้อจ ากัดของตลาด (Market Constraints) เช่น ข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเช่ือและการ

ประกัน ในประเทศบ้านเกิด ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการด ารงชีพ การท่ีครอบครัวส่งสมาชิกไปท างานใน

ต่างประเทศและส่งเงินกลับมา เป็นการกระจายความเส่ียงทางรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ

เพื่อความสามารถในการลงทุน ดังนั้น Stark จึงมองการกลับประเทศว่าเป็นผลโดยธรรมชาติ 

(natural outcome) ของผู้ย้ายถิ่นท่ีประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ผู้ย้ายถิ่นย่อมได้รายได้ตามท่ี

ต้องการและสะสมรายได้ในขณะท่ีอยู่ในประเทศปลายทางในเวลาท่ีก าหนดไว้แล้วจึงตัดสินใจเดินทาง

กลับ การท่ีผู้ย้ายถ่ินยังไม่ตัดสินใจเดินทางกลับหรือขยายระยะเวลาในการเดินทางกลับเกิดจากผู้ย้าย

ถิ่นต้องการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังใจเสียก่อน 

งานวิจัยเชิงประจักษ์พยานท่ีสนับสนุนทฤษฎี NELM ได้แก่ งานวิจัยของ 

Ahlburg และ Brown (1998) ท่ีผลการส ารวจสรุปว่าผู้ย้ายถิ่นชาวตองกาและซามัวในประเทศ

ออสเตรเลียท่ีมีรายได้มากจะมีความต้ังใจกลับประเทศสูงกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้

ย้ายถิ่นท่ีประสบความส าเร็จมากกว่าจะมีความต้ังใจกลับประเทศสูงกว่านั่นเอง เช่นเดียวกับ 

การศึกษาแรงงานชาวโมรอกโกในประเทศฝรั่งเศส ของ (Bouoiyour & Miftah, 2014) 

แม้แนวคิดจะมีความแตกต่างกันแต่ท้ัง Neoclassical Economic Theory และ 

NELM สรุปตรงกันว่าปัจจัยทางด้านค่าแรงเป็นปัจจัยขับเคล่ือนให้ผู้ย้ายถิ่นเดินทางไปท าง านใน

ต่างประเทศและเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจเดินทางกลับประเทศบ้าน แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีอีก

หลายการศึกษาระบุถึงข้อบกพร่องของทฤษฎีท้ังสอง เช่น Constant และ Massey (2002) และ De 
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Hass (2009, อ้างถึงใน Makina, 2002, น.366)  ท่ีกล่าวว่า การเดินทางกลับประเทศไม่สามารถ

อธิบายได้ด้วยทฤษฎีเดียว การเดินทางกลับประเทศเป็นกระบวนการแบบผสมสาน (Integration 

Process) ขึ้นอยู่กับปัจจัยขับเคล่ือนเริ่มแรก (Initial Motive) โอกาสในประเทศปลายทางและ

ประเทศบ้านเกิด ปัจจัยด้านการศึกษา วัฒนธรรมและรูปแบบจ าเพาะเจาะจงของกลุ่มผู้ย้ายถิ่น ใน

ความเป็นจริงแล้วไม่มีทฤษฎีใดท่ีสามารถน ามาอธิบายทุกสถานการณ์ได้ท้ังหมด (One-size-fits-all 

Theory) ทฤษฎีแบบ Neoclassical Economics และ NELM ยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากทฤษฎีท้ัง

สองพิจารณาเฉพาะปัจจัยด้านการเงิน โดยขาดการพิจารณาปัจจัยขับเคล่ือน (Motivation) อื่นๆ 

 

2.2.2 แนวคิดที่ศึกษำควำมต้ังใจกลับประเทศจำกปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ควบคู่

กับปัจจัยทำงด้ำนสังคม 

ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง (Structuralist Theory) เป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายเพื่อแก้ไข

ข้อบกพร่องของ Neoclassic Economics Theory และ NELM โดยกล่าวว่าการตัดสินใจเดินทาง

กลับประเทศบ้านเกิดเป็นประเด็นด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Contextual Issue) ท่ีเกิด

จากปัจจัยด้านสถานการณ์และโครงสร้าง (Situation and Structural Factors) (Cassarino, 2004, 

น.257-2791. อ้างถึงใน Makina, 2002. น.) การพิจารณาความต้ังใจเดินทางกลับประเทศต้อง

พิจารณาจากปัจจัยทางสังคมของประเทศบ้านเกิด การกล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นท่ีเดินทางกลับเป็นผู้ท่ีประสบ

ความส าเร็จหรือไม่ ต้องน าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบ้านเกิดมาเปรียบเทียบกับ

ความคาดหวังของผู้ย้ายถ่ินเอง 

นักทฤษฎีเชิงโครงสร้างนี้นอกจากจะใช้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจกลับ

ประเทศโดยพิจารณาตัวแปรอื่นประกอบด้วยแล้ว ยังใช้วิธีการจัดกลุ่มประเภทการเดินทางกลับ

ประเทศอีกด้วย เช่น Cerase (1974, น. 245-62: อ้างถึงใน Makina, 2002, น.366) ซึ่งเป็นหนึ่งใน

นักทฤษฎีเชิงโครงสร้างได้วิเคราะห์แรงจูงใจในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานในรูปแบบการจัด

กลุ่ม ซึ่ง Cerase สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 

2.2.2.1 การเดินทางกลับเนื่องจากความล้มเหลว (Return of Failure) หมายถึงผู้

ย้ายถ่ินท่ีเดินทางกลับเนื่องไม่สามารถเข้ากับประเทศปลายทางได้ อาจเกิดจากการไม่สามารถหางานท่ี

เล้ียงชีพเพียงพอท่ีจะเล้ียงชีพและส่งเงินกลับประเทศได้  



19 

2.2.2.2 การเดินทางกลับเนื่องจากความรู้ สึกอนุรักษ์นิยม (Return of 

Conservatism) หมายถึงผู้ย้ายถิ่นท่ีเดินทางกลับหลังจากสะสมทุนได้ตามท่ีวางแผนไว้ต้ังแต่ก่อน

เดินทาง  

2.2.2.3 การเดินทางกลับจากการเกษียณ (Return of Retirement) หมายถึง ผู้

ย้ายถ่ินท่ีเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดในวัยเกษียณเพื่อใช้ชีวิตจากเงินบ านาญ  

2.2.2.4 การเดินทางกลับเพื่อการพัฒนา (Return of Innovation) หมายถึงผู้ย้าย

ถิ่นที่เดินทางกลับหลังจากได้รับความรู้และทักษะใหม่จากประเทศปลายทางตามท่ีต้องการแล้ว 

งานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนทฤษฎีเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การศึกษาแรงงาน

ชาวกานาในต่างประเทศของ Elijah (2013) โดยใช้ตัวแปรทางด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับทางสังคม 

ส่ิงแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของแรงงาน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านครอบครัวและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

ของประเทศบ้านเกิด เงื่อนไขในประเทศปลายทาง และลักษณะเฉพาะของแรงงานเอง (Individual 

Characteristic) การศึกษาของ Ahlburg และ Brown (1998) และ Paparusso และ Ambrosetti, 

(2009) ท่ีพบว่าปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัวของแรงงานมีความส าคัญเทียบเท่ากับปัจจัย

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การศึกษาของ Makita (2012) ท่ีพบว่าแรงงานซิมบับเวย์ท่ีย้ายถิ่นมายัง

ประเทศแอฟริกาใต้ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือร่วมด้วยกับเหตุผลทางการเมืองจะมีความ

ต้ังใจในการกลับประเทศสูงกว่าแรงงานท่ีย้ายถ่ินมาด้วยเหตุผลอื่น  

 

2.2.3 แนวคิดที่ศึกษำควำมต้ังใจกลับประเทศจำกปัจจัยทำงด้ำนกฎหมำย 

แม้ทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์พยานส่วนใหญ่จะสรุปในลักษณะเดียวกันคือ

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวแปรส าคัญในการตัดสินใจกลับประเทศของแรงงาน โดยอาจพิจารณา

ปัจจัยทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปด้วย แต่ข้อสรุปดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้ได้กับแรงงาน

ประเภททักษะสูงมาก (Very Highly Skilled) (Gibson & McKenzie, 2009) ผลการศึกษาแรงงาน

ทักษะสูงในกลุ่มประเทศแปซิฟิกของ Gibson และ McKenzie (2009) พบว่าปัจจัยทางด้านรายได้

และภาษีมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อการตัดสินใจกลับประเทศ  เพราะปัจจัยหลักท่ีดึงดูดแรงงาน

ทักษะสูงเหล่านี้ให้กลับประเทศ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 

ๆ จากการใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการศึกษาของ Gibson และ Mckenzie พบว่าแรงงานทักษะ

สูงส่วนใหญ่ต้องการนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับท่ีส่งเสริมโอกาสในการท างานมากกว่าการเพิ่ม
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รายได้ และต้องการกฎหมายท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีน่าพึงพอใจ เช่น การปฏิรูปทางการเมือง ความ

โปร่งใสของรัฐบาล กฎหมายท่ีให้โอกาสในการถือสองสัญชาติ กฎหมายการปฏิรูปท่ีดิน กฎหมายท่ี

ปรับปรุงการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น  

ในทางปฏิบัติพบว่ามีการน ากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อดึงดูดใจแรงงาน

ต่างชาติให้พ านักอยู่หรือตัดสินใจกลับประเทศบ้านเกิดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความ

จ าเป็นของประเทศในช่วงเวลานั้นๆ ตัวอย่างท่ีส าคัญได้แก่ประวัติศาสตร์นโยบายคนเข้าเมืองของ

ประเทศออสเตรเลีย โดย Castles (1992) ได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์รูปแบบการย้ายถิ่นและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของผู้ย้ายถิ่นในประเทศออสเตรเลีย ต้ังแต่ปี 1945 หรือในช่วงหลัง

สงคราม โดยออสเตรเลียมีผู้อพยพเข้ามาในประเทศจ านวนมากท าให้เกิดความหลากหลายทางเช้ือ

ชาติ (Ethnic Diversity) ประกอบกับรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการค้าและการส่ือสารระหว่าง

ประเทศ จึงได้ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการตั้งรกราก (Settlement) และส่งเสริมความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม (Multiculturalism) เช่น มาตรการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

การอ านวยความสะดวกด้านท่ีพัก การเรียนภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีส าคัญต่อ

เศรษฐกิจและกลยุทธ์) บริการหางาน และปฏิบัติผู้อพยพเสมือนเป็นคนสัญชาติในอนาคต มีการให้

สัญชาติ (Naturalization) หลังจากการพ านักอยู่ในประเทศต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป7 ให้สิทธิบุตรท่ีเกิดใน

ประเทศสามารถรับสัญชาติได้โดยทันที ออกมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมกับคนชาติ ท่ีเรียกว่า  

Access and Equity Statements เป็นต้น (Castles, 1992) โดยมาตรการดังกล่าวเป็นความ

พยายามของประเทศออสเตรเลียในการลดความต้องการกลับประเทศของแรงงานและส่งเสริมการต้ัง

รกรากในประเทศ 

ส่วนงานวิจัยของ Paparusso และ Ambrosetti (2009) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อความต้ังใจกลับประเทศของผู้อพยพชาวโมรอกโกในประเทศอิตาลีและเสปน นอกจากแสดง

ให้เห็นความพยายามของรัฐบาลในการใช้กฎหมายเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจของแรงงานโดยตรงแล้ว 

ยังท าให้เห็นปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีกระทบกับผู้อพยพและแรงงาน

ต่างชาติในประเทศ กล่าวคือ วิกฤติน้ ามัน ในปี ค.ศ.1973 ท าให้ท้ังเสปนและอิตาลีมีการเปล่ียนแปลง

กฎหมายคนเข้าเมืองอย่างมากและมีการยกประเด็นตลาดแรงงานไว้เป็นส่วนส าคัญของกฎหมาย การ

                                                             
7 ในช่วงแรก 5 ปี จากน้ันจึงลดลงมาเหลือ 3 ปี และ 2 ปี ในที่สุด 
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เปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้มีแรงงานชาวโมรอกโกหล่ังไหลเข้ามาท างานในอิตาลีและสเปน ใน

แบบสอบถามของ Paparusso และ Ambrosetti ได้ใช้สถานะทางกฎหมาย (Legal Status) เป็น

หนึ่งในตัวแปรด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าสถานะทางกฎหมาย

เป็นปัจจัยต่อความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานหรือไม่ 

ในขณะท่ี IOM (2008) มองว่ารัฐบาลสามารถใช้ปัจจัยทางด้านกฎหมายเพื่อ

กระตุ้นการตัดสินใจของแรงงานในการเดินทางกลับประเทศได้ โดยแบ่งเป็น มาตรการของประเทศ

บ้านเกิด เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Funded Travel) มาตรการการประกันสุขภาพ 

การจัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพ การสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการลงทุนท่ีน่าเช่ือถือ  

การมีเสถียรภาพทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ และการมีสถาบันการเงินท่ีโปร่งใส เป็นต้น 

มาตรการท่ีส่งเสริมการกลับประเทศในส่วนของประเทศรับแรงงาน ได้แก่ การส่งเสริมการกลับ

ประเทศด้วยความสมัครใจ (Voluntary Return Programs) ให้โอกาสในการเดินทางกลับเข้า

ประเทศได้อีก พัฒนาช่องทางเข้ามาท างาน8  เช่น ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) การอนุญาตการ

พ านัก (Residency Permit) วีซ่าประเภทเข้าออกประเทศได้หลายครั้ง (Multiple Entry Visa) และ

การอนุญาตให้แรงงานสามารถถือสองสัญญาติ (Dual Nationality) เป็นต้น ส่วนมาตรการท่ีท้ังสอง

ประเทศควรด าเนินร่วมกัน ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับประเทศบ้านเกิด 

ส่งเสริมการออมและการลงทุนและสร้างประโยชน์จากเงินออมนั้น  

จากการค้นคว้าพบว่าการศึกษาปัจจัยทางด้านกฎหมายต่อความต้ังใจกลับ

ประเทศเชิงประจักษ์นั้นยังมีน้อยมาก การศึกษานี้จะเป็นอีกหนึ่งการศึกษาเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็น

ว่าด้วยบริบททางกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศระหว่างไทยและออสเตรเลียความพึงพอใจ

ในด้านกฎหมายส่งผลความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลียหรือไม่และอย่างไร ซึ่งจะ

ได้น าเสนอต่อไปในบทท่ี 6 

 

2.2.4 แนวคิดที่ศึกษำควำมต้ังใจกลับประเทศจำกปัจจัยอื่นๆ  

ส่วนปัจจัยทางด้านสังคมท่ีอาจส่งผลต่อความต้องการกลับประเทศของแรงงาน

ได้แก่ อคติ (Prejudice) และการแบ่งแยก (Discrimination) ของนายจ้างท่ีมีต่อแรงงานข้ามชาติใน

                                                             
8 IOM ใช้ค าว่าผู้ย้ายถ่ิน (migrant) แต่ผู้เขียนใช้ค าว่าแรงงานแทน 
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ตลาดแรงงาน (Evans & Kelly, 1991) เหตุผลเริ่มต้นในการย้ายถิ่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส 

จ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีต้องดูแลในประเทศต้นทาง ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจใน

ประเทศรับแรงงานและระยะเวลาในการพ านักอยู่ในประเทศนั้นๆ (Evans & Kelly, 1991; Makina, 

2012; Yendaw, 2013)  

กรณีคนไทย ชญานิศวร์ (2555) ได้ศึกษาแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น โดย

พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการเดินทางกลับของแรงงานไทย ได้แก่ การท่ีแรงงานประสบ

ความส าเร็จในการย้ายถิ่น มีเงินเก็บมากพอ และมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น การเกษียณอายุ การ

แต่งงาน เงื่อนไขของสัญญาจ้างงาน นอกจากนี้มาตรการความเข้มงวดในการส่งผู้ย้ายถิ่นผิดกฎหมาย

กลับประเทศ และการถูกล่อลวงเพื่อการค้ามนุษย์ยังเป็นอีกหนึ่งเหตุผลท่ีผลักดันการเดินทางกลับของ

แรงงานไทยในญี่ปุ่น นอกจากนี้การศึกษาของชญานิศวร์ ยังพบว่าแรงงานไทยเหล่านี้มีแผนการกลับ

ประเทศอยู่แล้วเพียงแต่รอโอกาสท่ีเหมาะสมในการเดินทางกลับเท่านั้น 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑ์และมำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจกลับประเทศ 

และกำรส่งเงินกลับของแรงงำนไทยในออสเตรเลีย 

 
3.1 หลักเกณฑ์และมำตรกำรทำงกฎหมำยของออสเตรเลีย 
 

3.1.1 ประวัติศำสตร์นโยบำยคนเข้ำเมืองของออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติสูงและแรงงานต่างชาติ

มีบทบาทมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประวัติศาสตร์แรงงานต่างชาติของออสเตรเลียนับถอยหลัง

ต้ังแต่การเริ่มอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาของชาวยุโรปต้ังแต่ปี ค.ศ. 1788 หลักฐานส าคัญท่ีแสดงให้เห็น

ว่าแรงงานต่างชาติน่าจะมีบทบาทสูงมากต่อประเทศมาต้ังแต่สมัยอดีต คือ ข้อมูลปี 1986 ในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 พบว่าประเทศออสเตรเลียมีประชากรเพียง 15 ล้านคน ในจ านวนนี้ 3.5 ล้านคน 

เป็นชาวต่างชาติกว่าร้อยสัญชาติ ซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้ถือเป็นแรงงานท่ีมีบทบาทส าคัญในช่วงเวลา

ดังกล่าว (Withers, 1986) 

ในอดีตผู้พ านักและแรงงานต่างชาติหลักของออสเตรเลียคือ ชาวนิวซีแลนด์ 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอเมริกาใต้ หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ 

(Overseas-born of English-Speaking Background) ท าให้ออสเตรเลียมีลักษณะเป็นสังคมคนขาว 

(White Society) ออสเตรเลียมีลักษณะเช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศในแถบยุโรปท่ีมีนโยบายการ

รักษาอัตลักษณ์ของการเป็นชาติผิวขาว ได้แก่ การมีนโยบาย White Australian Policy ซึ่งเป็น

นโยบายส่งเสริมการเข้ามาของชาวยุโรปและกีดกันการเข้ามาของชาวเอเชียและทวีปอื่น ๆ ในโลก 

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ของออสเตรเลียคือ แรงงานจาก

นิวซีแลนด์และอังกฤษ (Castles, 1992) 

การเกิดภาวะถอดถอย (Recession) ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) และการตกงาน 

อย่างรุนแรงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท าให้การอพยพเข้ามาของท้ังสองประเทศรวมถึง

ประเทศอื่นๆ ในแถบทวีปยุโรปมีจ านวนลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ออสเตรเลียอยู่ในภาวะขาดแคลน

แรงงานอย่างหนัก รัฐบาลจึงต้องปรับนโยบายเพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติจากประเทศอื่นโดยการผ่อน

ปรนนโยบายกีดกันบางประการ เช่น การยกเลิกการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับผู้อพยพต่างชาติแบบ
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เขียนตามค าบอก (Dictation) ส่งเสริมนโยบายไม่กีดกันเช้ือชาติ สีผิว และสัญชาติในการคัดผู้ย้ายถิ่น 

รวมถึงการลดความเข้มงวดของนโยบาย White Australian Policy ในช่วง ปี 1973-1989 อีกด้วย 

(Castles, 1992, p.552; Inglish, Gunasekaran, Sullivan & Wu, 1992) 

แรงกดดันภายนอกท่ีส าคัญอีกประการท่ีท าให้ออสเตรเลียเปิดรับแรงงานต่างชาติ

มากขึ้น คือ กลยุทธ์การสะสมทุน (Capital Accumulation Strategies) ของประเทศมหาอ านาจ ไม่

ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สิงคโปร์รวมถึงออสเตรเลีย ในช่วงปี 1970 ท าให้แรงงานกลายเป็น

ทรัพยากรท่ีส าคัญและเป็นท่ีต้องการสูงโดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือ (Highly Qualified Personnel) แต่

ในขณะเดียวกันกลยุทธ์ดังกล่าวย่อมเป็นจุดดึงดูดแรงงานประเภทไร้ฝีมือ (Low Skilled Migrants) 

ด้วย เพราะความต้องการแรงงานประเภทนี้ย่อมมีจ านวนสูงขึ้นตามการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ดังกล่าว  

นอกจากแรงกดดันทางด้านภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกแล้ว ยั งมีปัจจัยภายในอื่นๆ ท่ี

เป็นการกระตุ้นให้ออสเตรเลียเปิดรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ผลิต (Manufacturing) ในช่วงปี 1950-1960 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor 

Intensive) ท าให้ออสเตรเลียต้องการแรงงานจ านวนมากเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ (Inglish, 

et al. 1992) 

นอกจากนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติโดยตรงแล้ว นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

กับผู้ย้ายถ่ินฐาน (Migration Program) ยังส่งผลต่อจ านวนแรงงานต่างชาติในออสเตรเลียอย่างมาก 

นั่นคือ นโยบายอนุญาตการย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่และการต้ังถิ่นฐานถาวร (Large Scale and 

Permanent Immigration) และนโยบายการรวมครอบครัว (Family Re-union) ท้ังสองนโยบายนี้

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทะลักเข้ามาของต่างชาติ ส าหรับชาวต่างชาติท่ีอพยพเข้ามาแล้วรัฐบาลก็

มีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมความเท่าเทียมทางกฎหมาย

และสิทธิทางการเมือง เช่น การช่วยเหลือค่าท่ีพัก บริการหางาน บริการข้อมูลในการต้ังถิ่นฐาน  การ

ฝึกภาษา และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ลักษณะของแรงงานต่างชาติในเวลา

ดังกล่าวจะมีลักษณะการได้รับสิทธิการท างานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้พ า

พักถาวรในประเทศ (Permanent Residence) มิใช่เป็นการเปิดรับแรงงานต่างชาติโดยตรง 

(Freeman & Jupp, 1992) 
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ในอดีตนโยบายแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ของออสเตรเลียมักบรรจุอยู่ในนโยบาย

ผู้ย้ายถิ่น (Migration Policies) การคัดเลือกแรงงานต่างชาติครั้งแรกเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1978 โดย

รัฐบาลพรรคเสรีนิยม (liberal-Country Party Government) ได้ออกหลักการผู้ย้ายถิ่น 9 ข้อ (Set 

of Nine Principles Guiding Immigration) โดยใช้หลักในการคัดเลือกคนเข้าประเทศ บนแนวคิด

พื้นฐานท่ีว่า บุคคลผู้มิใช่สัญชาติออสเตรเลียหรือประเทศสมาชิกสมาพันธ์ย่อมไม่มีสิทธิพื้นฐานในการ

เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย การเริ่มก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าประเทศ ท าให้

เกิดผลต่อแรงงาน กล่าวคือ แรงงานท่ีถูกกฎหมายและมีฝีมือไม่ต้องแข่งขันกับแรงงานผิดกฎหมาย 

และลดการเสนอการจ้างงานแบบผิดกฎหมายอีกด้วย (Freeman & Jupp, 1992) 

ในปี 1980 รัฐบาลได้บรรจุนโยบายคนเข้าเมือง (Immigration Policy) เป็น

กฎหมายครั้งแรก โดยการน าพระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมืองปี 1958 (The 1958 Migration 

Act) มาปรับปรุง พระราชบัญญัตินี้มีข้อบกพร่องบางประการท่ีเป็นช่องโหว่ให้แรงงานต่างชาติละเมิด

ข้อก าหนดหรือใช้ข้อก าหนดในทางท่ีผิด การแก้ไขประการหนึ่ง คือการจ ากัดโอกาสในการ

เปล่ียนแปลงสถานะวีซ่าของชาวต่างชาติท่ีพ านักในประเทศ เนื่องจากพระราชบัญญัติปี 1958 ไม่มี

ข้อจ ากัดในการเปล่ียนสถานะวีซ่าดังกล่าวท าให้มีชาวต่างชาติจ านวนมากท่ีอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย

มาเปล่ียนแปลงสถานะวีซ่าของตนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อื่นๆ ในการพ านักในประเทศระยะยาว โดยในปี 

1980 ได้มีความพยายามลดโอกาสดังกล่าวด้วยการก าหนดให้ผู้ท่ีสามารถเปล่ียนสถานะวีซ่าได้ต้อง

เป็นผู้เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายเสียก่อน การแก้ไขดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดแรงจูงใจชาวต่างชาติท่ี

ต้องการเดินทางเข้าประเทศอย่างนักท่องเท่ียวหรือผู้พ านักช่ัวคราวเพื่อมาเปล่ียนวีซ่าในภายหลัง 

(Freeman & Jupp, 1992) 

นอกจากนี้ในปี 1980 ยังมีการออกกฎนิรโทษกรรม (Amnesty) ให้กับคู่สมรส 

ของคนสัญชาติออสเตรเลียท่ีพ านักอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยอนุญาตให้บุคคลกลุ่มนี้

สามารถมารายงานตัวและขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเพื่อป้องกันการถูกส่งออกนอกประเทศ การ

นิรโทษกรรมขยายมากขึ้นในปี 1989 โดยเพิ่มบุคคลท่ีสามารถรายงานตัวเพื่อการขึ้นทะเบียนอย่างถูก

กฎหมาย ได้แก่ ผู้ล้ีภัย แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าไม่มีการนิรโทษกรรมให้แก่แรงงานต่างชาติในประเทศ 

(Freeman & Jupp, 1992) 
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นโยบายท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การต้ังเกณฑ์ในการคัดเลือกแรงงานโดย

ก าหนดเป็นวีซ่าประเภทต่าง ๆ เนื่องจากรัฐบาลต้องการลดแรงงานท่ีเข้าประเทศด้วยความสัมพันธ์

ทางครอบครัว (Family Migration) และเพิ่มแรงงานท่ีมีศักยภาพ (Potential Migrants) นโยบายท่ี

เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลของ Howard โดยมีการพยายามเพิ่มแรงงานมีฝีมือและตัดโครงการ

บางอย่างส าหรับคนเข้าเมืองประเภทตามครอบครัวลง (Clark, 1999) 

แรงงงานต่างชาติในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีเกิด

จากนโยบายการย้ายถ่ิน (Settler Migration Program) ในทางทฤษฎีพบว่าแรงงานเหล่านี้ได้รับสิทธิ

ทางกฎหมายและการเมืองเท่าเทียมกับคนชาติ รวมท้ังได้รับการปฏิบัติในตลาดแรงงานอย่างเท่าเทียม 

และไม่ถูกเอาเปรียบในทางเศรษฐศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่มีการกีดกัน (Discrimination) แต่

ก็พบว่าแรงงานต่างชาติเหล่านี้ยังถือเป็นแรงงานชนช้ันสอง ของตลาดแรงงานภายในประเทศอยู่ ส่วน

แรงงานท่ีได้รับประโยชน์สูงสุดจากนโยบายแรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ แรงงานประเภทมือ

อาชีพและแรงงานมีฝีมือ (Professional Skilled Labor) จนกระท่ังในปี 1999 หลังจากรัฐบาลออก

เกณฑ์การคัดเลือกแรงงานโดยออกเป็นวีซ่าประเภทต่างๆ ยิ่งท าให้สถานะของแรงงานต่างชาติใน

ประเทศมีความแตกต่างกันมากขึ้น (Withers, 1986) 

ช่วงกลาง ทศวรรษท่ี 1980 พบว่า ครึ่งหนึ่งของแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานกึ่ง

และไร้ฝีมือ แต่หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงทศวรรษ ข้อมูลในปี 1987 พบว่า แรงงานต่างชาติถึง 40% เป็น

แรงงานท่ีจบการศึกษา (Post School Qualifications) เมื่อเทียบกับชาวออสเตรเลียท่ีมีเพียง 35%  

ซึ่งหมายความว่าคุณภาพของแรงงานต่างชาติมีสูงขึ้นเมื่อวัดจากระดับการศึกษา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อสถานะของแรงงานมิใช่เรื่องการศึกษาเพียงประการเดียว โดยปัจจัยอื่น ได้แก่ 

ภาษาและเกณฑ์การคัดเลือก (Freeman & Jupp, 1992)  

 

3.1.2 กฎหมำยคนเข้ำเมืองและกำรได้สัญชำติของออสเตรเลีย 
หลักเกณฑ์และนโยบายคนเข้าเมืองของออสเตรเลียบรรจุอยู่ในแผนงานผู้ย้ายถิ่น 

(Migration Program) ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานมนุษยชน (Humanitarian 
Program) และแผนงานย้ายถิ่น (Migration Program) (Spinks, 2010) โดยท้ังสองแผนงานเป็นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ และท้ังสองแผนงานยังเปิด
โอกาสให้คนต่างชาติสามารถมีสิทธิ์เป็นผู้พ านักถาวรของประเทศได้ แตกต่างท่ีวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้
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อพยพ กล่าวคือ แผนงานมนุษยชนมีจุดมุ่งหมายส าหรับผู้ย้ายถิ่นด้วยปัจจัยทางด้านมนุษยชน หรือ
แรงผลักดันท่ีท าให้ต้องย้ายถิ่นฐาน ในขณะท่ีแผนงานผู้ย้ายถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทครอบครัว (Family Stream) ส าหรับผู้ติดตามหรือการสมรสกับผู้ถือสัญชาติหรือผู้พ านัก
ถาวรของประเทศ และประเภทแรงงานทักษะ (Skill Stream)  ส าหรับแรงงานต่างชาติท่ีมีทักษะสูง
หรือมีความสามารถท่ีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศให้เข้ามาท างานในออสเตรเลียได้ ส่วนใหญ่มัก
เป็นแรงงานท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์สูงในด้านนั้น แผนงานผู้ย้ายถิ่นนี้บังคับใช้ผ่านกฎหมายท่ี
ส าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ค.ศ.1958 (Migration Act 1958) และ 
พระราชบัญญัติสัญชาติ ค.ศ. 1948 (Citizenship Act 1948) 

3.1.2.1 พระรำชบัญญัติตรวจคนเข้ำเมือง ค.ศ. 1958 (Migration Act 1958) 

พระราชบัญญัติตรวจเข้าเมือง ค.ศ. 1958 เป็นกฎหมายท่ีก าหนด
กฎระเบียบในการเข้าออกประเทศของบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติออสเตรเลีย  โดยแรงงานสามารถเดิน
ทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าท างานโดยตรงหรืออาจเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าประเภทอื่น เช่น วีซ่าคู่
สมรสหรือผู้ติดตาม และวีซ่านักเรียน เป็นต้น โดยแรงงานจะมีสิทธิ์ในการท างานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายภายใต้ข้อก าหนดในประเภทวีซ่าท่ีตนมีเท่านั้น นอกจากนี้พระราชบัญญัติฯ ยังส่งผลต่อการ
พิจารณาการเข้าประเทศของสมาชิกครอบครัวของแรงงาน ดังนั้นพระราชบัญญัติฯ จึงเป็นกฎหมาย
เบ้ืองต้นท่ีส่งผลต่อแรงงานโดยตรงต้ังแต่การเดินทางเข้าประเทศ เงื่อนไขการท างาน และการติดตาม
ของสมาชิกครอบครัว 

พระราชบัญญัติตรวจเข้าเมือง ค.ศ. 1958 มีจุดมุ่งหมาย (Object of 
Act) 4 ข้อ (Migration Act 1958, p.3) ได้แก่ เพื่อควบคุมชาวต่างชาติ เพื่อก าหนดวีซ่าส าหรับ
ชาวต่างชาติในการเข้าและอาศัยในประเทศ เพื่อก าหนดให้ท้ังชาวต่างชาติและคนชาติท่ีเดินทางเข้า
ประเทศต้องมีการก าหนดลักษณะบุคคลท่ีชัดเจนเพื่อสามารถทราบได้ว่าบุคคลใดคือชาวต่างชาติ และ
เพื่อก าจัดชาวต่างชาติในประเทศท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากพระราชบัญญัติ 

แรงงานต่างชาติท่ีต้องการท างานในประเทศออสเตรเลียต้องผ่านเกณฑ์

การคัดเลือกและได้รับการอนุญาตท างานอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ค.ศ.

1958 เสียก่อน โดยเงื่อนไขของวีซ่าและใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างชาติมีหลายประเภทและมี

ความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงาน นายจ้าง และคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมถึงตลาดแรงงาน

ภายในประเทศอีกด้วย ในสภาวะท่ีประเทศต้องการแรงงานทักษะเพิ่มขึ้นอาจมีการขยายโอกาสและ

ข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มจ านวนแรงงานต่างชาติประเภทนี้ เช่น ในปี 2005-2006 มีแรงงานประเภท
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ทักษะสูงถึงร้อยละ 70 ของผู้ย้ายถ่ินท้ังหมดของประเทศ และมีแนมโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ (Department 

of Immigration and Border Protection, 2015)  

นอกจากวีซ่าท างานโดยตรงแล้ว ชาวต่างชาติอาจได้รับสิทธิ์ในการท างาน

อย่างถูกกฎหมายภายใต้วีซ่าประเภทอื่นๆ ด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทวีซ่าท่ีอนุญาตการท างาน

อย่างถูกกฎหมายได้เป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาการพ านักในออสเตรเลีย ได้แก่ วีซ่าท างาน

ช่ัวคราว (Temporary Work Visa) วีซ่าถาวร (Permanent Visa) และ วีซ่านักเรียน (Student 

Visa) โดยวีซ่าแต่ละประเภทก าหนดเงื่อนไขการท างานท่ีแตกต่างกันออกไป ข้อมูลจากเวบไซต์ของ

กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและรักษาดินแดน (Department of Immigration and Border 

Protection, 2015) ของออสเตรเลีย ได้ให้ข้อมูลวีซ่าแต่ละประเภทไว้ดังนี้ 

(1) วีซ่าท างานช่ัวคราว (Temporary Work Visa) 

วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้แรงงานเข้าไปท างานได้ภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด โดยมักเป็นภายในระยะเวลาส้ันๆ เพื่อท างานใดงานใดหนึ่งท่ีระบุไว้ต้ังแต่การยื่นขออนุญาต 

โดยต้องมีการระบุลักษณะอาชีพ นายจ้าง คุณสมบัติของผู้สมัครท่ีชัดเจน วีซ่าท างานช่ัวคราวแบ่ง

ออกเป็น 14 ประเภทย่อย (subclass) ตามลักษณะงาน โดยวีซ่าท างานช่ัวคราวประเภทท่ีส าคัญท่ี

แรงงานต่างชาติ ส่วนใหญ่ใช้ในการท างานได้แก่ วีซ่าท างานช่ัวคราวระยะส้ัน (Temporary Work 

Short Stay Activity) วีซ่าท างานช่ัวคราวระยะยาว (Temporary Work Long Stay Activity) วีซ่า

ท างานและท่องเท่ียว (Working Holiday) และวีซ่าส าหรับผู้มีทักษะ (Temporary Work Skilled) 

หรือท่ีรู้จักในช่ือวีซ่า 457 

(2) วีซ่าถาวร (Permanent Visa) 

วีซ่าถาวรอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าพ านัก ท างาน และเรียนในออสเตรเลียโดย

ไม่มีข้อจ ากัด ผู้ถือวีซ่าถาวร เรียกว่า ผู้พ านักถาวร จะได้รับสิทธิ ประโยชน์และบริการของรัฐเกือบ

เทียบเท่ากับบุคคลสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็น ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ ระบบการศึกษา 

การเป็นผู้สนับสนุนวีซ่าถาวรแก่ผู้อื่น (Migration Sponsorship) และสิทธิในการเป็นคนสัญชาติ 

(Citizenship Conferral) โดยมีข้อจ ากัดบางประการเพียงเท่านั้น ได้แก่ สิทธิในการเลือกต้ัง และผู้

พ านักถาวรท่ีเดินทางออกนอกประเทศแล้วต้องการเดินทางกลับเข้าออสเตรเลียจ าเป็นมีวีซ่าท่ีถูกต้อง

ส าหรับการเป็นผู้พ านักถาวรเท่านั้น  
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(3) วีซ่านักเรียน (Student Visa) 

วีซ่านักเรียนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับหลักสูตรและระดับช้ันการศึกษา ผู้

ถือวีซ่านักเรียนมีสิทธิในการท างานได้เฉล่ียถึงอาทิตย์ละ 20 ช่ัวโมง9 หรืออาจได้รับสิทธิในการท างาน

โดยไม่จ ากัดช่ัวโมงในวีซ่านักเรียนบางประเภท เช่น วีซ่างานวิจัยระดับปริญญาเอก (Postgraduate 

Research Sector) นอกจากนี้ผู้ติดตามผู้ถือวีซ่านักเรียนยังมีสิทธิในการท างานเทียบเท่ากับนักเรียน

ทุกประการอีกด้วย 

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการคัดกรองแรงงานต่างชาติและออกเอกสารเข้า

ประเทศหรือ  วีซ่า ได้แก่ กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและรักษาดินแดน (Department of 

Immigration and Border Protection-DIBP) (DIBP, 2015) โดยหน่วยงานนี้จะท าหน้าท่ีในการให้ 

ปฏิเสธ หรือยกเลิกวีซ่าแก่แรงงานต่างชาติ รวมท้ังการให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นท้ังก่อนและหลังการ

เดินทางเข้าประเทศ DIBP บทบาทส าคัญต่อแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่

แรงงาน โดย DIBP จะจัดสรรข้อมูลและความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นแก่แรงงานต่างชาติ ได้แก่ ความ

ช่วยเหลือทางด้านภาษา หากแรงงานท่ีไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ต้องการติดต่อกับหน่ วยงาน

ราชการของออสเตรเลีย DIBP ได้จัดให้มีบริการแปลภาษาไว้ให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการการให้

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิ, ความคุ้มครองและความรับผิดชอบของแรงงานต่างชาติในประเทศ อีกด้วย 

(DIBP, 2015) 

หลังจากแรงงานได้รับการอนุญาตให้ท างานอย่างถูกกฎหมายในประเทศ

ออสเตรเลียแล้ว ในระหว่างการท างานหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ DIBP โดยจะท างานร่วมกับผู้ตรวจการ

งานท่ีเป็นธรรม (Fair Work Ombudsman) ในการส่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ (Inspector) คอยท า

หน้าท่ีในการตรวจสอบสภาพการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็น ค่าจ้างและสิทธิท่ีแรงงานพึงได้รับ สภาพการ

                                                             
9 อนุญาตให้ท างานได้ไม่เกิน 40 ช่ัวโมง ในทุกๆ 2 อาทิตย์ (fortnight) ยกตัวอย่างเช่น 

สัปดาห์ที่ 1 ท างาน 15 ช่ัวโมง 
สัปดาห์ที่ 2 ท างาน 25 ช่ัวโมง 
สัปดาห์ที่ 3 ท างาน 25 ช่ัวโมง 
สัปดาห์ที่ 4 ท างาน 10 ช่ัวโมง 
นักเรียนสามารถท างานในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 กับ สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ได้ เพราะไม่เกิน 40 ช่ัวโมง 

แต่ถือว่าละเมิดเง่ือนไขการท างานในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 เน่ืองจากนักเรียนท างานถึง 50 ช่ัวโมง (DIBP, 2015) 
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ท างานท่ีเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีวีซ่าก าหนด ดังนั้นนายจ้างจึงต้องมี

หน้าท่ีในการรายงานสภาพการจ้างงานต่อ DIBP อยู่เป็นประจ าเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ (DIBP, 

2015) 

ออสเตรเลียมีบริการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติท่ีดี ท้ังก่อนและหลังการย้ายถิ่น

ฐานและการท างาน การบริการดังกล่าว ได้แก่ บริการทางด้านภาษา โดยแรงงานสามารถติดต่อขอรับ

ล่ามในการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานภาครัฐได้ บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการท างน โดย 

NES ร่วมกับ DIBP ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่แรงงานต่างชาติในเรื่องสิทธิท่ีตนพึงได้รับ ความ

รับผิดชอบและภาระผูกพันในการท างาน รวมถึงข้อมูลและรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับวีซ่าตามท่ีตนถืออยู่  

(DIBP, 2015) 

3.1.2.2 พระรำชบัญญัติสัญชำติออสเตรเลีย ค.ศ. 1948 (Australian  

Citizenship Act 1948) 

ในส่วนท่ี 3 ภาคท่ี 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติออสเตรเลีย ค.ศ.1948 

ก าหนดการได้รับสัญชาติออสเตรเลีย ไว้ 2 ประเภท ได้แก่ การได้รับสัญชาติโดยก าเนิด การรับบุตร

บุญธรรม หรือโดยสายเลือด (Citizenship by Birth, Adoption or Descent) และการให้สัญชาติ 

(Grant of Australian Citizenship)  

(1) การได้รับสัญชาติโดยก าเนิดหรือโดยสายเลือด (citizenship by Birth,  

Adoption or Descent) 

บุคคลท่ีเกิดในออสเตรเลียจากบิดาหรือมารดาท่ีเป็นบุคคลสัญชาติ

ออสเตรเลียหรือเป็นผู้พ านักถาวรขณะท่ีเกิดจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียโดยก าเนิด ในขณะท่ีบุคคลท่ี

เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลสัญชาติออสเตรเลียโดย ณ เวลาท่ีรับบุตรบุญธรรมบุคคลนั้นต้องอยู่ใน

ออสเตรเลียในฐานะผู้พ านักถาวร จะสามารถเป็นบุคคลสัญชาติได้ตามหลักการรับบุตรบุญธรรม ส่วน

บุคคลท่ีเกิดนอกออสเตรเลียโดยบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย ณ เวลาท่ีบุคคลนั้น

เกิด สามารถเป็นบุคคลสัญชาติได้โดยสายเลือด  

(2) การให้สัญชาติ (Grant of Australian Citizenship)  

การได้รับสัญชาติประเภทการให้สัญชาติ (Grant) บุคคลต้องยื่นความ

จ านง กรอกแบบฟอร์มท่ีถูกต้อง และผ่านเงื่อนไขตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติฯ ได้แก่  ต้องเป็น

บุคคลท่ีเป็นผู้พ านักถาวรของออสเตรเลีย มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ มีความเข้าใจในการสมัครสัญชาติ 
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อาศัยอยู่ในออสเตรเลียในสถานะผู้พ านักถาวรเป็นเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า 1 ปี ในรอบ 2 ปี จากวันท่ี

สมัครสัญชาติ หรืออาศัยอยู่ในออสเตรเลียในสถานะผู้พ านักถาวรเป็นเวลารวมกันไม่ต่ ากว่า 2 ปี ใน

รอบ 5 ปี จากวันท่ีสมัครสัญชาติ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจใน

ความรับผิดชอบและสิทธิของการเป็นบุคคลสัญชาติ และหากได้รับสัญชาติแล้วบุคคลมีแนวโน้มจะ

พ านักต่อไปในออสเตรเลียหรือคงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับออสเตรเลีย  

3.1.2.3 พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนที่เป็นธรรม ค.ศ. 2009 (Fair Work Act 

2009) 

หลังจากแรง งาน เ ดินทาง เข้ าประ เทศภายใ ต้กฎระ เบี ยบตาม

พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ค.ศ. 1958 แล้ว แรงงานทุกคนท่ีได้รับการจ้างงานภายในประเทศ

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างงานภายใต้พระราชบัญญัติการท างานท่ีเป็นธรรม ค.ศ. 2009 หรือ 

Fair Work Act 2009 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานระหว่างนายจ้างและ

แรงงานท้ังแรงงานภายในประเทศและแรงงานต่างชาติ เช่น การก าหนดสิทธิและความรับผิดชอบของ

นายจ้างและลูกจ้าง การจ่ายค่าแรงและสวัสดิการ การก าหนดเงื่อนไขและสภาพการท างานภายใต้

มาตรฐานการจ้างงานขั้นต่ า 10 ประการ (The 10 Minimum National Employment 

Standards-NES) การคุ้มครองแรงงานและการจ่ายค่าชดเชย เป็นต้น (Fair Work Act, 2009) โดยมี

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 4 หน่วยงานได้แก่ คณะกรรมการดูแลงานท่ีเป็นธรรม (Fair Work 

Commission) ผู้ตรวจการของรัฐด้านงานท่ีเป็นธรรม (Fair Work Ombudsman)    

3.1.2.4 พระรำชบัญญั ติกำ รจัดกำรภำษี  ค .ศ .1953 (Taxation 

Administration Act 1953) 

พระราชบัญญัติการจัดการภาษี ค.ศ.1953 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดการ

จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยตรง ออสเตรเลียมี

ระบบการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าว (Progressive Rates) โดยเก็บในอัตราท่ีแตกต่าง

กันระหว่างแรงงานต่างชาติกับแรงงานออสเตรเลีย (Australian Taxation Office, 2015) ตารางท่ี 

3.1 และ 3.2 เปรียบเทียบอัตราภาษาเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างแรงงานต่างชาติกับแรงงาน

ออสเตรเลีย  
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ตารางท่ี 3.1  

 

แสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแรงงานออสเตรเลีย ในปี 2014 – 2015 

 

หมายเหตุ. จาก Australian Taxation Office, 2015 

 

ตารางท่ี 3.2  

 

แสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของแรงงานต่างชาติในออสเตรเลีย ในปี 2014 – 2015 

 

หมายเหตุ. จาก Australian Taxation Office, 2015 
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การก าหนดค าว่าแรงงานต่างชาติและแรงงานออสเตรเลียในระบบภาษีนี้

มีความแตกต่างจากระบบอื่นโดยเฉพาะระบบตรวจคนเข้าเมือง การเป็นแรงงานออสเตรเลียในระบบ

การเก็บภาษีไม่จ าเป็นต้องถือสัญชาติออสเตรเลียหรือถือวีซ่าผู้พ านักถาวร เกณฑ์ในการพิจารณาการ

เป็นแรงงานออสเตรเลียแรงงานต้องเข้าเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย

มาโดยตลอดหรือเป็นผู้พ านักถาวร อาจเป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียท่ีเดินทางไปประเทศอื่นอย่าง

สม่ าเสมอแต่ไม่มีท่ีพ านักถาวรในประอื่น เป็นนักเรียนต่างชาติท่ีลงทะเบียนเรียนในออสเตรเลียมาไม่

ต่ ากว่า 6 เดือน เป็นผู้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนโดย

ท างานใดงานหนึ่งอย่างต่อเนื่องและมีท่ีอยู่อาศัยท่ีชัดเจน หรือ เป็นผู้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมากว่า

ครึ่งปีงบประมาณโดยไม่มีท่ีพ านักถาวรท่ีอื่นและต้ังใจจะพ านักอยู่ในออสเตรเลียอย่างถาวร หาก

แรงงานต่างชาติเข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งท่ีกล่าวมา แรงงานนั้นๆ จะผ่านเกณฑ์การเป็นแรงงาน

ออสเตรเลียเพื่อเข้าสู่การเก็บภาษีในอัตราท่ีเก็บแบบแรงงานออสเตรเลีย  (Australian Taxation 

Office, 2015) 

แรงงานออสเตรเลียจะต้องจ่ายภาษีรายได้จากรายได้ท่ีเข้ามาทุกช่องทาง

และจากประเทศในขณะท่ีแรงงานต่างชาติจะถูกเรียกเก็บภาษีเฉพาะจากรายได้ท่ีเกิดจากการท างาน

ในออสเตรเลียเท่านั้น โดยอัตราภาษีรายได้ท่ีเก็บจากแรงงานต่างชาตินั้นจะสูงกว่าท่ีเก็บจากแรงงาน

ออสเตรเลีย แรงงานต่างชาติสามารถท างานได้อย่างถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาตท างานควบคู่กับ

เลขภาษี (Tax File Number-TFN) โดยนายจ้างจะต้องหักภาษีออกจากรายได้ท่ีจ่ายให้กับแรงงาน 

(Australian Taxation Office, 2015) 

นอกจากภาษีแ ล้วแรงงานยั ง ต้องถูกหักเงิน เพื่อกองทุนเกษียน 

(Superannuation) ในทุก ๆ การจ่ายเงินเดือนอีกด้วย แต่หากแรงงานต่างชาติต้องการเดินทางกลับ

ประเทศบ้านเกิดอย่างถาวรแรงงานสามารถเรียกคืนเงินเงินสะสมดังกล่าวได้ ท้ังนี้แรงงานสามารถ

เปล่ียนสถานะการเป็นผู้จ่ายภาษีได้ กล่าวคือ แรงงานสามารถเปล่ียนจากการเป็นแรงงานออสเตรเลีย

เป็นแรงงานต่างชาติได้ โดยระบบการเก็บภาษีจะเปล่ียนแปลงตามสถานะของแรงงาน ส่วนแรงงานท่ี

เป็นคนชาติออสเตรเลียหรือแรงงานท่ีต้องการคงสถานะการเป็นแรงงานออสเตรเลียแต่เดินทางไป

ท างานยังต่างประเทศแรงงานจะต้องส าแดงรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการท างานในต่างประเทศด้วย แม้ว่า

รายได้ท่ีเกิดจากการท างานในต่างประเทศจะถูกหักภาษีในประเทศนั้นๆ แล้วก็ตาม โดยรายได้ท้ังหมด
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จะถูกน ามาค านวณเพื่อหักภาษีการรักษาพยาบาล (Medical Levy Surcharge) (Australian 

Taxation Office, 2015) 

การเปล่ียนสถานะแรงงานจากการเป็นแรงงานออสเตรเลียมาเป็น

แรงงานต่างชาติ หรือ แรงงานออสเตรเลียท่ีต้องการเดินทางไปประเทศอื่น ยกตัวอย่างเช่น แรงงาน

ไทยท่ีเคยเข้าเกณฑ์เป็นแรงงานออสเตรเลียในระบบภาษีแล้วต้องการเดินทางกลับประเทศ การ

เปล่ียนสถานการณ์เดินทางออกนอกประเทศในบางกรณีอาจส่งผลต่อการเก็บภาษี เช่น แรงงาน

ออสเตรเลียมิต้องเสียภาษีก าไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital Gains Tax) แรงงานออสเตรเลียท่ี

เดินทางออกนอกประเทศช่ัวคราวจะสามารถรักษาผลประโยชน์ดังกล่าวนี้ได้เป็นระยะเวลา 6 ปี แต่

หากแรงงานออสเตรเลียเปล่ียนสถานะมาเป็นแรงงานต่างชาติแรงงานนั้นๆ จะต้องเสียภาษีดังกล่าว 

(Australian Taxation Office, 2015) 

 

3.2 หลักเกณฑ์และมำตรกำรทำงกฎหมำยของไทย 
 

แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายหลัก 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน และพระราชบัญญัติแรงงาน

สัมพันธ์ พ.ศ.2518 และยังมีกฎหมายท่ีออกมาเฉพาะบางกลุ่มอาชีพ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานทาง

ทะเล พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานท่ีรับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ.2553 นอกจากการ

คุ้มครองตามกฎหมายแล้วแรงงานในบางกลุ่มยังได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานแรงงานเอกชน 

เช่น ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (Thai Labor Standard หรือ TLS 8001-2546) ซึ่ง

เป็นมาตรฐานแรงงานท่ีร่วมกันจัดท าขึ้นระหว่างภาครัฐกับเอกชน มาตรฐานแรง งานว่าด้วยหลัก

จรรยาบรรณของบริษัทไนกี้ (Nike Code of Ethics) จัดท าขึ้นในเครือบริษัทไนกี้ ซึ่งเหมาะสมกับ

สถานประกอบการอุปกรณ์กีฬา และมาตรฐานแรงงานว่าด้วยสมาคมสิทธิคนงาน (Worker Rights 

Consortium Code of Conduct) เป็นต้น (กระทรวงแรงงาน, ม.ป.ป.)  

 

3.2.1 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายท่ีส่งผลโดยตรงต่อแรงงานเพราะเป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรฐานและเงื่อนไข
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การจ้างงานของไทย การคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงบทก าหนดโทษเมื่อมีการ   

ฝ่าฝืน มีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ

โดยตรง โดยในหมวด 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นการก าหนดมาตรฐาน

และเงื่อนไขการท างานท่ัวไป เช่น ก าหนดวันท างานไม่เกินสัปดาห์ละ 6 วัน เวลาท างานปกติในทุก

ประเภทไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน หรือไม่เกิน 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ก าหนดเวลาพักระหว่างวันท างาน 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง อาจตกลงพักน้อยกว่าครั้งละ  1 ช่ัวโมงก็ได้ แต่รวมกันไม่น้อย

กว่า 1 ช่ัวโมงต่อวัน ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  1 วัน ห่างกันไม่

เกิน 6 วัน และวันหยุดตามประเพณีไม่ น้อยกว่าปีละ 13 วัน รวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย ส าหรับ

วันหยุดผักผ่อนประจ าปี ไม่น้อยกว่า 6 วันท าการ เมื่อลูกจ้างท างานครบ 1 ปี (พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน 2541) 

นอกจากนี้ ในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ยังได้มี

การก าหนดเรื่องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าลวงเวลาในวันหยุด เช่น ท าเกินเวลา

ท างานปกติของวันท างาน ได้รับค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง ลูกจ้างท้ังชายและ

หญิง มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เท่าเทียมกันใน

งานท่ีมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน และมีการก าหนดวันลาประเภทต่างๆ 

เช่น ลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง แต่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันท างาน ลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับ

ค่าจ้าง 45 วัน ลาเพื่อรับราชการทหาร ได้ไม่เกินปีละ 60 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ลาเพื่อท าหมันได้รับ

ค่าจ้างตลอดเวลาท่ีแพทย์วินิจฉัยให้หยุด ลากิจธุระ อันจ าเป็น แล้วแต่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ลา

เพื่อเข้ารับการอบรม เป็นต้น (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541) 

 

3.3.2 ประมวลรัษฎำกร 

ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายหลักท่ีก าหนดอัตราภาษีประเภทต่างๆ 

รวมถึง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา มีกรมสรรพากร เป็นหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ โดยในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 ได้

ก  ำหนดประเภทเงินได้ท่ีต้องน ำมำประเมินภำษี ซ่ึงได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไมว่าจะเป็น

เงินเดือน ค่าจ้าง เบ้ียเล้ียงโบนัส เบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินท่ีค านวณไดจากมูลค่า

ของการไดอยูบ่้านท่ีนายจ้างให้อยู่โดยไมเสียค่าเช่า เงินท่ีนายจ้างช าระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าท่ีต้อง
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ช าระและเงินทรัพย์สินหรือประโยชนใดๆ บรรดาท่ีไดเนื่องจากการจ้างงาน เงินไดเนื่องจากหน้าท่ีหรือ

ต าแหน่งงานท่ีท าหรือจากการรับท างานให้ไมว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม คานายหน้าส่วนลดเงินอุดหนุน

ในงานท่ีท า  

นอกจากนี้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล

รัษฎากร พ.ศ.2481 นี้ ยังได้มีการก าหนดโทษเมื่อมีการละเมิด เช่น ผู้ท่ีไม่ช าระภาษีตามเงื่อนไขอาจ

ต้องเสียค่าปรับเป็น 2 เท่าของจ านวนเงินภาษีท่ีต้องช าระ และหากไม่ช าระภายในเวลาท่ีก าหนดอาจ

ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ตอเดือนโดยไม่รวมค่าปรับ เป็นต้น (พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ

แห่งประมวลรัษฎากร, 2481) ตารางท่ี 3.3 แสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลส าหรับปี 2556 – 2557 ตาม

ประมวลรัษฎากร 

 
ตารางท่ี 3.3  

 
แสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย ส าหรับปี 2556 - 2557 

ขั้นเงินได้สุทธิต้ังแต่ ช่วงเงินได้สุทธิ 

สูงสุดของแต่ละขั้น 

อัตรำภำษี

ร้อยละ 

ภำษีแต่ละ ขั้น

เงินได้สุทธิ 
ภำษีสะสม สูงสุดของขั้น 

1 – 150,000 150,000 ได้รับยกเว้น - * - * 

150,001 – 300,000 150,000 5 7,500 7,500 

300,001 – 500,000 200,000 10 20,000 27,500 

500,001 – 750,000 250,000 15 37,500 65,000 

750,001 – 1,000,000 250,000 20 50,000 115,000 

1,000,001 – 2,000,000 1,00,000 25 250,000 365,000 

2,000,001 – 4,000,000 2,000,000 30 600,000 965,000 

4,000,001 บาทข้ึนไป - 35  -  - 

หมายเหตุ. จาก กรมสรรพสากร, 2559 
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3.3 ควำมตกลงระหว่ำงประเทศและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

3.3.1 Thailand Australia Free Trade Agreement-TAFTA 

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2493 ท่ีไทยเริ่มมีการเจรจาอย่างเป็นทางการกับออสเตรเลีย

เป็นครั้งแรกในรูปแบบ การแลกเปล่ียนข้อมูล (Exchange of Notes) และพัฒนาเป็นรูปแบบบันทึก

ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) สนธิสัญญา (Treaty) จนถึงความตกลงการค้า

เสรี (Free Trade Agreement) การเจรจาระหว่างไทยและออสเตรเลียได้ขยายความครอบคลุมใน

ประเด็นต่างๆ มากขึ้น ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การศึกษา และวัฒนธรรม  

การเคล่ือนย้ายบุคคลในฐานะแรงงานมีการกล่าวถึงมากท่ีสุดในความตกลง
การค้าเสรีไทยออสเตรเลีย (Thailand Australia Free Trade Agreement-TAFTA) ท่ีมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2548 ความตกลงฯ มีเนื้อหาท่ีช่วยลดอุปสรรคในการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ระหว่างไทยออสเตรเลีย และสร้างโอกาสให้แก่แรงงานไทยในบางสาขาอาชีพในการเดินทางเข้าไป
ท างานในออสเตรเลีย โอกาสและประโยชน์ในการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศอันเกิดจาก
ข้อตกลงนี้ ได้แก่ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552) 

3.3.1.1 คนไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการและผลิตสินค้าได้ 100% 
ยกเว้นในหมวดหนังสือพิมพ์ ธุรกิจกระจายเสียง การบินระหว่างประเทศและท่าอากาศยาน เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อความมั่นคง อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 
300 ล้านบาท) จะต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของ
ออสเตรเลีย 

3.3.1.2 ออสเตรเลียเปิดโอกาสให้คนไทยท าธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้มากกว่า
สมาชิกอื่นใน WTO หลายประเภท เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย การตกแต่งภูมิทัศน์ ซ่อมรถยนต์ สถาบัน
สอนท าอาหาร สอนภาษาไทย สอนนวดแผนโบราณ ร้านอาหารไทย และเหมืองแร่ เป็นต้น 

3.3.1.3 ประโยชน์หลักอื่นๆ ท่ีไทยยังจะได้รับจากการเปิดเสรีธุรกิจบริการของ
ออสเตรเลีย ได้แก่ การยกเลิก Labor Market Test ซึ่งท าให้สามารถจ้างคนไทยเข้าไปท างานได้เลย
โดยไม่ต้องรอประกาศจ้างคนออสเตรเลียก่อน การอนุญาตให้คนไทยได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจใน
ออสเตรเลียและได้รับสัญญาว่าจ้าง เข้าไปท างานได้ 3 ปี และพ่อครัวไทย เข้าไปท างานได้ 4 ปี และ
สามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 10 ปี ในขณะท่ีออสเตรเลียไม่เปิดตลาดการท างานในลักษณะนี้ให้แก่
ประเทศอื่น 
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3.3.1.4 การอนุญาตให้คู่สมรสและผู้ติดตามของคนไทยท่ีโอนย้ายเข้าไปท างานกับ
สาขาของบริษัทไทยท่ีต้ังอยู่ในออสเตรเลียในต าแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เช่ียวชาญ สามารถ
ท างานในออสเตรเลียได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับคนไทยท่ีโอนย้าย 

3.3.1.5 การอนุญาตให้พ่อครัวไทยท่ีได้รับหนังสือรับรองของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานและมีสัญญาจ้างงาน สามารถเข้าไปท างานได้เป็นเวลา 4 ปี โดย ไม่ต้องเทียบคุณสมบัติจาก
ออสเตรเลียอีก 

3.3.1.6 การอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาไทยท่ีเข้าไปศึกษาและเท่ียวไทยใน
ออสเตรเลียสามารถท างานได้ ภายใต้โครงการ Working Holiday Scheme  

 
3.3.2 Double Taxation Agreement 

ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศออสเตรเลียเพื่อการเว้นการ

เก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเล่ียงรัษฎากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้  (Agreement 

between the Kingdom of Thailand and Australia for the Avoidance of Double 

Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) ได้ลง

นามเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2532  เป็นความตกลงระหว่างประเทศระหว่างไทยกับออสเตรเลียมี

จุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการโดนเก็บภาษีซ้ าซ้อน และการหลีกเหล่ียงภาษีรายได้ของบุคคลท่ีอาศัยอยู่

ในประเทศคู่ภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือท้ังสองประเทศ โดยน าไปใช้กับภาษีรายได้ (income 

tax) กับภาษีรายได้น้ ามัน (petroleum income tax) ในกรณีประเทศไทย และภาษีรายได้ กับ ภาษี

การเช่าทรัพยากรธรรมชาติ (resource rent tax) ท่ีเกี่ยวข้องกับการส ารวจน้ ามัน (Shira & 

Associates, 1989) 

ในกรณีประเทศออสเตรเลีย ความตกลงฯ ได้ก าหนดภาระความรับผิดชอบด้าน

ภาษีตามแหล่งพ านักจริงของผู้ย้ายถิ่นโดยพิจารณาจากการมีแหล่งพ านักถาวร และ การมีกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ความตกลงฯ ได้ก าหนดเรื่องถิ่นท่ีอยู่ของบุคคลไว้อย่าง

ชัดเจน เช่น เป็นบุคคลเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในรัฐผู้ท าสัญญารัฐหนึ่ง ถ้าเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในรัฐผู้ท าสัญญาท้ัง

สองรัฐ การก าหนดสถานภาพของบุคคลจะพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณาตามล าดับท่ี

ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในรัฐผู้ท าสัญญาท่ีบุคคลผู้นั้นมีท่ี

อยู่ถาวรเพียงรัฐเดียว ถ้าบุคคลธรรมดานั้นมีท่ีอยู่ถาวรต้ังอยู่ในรัฐผู้ท าสัญญาท้ังสองรัฐหรือไม่มีท่ีอยู่

ถาวรในรัฐใดรัฐหนึ่งเลย ให้ถือว่า บุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ ในรัฐผู้ท าสัญญาท่ีตนมีท่ีอยู่อาศัย
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เป็นปกติวิสัยเพียงแห่งเดียว ถ้าบุคคลธรรมดามีท่ีอยู่เป็นปกติวิสัยในรัฐผู้ท าสัญญาท้ังสองรัฐ หรือไม่มี

อยู่เลยในรัฐผู้ท าสัญญาท้ังสอง ให้ถือว่า บุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในรัฐผู้ท าสัญญาท่ีตนมี

ความสัมพันธ์ทางส่วนตัว และทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกว่าเพียงแห่งเดียว เช้ือชาติของบุคคลธรรมดาของ

รัฐผู้ท าสัญญารัฐหนึ่ง จะถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการก าหนดระดับความสัมพันธ์ส่วนตัวและทางเศรษฐกิจ

กับรัฐผู้ท าสัญญานั้น และในกรณีท่ีตามเหตุผลแห่งบทบัญญัติของวรรค 1 บุคคลอื่นๆ ซึ่งมิใช่บุคคล

ธรรมดา ท่ีเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในรัฐผู้ท าสัญญาท้ังสองรัฐ ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในรัฐผู้ท าสัญญาท่ีได้มี

การจดทะเบียนก่อตั้ง หรือจัดองค์การ (Shira & Associates, 1989) 
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บทท่ี 4  
ภำพรวมแรงงำนต่ำงชำติและแรงงำนไทยในออสเตรเลีย 

 
4.1 ภำพรวมแรงงำนต่ำงชำติของออสเตรเลีย 
 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติฯ ได้ระบุถึงลักษณะแรงงานต่างชาติ10 ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ (Australian Bureau of Statistics, 2006) 

 
4.1.1 คุณสมบัติก่อนเดินทำง 

แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่มักมีงานท าในประเทศตัวเองก่อนการเดินทาง และ
แรงงานเหล่านี้จะมีการแบ่งตลาดแรงงานในออสเตรเลียท่ีดีกว่าแรงงานท่ีไม่เคยท างานในประเทศ
ตนเองมาก่อน ในด้านการศึกษา พบว่าแรงงานท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก่อนการเคล่ือนย้าย เช่น บุคคลท่ีผ่านการอบรมเฉพาะทาง ได้รับประกาศนียบัตรด้านอาชีพ หรือมี
ระดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยข้ึนไป จะมีการแบ่งตลาดแรงงานในออสเตรเลียท่ีดีกว่าแรงงาน
ท่ีมีคุณสมบัติเพียงระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างเดียว และคุณสมบัตินี้ถือเป็นเกณฑ์หลักในการ
คัดเลือกแรงงานภายใต้กรอบแรงงานทักษะ (Skill Stream)  

 
4.1.2 เกณฑ์กำรคัดเลือก 

จากสถิตพบว่าแรงงานท่ีได้จากการคัดเลือกตามทักษะของตลาดแรงงานได้งาน
ท าทันทีเมื่อเข้ามาในประเทศ ในขณะท่ีแรงงานท่ีเข้าประเทศด้วยเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
มักต้องใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนได้งานท า นอกจากนี้ยังพบว่าสถานะของแรงงานแตกต่างกันตาม
เกณฑ์การคัดเลือกอีกด้วย (Clark, 1999) แรงงานท่ีเข้าประเทศภายใต้ Skill Stream จะมีอัตราการมี
งานท าท่ีสูงกว่าแรงงานต่างชาติประเภทอื่น ๆ เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกท่ี
เข้มงวดภายใต้ระเบียบวีซ่าก่อนการเดินทาง เช่น ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มี
คุณสมบัติด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทาง และต้องมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ

                                                             
10 การเก็บข้อมูล แรงงานต่างชาติ หรือ แรงงานย้ายถ่ิน (Migrant Worker) ของส านักงานสถิติ

แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics-ABS) หมายถึงการเก็บข้อมูลบุคคลที่มิได้ที่

เกิดในออสเตรเลียหรือเป็นผู้พ านักถาวรของออสเตรเลีย (Permanent Resident) อายุ 15 ปี ข้ึนไป หรือแรงงาน

ต่างชาติที่ได้รับอนุญาตท างานตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ค.ศ. 1958 (Migration Act 1958) 
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การท างานในออสเตรเลีย ด้วยกฎเกณฑ์การคัดเลือกแรงงานต่างชาติภายใต้ Skill Stream ท่ี
เหมาะสม ท าให้แรงงานต่างชาติเหล่านี้มีอัตราการท างานและระดับงานท่ีสูงกว่าแรงงานประเภทอื่น  

 
4.1.3 ควำมสำมำรถในภำษำอังกฤษ (English Proficiency) 

ความสามารถในภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยหลักในการจ้างงาน จากการส ารวจ
พบว่าในปี 2004 มีผู้ย้ายถิ่นท่ีมาจากประเทศท่ีมิได้ใช้ภาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Non-main English 
Speaking Countries) ถึง 68% ของผู้ย้ายถิ่นท้ังหมด หรือ คิดเป็น 932,200 คน (Australian 
Bureau of Statistics, 2006) และความสามารถในภาษาอังกฤษนี้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกแรงงานท่ี
เดินทางเข้ามาภายใต้ Skill Stream อีกด้วย ในขณะท่ีแรงงานภายใต้ Family Stream ไม่จ าเป็นต้อง
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวนี้  

ภาษาอังกฤษถือว่ามีความส าคัญต่อสถานะท างานของแรงงานต่างชาติใน
ออสเตรเลียอย่างมาก โดยแรงงานท่ีมาจากประเทศไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่มักจัดอยู่ในประเภท
ใช้แรงงาน และมักท างานอยู่ในร้านอาหารประจ าชาติ ร้านขายปลีก ร้านเส้ือผ้า แรงงานในบ้าน และ
งานดังกล่าว (Inglish, Gunasekaran, Sullivan & Wu, 1992)  นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงานท่ี
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในทุกๆ ประเภทวีซ่ามีสถานการณ์จ้างงานท่ีดีกว่า 

 
4.1.4 กำรแบ่งตลำดแรงงำนและอัตรำกำรจ้ำงงำน 

การวิเคราะห์การแบ่งตลาดแรงงาน (labor force participation) เป็นการ
เปรียบเทียบการจ้างงงานระหว่างแรงงานต่างชาติกับแรงงานคนชาติ (Australian Born) ผลการ
ส ารวจของ ABS ในช่วงนี้ 2004 พบว่าแรงงานต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในช่วง 1985-2004 เพศชายมี
การแบ่งตลาดแรงงานใกล้เคียงกับแรงงานคนชาติ ในขณะเพศหญิงมีการแบ่งตลาดแรงงานน้อยกว่า 
สาเหตุอาจเกิดจากแรงงานต่างชาติเพศหญิงขาดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและไม่มี
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องก่อนเดินทางมาออสเตรเลีย แรงงานส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 25-54 ปี ภาพท่ี 
4.1 จะเห็นได้ว่าการแบ่งตลาดแรงงานระหว่างแรงงานต่างชาติกับแรงงานออสเตรเลียมีความแตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะส าหรับผู้ชายท่ีแทบไม่มีความแตกต่างกันเลย ในขณะท่ีแรงงานผู้หญิงมี
ส่วนแบ่งตลาดแรงงานท่ีชัดเจนกว่าแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับแรงงานออสเตรเลีย 
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ภาพที่ 4.1 แสดงอัตราการจ้างงานระหว่างแรงงานออสเตรเลียกับแรงงานต่างชาติปี 2004 แบ่งตาม
อายุและเพศ. จาก Labour Force Status and Other Characteristics of Migrants Survey, 
โดย ABS (2004) อ้างถึงใน Australian Bureau of Statistics, (2006). 

 

ภาพท่ี 4.2 เปรียบเทียบการแบ่งตลาดแรงงานระหว่างแรงงานต่างชาติกับแรงงานออสเตรเลียตาม
ลักษณะงาน ปี 2004. จาก Labour Force Status and Other Characteristics of Migrants 
Survey, โดย ABS (2004) อ้างถึงใน Australian Bureau of Statistics, (2006). 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบการแบ่งตลาดแรงงานระหว่างแรงงานต่างชาติ

กับแรงงานออสเตรเลียตามลักษณะงาน จากภาพแสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างชาติกับแรงงาน
ออสเตรเลียมีส่วนแบ่งตลาดแรงงานตามลักษณะงานท่ีไม่แตกต่างกันมาก ยกเว้นในระดับวิชา ชีพ 
(Professional) ท่ีแรงงานต่างชาติมีส่วนแบ่งตลาดแรงงานสูงกว่าแรงงานออสเตรเลียมาก อันเป็นผล
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จากนโยบายดึงดูดแรงงานทักษะของประเทศ (Australian Bureau of Statistics, 2006) ใน
ขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติก็มีส่วนแบ่งในตลาดแรงงานระดับใช้แรงงาน (Labourer and Related 
Works) เสมียน พนักงานขาย และบริการ (Elementary Clerical, Sales, Service Workers) สูง
กว่าแรงงานออสเตรเลียเช่นกัน 

 
4.1.5 ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในออสเตรเลีย 

ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในประเทศมีผลต่อโอกาสการท างาน กล่าวคือ ใน

ระยะเวลาท่ีแรงงานอยู่ในออสเตรเลีย แรงงานจะมีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษ ได้รับการฝึกอบรมและ

การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น รวมท้ังมีประสบการณ์ท างานในประเทศท่ีสูงขึ้นด้วย  แรงงานท่ีอาศัยอยู่

ในออสเตรเลียนานกว่าจึงมีอัตราการท างานและโอกาสในการท างานดีกว่าแรงงานท่ีใช้เวลาอยู่ใน

ประเทศน้อยกว่าหรือแรงงานท่ีเพิ่งมาถึง  

 

4.1.6 พฤติกรรมกำรส่งเงินกลับของแรงงำนต่ำงชำติในออสเตรเลีย 

แรงงานต่างชาติท่ีพ านักในออสเตรเลียมีความรู้ในเรื่องการเงินและความสามารถ

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีการโอนเงินท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ให้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศจึงต้อง

พยายามหาวิธีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและข้อจ ากัดของ

แรงงานต่างชาติในประเทศได้  

ภาพที่ 4.3 แสดงพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานต่างชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ีเพิ่งเดินทางมาถึง (Arrival) ระยะอยู่ตัว (Stabilization) และระยะต้ังหลักปัก

ฐาน (Consolidation) ในแต่ละระยะแรงงานจะมีพฤติกรรม ปริมาณ และวัตถุประสงค์ในการส่งเงิน

กลับท่ีแตกต่างกันออก โดยระยะท่ีแรงงานจะส่งเงินกลับมากท่ีสุดคือในระยะท่ีเพิ่งเดินทางมาถึง และ

หากแรงงานตัดสินใจต้ังหลักปักฐานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย แรงงานจะมีการส่ง เงินกลับน้อยลง

อย่างเห็นได้ชัด (Davis & Jenkinson, 2012) 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงพฤติกรรมการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานต่างชาติในออสเตรเลีย . จาก 

Remittances: Their Role, Trends and Australian Opportunities, โดย Davis & Jenkinson 

(2012, น.23). 

 

4.2 ภำพรวมแรงงำนไทยในออสเตรเลีย 
 

เช้ือชาติไทยในประเทศออสเตรเลียยังถือเป็นคนต่างชาติส่วนน้อยของประเทศเมื่อเทียบ

กับคนต่างชาติจากประเทศอื่นๆ หากย้อนไปเมื่อ 30 ปี ก่อน คนไทยท่ีเดินทางไปยังออสเตรเลียมัก

เป็นคนรวยท่ีต้องการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวในระยะส้ัน แต่ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาลักษณะการ

เดินทางเข้าประเทศของคนไทยเริ่มเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วและในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะ

ในรูปแบบแรงงาน แต่ถึงแม้คนไทยมิใช่คนต่างชาติกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วอีกท้ังเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนไทยในออสเตรเลียก็เด่นชัดขึ้นอย่างมากด้วย

เช่นกัน (Beasley, Hirsch & Rungmanee, 2012) 

ภาพที่ 4.4 แสดงการกระจายตัวของคนไทยในรัฐต่างๆ ของออสเตรเลียในการส ารวจส า

มะโนประชากรปี 2011 พบว่า คนไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย 45,456 คน11 โดยอาศัยอยู่ในเขตนิว

เซาท์เวลส์ถึง 17,541 คน โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองซิดนีย์ ตามด้วยเขตวิกตอเรียจ านวน 

10,766 คน เขตควีนส์แลนด์จ านวน 7,022 คน และเขตวิกตอเรียตะวันตกจ านวน 5,662 คน ภาพท่ี 

                                                             
11 นับจากคนที่เกิดในประเทศไทย 
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4.5 แสดงให้เห็นช่วงอายุและเพศของคนไทยในออสเตรเลีย โดยพบว่ามีอายุระหว่าง 25-39 ปี โดย 2 

ใน 3 ของจ านวนคนไทยท้ังหมดเป็นผู้หญิง และคนไทยส่วนใหญ่เดินทางเข้าประเทศด้วยการสมรสกับ

ชาวออสเตรเลีย จากการส ารวจดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า ในปี 2013 มีนักเรียนไทยอาศัยอยู่ใน

ประเทศถึง 20,000 คน โดยมีเพียง 17% ท่ีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย   (Beasley et al, 2012) 

 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงให้เห็นการกระจายตัวประชากรของคนไทยในเขตต่างๆ โดยแบ่งตามเพศ. จาก 
Thailand in Australia Beasley, โดย Hirsch & Rungmanee (2012). 
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ภาพที่ 4.5 แสดงสัดส่วนคนไทยในออสเตรเลียตามอายุและเพศ ท่ีอาศัยอยู่ในซิดนีย์. จาก Thailand 
in Australia, โดย Beasley, Hirsch & Rungmanee (2012). 
 

การเก็บข้อมูลคนไทยในออสเตรเลียจะใช้วิธีการส ารวจส ามะโมประชากร (Census) ซึ่ง

ท าการส ารวจทุก ๆ 5 ปี โดยใช้วิธีการนับ 3 วิธี ได้แก่ 1) การแจ้งประเทศท่ีตนเกิด 2) การสอบถาม

ถึงภาษาหลักท่ีใช้ในการส่ือสารในครอบครัว และ 3) การสอบถามถึงบรรพบุรุษ ซึ่งการส ารวจท้ัง 3 

วิธีนี้มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน เช่น การแจ้งประเทศท่ีตนเกิด อาจท าให้ขาดข้อมูลเด็กท่ีเกิดใน

ออสเตรเลียแม้เกิดจากพ่อแม่ไทยก็ตาม หรืออาจท าให้ได้ข้อมูลคนชาติอื่นท่ีเกิดในประเทศไทย ส่วน

วิธีท่ีสองการสอบถามถึงภาษาหลักอาจท าให้เกิดความคาดเคล่ือนเนื่องจากคนไทยอาจต้องพูด

ภาษาอังกฤษกับคู่สมรสชาวออสเตรเลีย หรือเด็กไทยท่ีอยู่ในออสเตรเลียจนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษา

หลัก เป็นต้น นอกจากนี้วิธีท่ี 3 การสอบถามถึงบรรพบุรุษแม้จะเป็นวิธีท่ีได้รับนิยมสูงท่ีสุดแต่ก็ยังมี

ข้อจ ากัดบางประการ เช่น เมื่อถามถึงบรรพบุรุษคนไทยบางคนอาจตอบว่าตนมีบรรพบุรุษเป็นคนจีน 

เป็นต้น (Beasley, Hirsch & Rungmanee, 2012) 
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4.2.1 กำรจ้ำงงำน กำรศึกษำ และรำยได้ 

ภาพที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าคนไทยในออสเตรเลียมีระดับการศึกษาท่ีสูงเมื่อเทียบ

กับประชากรภาพรวมของประเทศ เช่น คนไทยมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าเป็น

สองเท่าเมื่อเทียบกับประชากรรวมของประเทศ เป็นต้น โดยคนไทยมีอัตราการจ้างงานท่ีร้อยละ 66.4 

ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการจ้างงานของท้ังประเทศคือร้อยละ 65 และมีอัตราการว่างงานร้อยละ 8 

ในขณะท่ีประชากรรวมมีอัตราการว่างงานเพียงร้อยละ 5.6  จากภาพท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่าแรงงาน

ไทยมีสัดส่วนการจ้างงานในอาชีพประเภทการจัดการ (Managerial) หรือ วิชาชีพ (Professional) 

น้อยกว่าประเภทใช้แรงงาน (Labor) อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ในภาพท่ี 4.8 ยังแสดงให้เห็นว่าคน

ไทยมีสัดส่วนการเป็นผู้ไม่มีรายได้สูงกว่าประชากรรวมของประเทศถึงเกือบ 3 เท่า แต่ในขณะเดียวกัน

ก็มีสัดส่วนการมีรายได้ในระดับกลาง คือ 20,800 – 31,199 เหรียญออสเตรเลีย และ 31,200 – 

41,599 เหรียญออสเตรเลียต่อปี ในระดับท่ีสูงกว่าประชากรรวมของประเทศ  (Beasley et al, 

2012) 

 

 
ภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบระดับการศึกษาของคนไทยในออสเตรเลียกับประชากรรวมท้ังประเทศ. จาก 

Thailand in Australia, โดย Beasley, Hirsch & Rungmanee (2012). 
 

 



48 

ภาพท่ี 4.7 เปรียบเทียบอาชีพระหว่างของคนไทยในออสเตรเลียกับประชากรรวมท้ังประเทศ จาก 
Thailand in Australia, โดย Beasley, Hirsch & Rungmanee (2012). 
 

INCOME 

 
ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบรายได้ของคนไทยในออสเตรเลียกับประชากรรวมท้ังประเทศ จาก Thailand 

in Australia, โดย Beasley, Hirsch & Rungmanee (2012). 
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4.2.2 สภำพสังคมคนไทยในออสเตรเลีย 

คนไทยในออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่อยู่กันเป็นชุมชน เช่น มีชุมชนคนไทย (Thai 

Town) ท่ีมีคนไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและถือเป็นย่านธุรกิจของคนไทย นอกจากนี้ยังมีการ

รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันและกัน เช่น ในปี 1990 มีการจัดต้ังสมาคมสวัสดิการคนไทย (Thai 

Welfare Association-TWA) ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในการต้ังรกรากในประเทศออสเตรเลีย

โดยเฉพาะผู้หญิงท่ีแต่งงานกับคนออสเตรเลียแล้วประสบปัญหาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ

ปรับตัวกับวัฒนธรรมหรือการโดนกระท าความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ มีบริการแปรภาษาในราคาถูก 

จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ให้ค าแนะน าด้านวีซ่าและสวัสดิการ เป็นต้น นอกจาก  TWA แล้ว ในปี 

1991 ยังมีการจัดต้ังโครงการ Sydney Sexual Health Center ท่ีท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ

ทางเพศแก่สตรี มีการตรวจสุขภาพทุก ๆ 2 ครั้งต่อสัปดาห์โดยผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ มีการให้ความรู้

ด้านโรคติดต่อทางเพศ และวิธีการป้องกัน เป็นต้น (Beasley et al., 2012) 

 

4.2.3 อำชีพที่เป็นที่นิยมและโอกำสของแรงงำนไทย 

4.2.3.1 ร้ำนอำหำรไทย 

ผลการส ารวจของมหาวิทยาลัยซิดนีย์พบว่าในปี 2013 มีร้านอาหารไทย
ในประเทศออสเตรเลียอยู่กว่า 3,000 แห่งท่ัวประเทศ ซึ่งมากกว่าจ านวนร้านอาหารไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีปริมาณคนไทยอาศัยอยู่มากกว่า โดยร้านอาหารมีอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณถนนแคม
เบลล์ (Campbell Street) นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังสมาคมร้านอาหารไทยแห่งออสเตรเลีย (The 
Thai Restaurants Association of Australia – TRAA) ขึ้นในปี 1995 เพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร
และเพิ่มก าลังการซื้อของคนในประเทศ ในแต่ละปีจะมีการจัดนิทรรศการอาหารไทยขึ้นบริเวณ 
Darling Habour โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ กับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์อาหาร 
วัฒนธรรมและสินค้าของไทย งานในร้านอาหารไทยจึงเป็นงานท่ีได้รับความนิยมสูงจากแรงงานไทยท้ัง
แบบเต็มเวลาและแบบท างานเป็นกะอีกท้ังพ่อครัวไทยยังได้โอกาสจากความตกลง TAFTA ในหลาย
ด้านอีกด้วย (Beasley et al., 2012) 

4.2.3.2 นวดไทย 
นวดไทยและสปาไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจาก

คนออสเตรเลีย โดยมีร้านนวดไทยกระจายอยู่ท่ัวประเทศ ดังเห็นได้จากข้อมูลติดต่อในเวบไซต์สมุด
หน้าเหลือง (Yellow Pages Website) ท่ีมีระบุเบอร์ติดต่อร้านนวดไทยอยู่กว่า 851 แห่ง ท่ัวไป
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ประเทศ โดยมีท้ังท่ีคนไทยเป็นเจ้าของและคนต่างชาติเป็นเจ้าของ ร้านนวดไทยเป็นที่รู้จักของแรงงาน
ไทยท่ีต้องการท างานในต่างประเทศ ดังนั้นแรงงานท่ีเดินทางเข้าไปเพื่อท างานในร้านอาหารจึง
ต้องการได้รับการฝึกฝนการนวดไทยด้วยก่อนเดินทางมายังออสเตรเลีย ถึงอย่างไรก็ตามร้านนวดไทย
กลับกลายเป็นปัญหาจากการเปิดให้บริการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ มีร้านนวดไทยจ านวน
มากท่ีเป็นแหล่งค้าประเวณี ในปี 2013 Fairfax Media เปิดเผยว่า มีร้านนวดไทยท่ีเป็นแหล่ง
ค้าประเวณีอยู่ถึง 34 แห่งบริเวณชายฝ่ังทางเหนือของซิดนีย์ (Beasley et al., 2012) 

4.2.3.3 โรงแรม 
ต้ังแต่ปี 2551 ประเทศไทยมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว

ในออสเตรเลียสูง12 ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีแรงงานไทยจะได้ท างานในธุรกิจนี้ ท้ังประเภทแรงงานท่ีย้าย
จากบริษัทในไทยไปท างานให้เครือบริษัทในออสเตรเลียในรูปแบบแรงงานทักษะหรือแม้การจ้างงาน
ในออสเตรเลียเองก็ตาม เนื่องจากออสเตรเลียขาดแคลนแรงงานในธุรกิจนี้ โดยข้อมูลจาก Australian 
Trade Commission (2015) พบว่า ออสเตรเลียขาดแคลนแรงงานในธุรกิจนี้ถึง 38,000 ต าแหน่ง 
โดยเฉพาะในกลุ่มท าความสะอาด พ่อครัว พนักงานบริการท่ัวไป พนักงานซ่อม และพนักงานเสิร์ฟ 
โดยอาจต้องใช้แรงงานกว่า 150,000 คน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนี้ รัฐบาล
ได้ขยายโอกาสแก่แรงงานต่างชาติด้วยการเพิ่มแรงงานประเภททักษะ และประเภท  Working 
Holiday Makers (WHMs) (Beasley et al., 2012) 

 
 

 

 

 

 

                                                             
12 ในปี 2554 บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนช่ันแนล (Minor International) ได้โรงแรมในเครือบริษัท

โอคค์ (Oakes Hotels and Resorts Ltd) กว่า 35 โรงแรม ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่วนบริษัทในเครือทีซีซี 

(TCC Hotels Group) ได้โรงแรม Novotel Rockford ในซิดนีย์ Grand Hyatt ในแครนเบอร์ร่า และ 

Intercontinental Hotel ในอะเด็ลเลด ในช่วงปี 2551 – 2552 (Beasley. et all, 2014, p.20) 
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บทท่ี 5  

กรอบแนวคิดและวิธีกำรศึกษำ 

 
5.1 กรอบแนวคิด 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง, โดย ผู้วิจัย. 
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งานวิจัยนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ 2 ช้ัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน

รายได้ ความพึงพอใจในอาชีพ และความพึงพอใจในกฎหมาย ต่อความต้ังใจกลับประเทศ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับ จากภาพท่ี 5.1 ผู้วิจัยได้

ระบุประเด็นย่อยของแต่ละความพึงพอใจเพื่อแสดงปัจจัยท่ีน ามาตัดสิน ผู้วิจัยได้ใช้ประเด็นความ

เพียงพอต่อการด ารงชีพ ความสอดคล้องต่อความคาดหวัง ความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ

และโอกาสในการเพิ่มรายได้ มาเป็นประเด็นในการตัดสินความพึงพอใจในรายได้ และใช้ความมั่นคง 

ความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมการท างานและการได้รับการปฏิบัติท่ีดีกว่าเมื่อเทียบกับการท างานใน

ไทย มาเป็นประเด็นการตัดสินใจความพึงพอใจในอาชีพ ส่วนความพึงพอใจในกฎห มายผู้วิจัยใช้

ประเด็นด้านวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมือง ระบบภาษี และการคุ้มครองแรงงาน เป็นประเด็นย่อย

ในการตัดสิน ส่วนพฤติกรรมการส่งเงินกลับผู้วิจัยพิจารณาจากปริมาณและจ านวนครั้งในการส่งเงิน

กลับต่อปี และสัดส่วนเงินส่งกลับต่อรายได้ 

  

5.2 วิธีกำรศึกษำ 

 

5.2.1 วิธีกำรเก็บข้อมูล 

ในการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

เนื่องจากปัจจัยท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูล ทัศนคติ และความพึงพอใจส่วนบุคคล 

ส่วนค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถามต้ังอยู่บนทฤษฎี งานวิจัย กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง มีการ

ใช้แบบสอบถาม จ านวน100 ฉบับ เนื้อหาแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะการพ านักในออสเตรเลีย สถานภาพการสมรส ระยะเวลา

การพ านักในประเทศ สมาชิกครอบครัวในประเทศไทย ประเภทงาน รายได้ ความต้ังใจเดินทางกลับ

ประเทศในอนาคต ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งได้แก่ ค าถามความพึงพอใจในรายได้และการท างาน และความ

พึงพอใจในกฎหมาย  

กลุ่มประชากรในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ แรงงานไทยในออสเตรเลียท่ี

ประกอบกิจการหรือจ้างงานภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย ในธุรกิจบริการ 4 ประเภท ได้แก่ 

ร้านอาหารและเครื่องด่ืม นวดและสปา แรงงานในบ้าน (Domestic Worker) และโรงแรม โดยมีอายุ
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ต้ังแต่ 15 ปี ขึ้นไป13 และเป็นผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พ านักถาวร (Permanent Resident) ท างานระยะ

ส้ัน14 (Temporary Work) และวีซ่านักเรียน (Student Visa)   

การหากลุ่มประชากรผู้วิจัยใช้วิธีการหาผู้ตอบแบบสอบถามแบบลูกโซ่ กล่าวคือ 

เริ่มจากเพื่อนหรือคนรู้จัก แล้วใช้วิธีการแนะน าต่อแบบลูกโซ่ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความ

ไว้ใจและมั่นใจว่าการตอบแบบสอบถามจะไม่กระทบต่อสถานะวีซ่าและงานในปัจจุบันของตน 

เนื่องจากเป็นการแนะน าจากเพื่อนและคนรู้จัก ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามใน 2 

ลักษณะ ได้แก่ การส่งแบบสอบถามออนไลน์ และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  

 

5.2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด

ต่ าสุด และค่าเฉล่ีย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความต้ังใจกลับประเทศกับการส่งเงินกลับและความ

พึงพอใจในรายได้ อาชีพ และกฎหมาย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson Correlation) เพื่อคัดเลือกตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการส่งเงินกลับ

ในความสัมพันธ์แรก และคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศในความสัมพันธ์

ท่ีสอง และใช้การวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคุณแบบน าเข้า (Stepwise Multiple Linear 

Regression) เพื่อหาตัวแปรท่ีก าหนดเงินส่งกลับและความต้ังใจกลับประเทศในสมการแรกและ

สมการท่ีสอง ตามล าดับ  

การวิเคราะห์ทางสถิติในท้ัง 2 รูปแบบ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และตัว

แปรที่น ามาวิเคราะห์ถูกปรับให้มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) แล้ว ค่าสถิติท่ีใช้ใน

การทดสอบความสัมพันธ์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
                                                             

13 ก าหนดอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป เพ่ือให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลของ ABS ที่เก็บข้อมูลแรงงานที่

เร่ิมต้ังแต่อายุ 15 ปีข้ึนไปในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานแรงงานต่างชาติของประเทศ 
14 ยกเว้นแรงงานที่มาท างานในระยะเวลาสั้นโดยมีก าหนดระยะเวลากลับที่แน่นอน เช่น แรงงานที่

ถือวีซ่า GA400 และประเภท working holiday stream เน่ืองจากแรงงานกลุ่มน้ีมักมาท างานใดงานหน่ึงตามที่

ได้รับมอบหมายในระยะเวลาสั้น น้อยกว่า 6 เดือน หรืออาจไม่เกิน 1 ปี ในกรณี working holiday stream 

แรงงานเหล่าน้ีมักมีแรงจูงใจและโอกาสทางกฎหมายในการท างานต่อในระยะยาวต่ า ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลที่ได้มีความ

คลาดเคลื่อน 
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Coefficient-r) และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบน าเข้า (Stepwise Multiple Linear 

Regression Coefficient-R) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐานและ

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

5.2.2.1 สมกำรสหสัมพันธ์เพียร์สันเพื่อคัดเลือกตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับเงิน

ส่งกลับต่อปี 

 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในสมการ 

 แทน ปริมาณเงินส่งกลับต่อปี   
 S แทน  เพศ 

A  แทน อายุ 

 M แทน สถานภาพสมรส 

 F แทน สมาชิกครอบในออสเตรเลีย 

 V แทน สถานะวีซ่า 

 T แทน ระยะเวลาท่ีพ านักอยู่ในออสเตรเลีย 

I แทน ความต้ังใจกลับประเทศ 
 O แทน อาชีพ 

 W แทน รายได้ต่อป ี

5.2.2.2 สมกำรถดถอยพหุคูณน ำเข้ำหำปัจจัยก ำหนดปริมำณเงินส่งกลับต่อปี 
   

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในสมการ 

 แทน ปริมาณเงินส่งกลับต่อปี 
แทน ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับเงินส่งกลับต่อปีจากการ 

วิเคราะห์ในข้อ 5.2.2.1 
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5.2.2.3 สมกำรสหสัมพันธ์เพียร์สันเพื่อคัดเลือกควำมพึงพอใจในรำยได้ อำชีพ 

และกฎหมำย ที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมต้ังใจกลับประเทศ 

                                                 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในสมการ 

  แทน ความต้ังใจกลับประเทศ 

E แทน ความพึงพอใจในรายได้ 

C แทน ความพึงพอใจในอาชีพ 

L  แทน ความพึงพอใจในกฎหมาย 

5.2.2.4 สมกำรถดถอยพหุคูณน ำเข้ำเพือ่หำปัจจัยก ำหนดควำมต้ังใจกลับ 

     ประเทศ 

    

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในสมการ 

 แทน ความต้ังใจกลับประเทศ 

b แทน ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศจาก 
การวิเคราะห์ในข้อ 5.2.2.3 

 
5.2.3 กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ จัดท าในรูปแบบตารางพร้อมค าอธิบาย โดยแบ่ง

การน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลความพึงพอใจใน

รายได้ อาชีพและกฎหมาย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับการส่ง

เงินกลับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรายได้ อาชีพ และกฎหมายต่อความ

ต้ังใจกลับประเทศ 
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5.2.4 กำรอภิปรำยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาควบคู่ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์กับ

กฎหมาย ผู้วิ จัยจึงได้ใช้ปัจจัยทางด้านกฎหมาย 15ท่ีเกี่ยวข้องมาอธิบายผลการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ในส่วนท่ีเป็นความพึงพอใจในกฎหมายต่อความต้ังใจกลับประเทศ ในบทนี้ผู้วิจัยได้เลือก

เฉพาะความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและอยู่ในการรับรู้ของ

แรงงานไทยในออสเตรเลียมาขยายผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดย

ใช้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ความตกลงระหว่างประเทศท่ีน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความตกลง

การค้าเสรีไทยออสเตรเลีย และความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย -ออสเตรเลีย ส่วน

กฎหมายภายในของออสเตรเลียท่ีน ามาวิเคราะห์ได้แก่ พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ค.ศ.1958 

พระราชบัญญัติสัญชาติออสเตรเลีย ค.ศ.1948 พระราชบัญญัติการท างานท่ีเป็นธรรม ค.ศ.2009 และ

พระราชบัญญัติการจัดการภาษี ค.ศ. 1953 โดยน ามาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 และประมวลรัษฎากรของไทย ตามตารางท่ี 5.1  

 

 

 

 

 

                                                             
15 แต่จากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความต้ังใจกลับ

ประเทศและการส่งรายได้กลับของแรงงานไทยในออสเตรเลีย มีมากกว่าที่ศึกษาในงานวิจัยน้ี ไม่ว่าจะเป็น ความตก

ลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (General Agreement on Trade Services – GATS) ความตกลงทั่วไปว่าด้วย

ภาษีและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือกฎหมายภายในของไทย เช่น กฎระเบียบ

การคัดเลือกแรงงานของกระทรวงแรงงานไทย กฎหมายภายในของออสเตรเลีย เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

การฟ้ืนฟูและการชดเชย ค.ศ. 1988 (Safety, Rehabilitation and Compensation Act 1988) พระราชบัญญัติ

ค่าแรงส าหรับผู้ขับข่ี ค.ศ.2012 (Road Safety Remuneration Act 2012)  พระราชบัญญัติผู้รับเหมาอิสระ ค.ศ.

2006 (Independent Contractors Act 2006) พระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูล ค.ศ. 1982 (Freedom of 

Information Act 1982) พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ค.ศ.1988 (Privacy Act 1988) เป็นต้น  
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ตารางท่ี 5.1  

 

แสดงประเด็นทางกฎหมายท่ีน ามาอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประเด็น กฎหมำย/ควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 

ออสเตรเลีย ไทย 

1. ความตกลงระหว่าง

ประเทศ 

ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย 

ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-ออสเตรเลีย 

2. กฎหมายภายใน พระราชบัญญั ติคนเข้า เมือง 

ค.ศ.1958 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ สั ญ ช า ติ

ออสเตรเลีย ค.ศ. 1948 

- 

พระราชบัญญัติการท างานท่ี
เป็นธรรม ค.ศ.2009 

พร ะ ร าชบัญ ญั ติ คุ้ ม คร อ ง
แรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติการจัดการภาษี 
ค.ศ.1953 

ประมวลรัษฎากร 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 
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บทท่ี 6  

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   

            

จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบว่า มีผู้ตอบว่าต้ังใจเดินทางกลับไปใช้

ชีวิตในประเทศไทย จ านวน 68 คน และต้ังใจไม่กลับจ านวน 32 คน โดยแบ่งเป็นหญิง 80 คน และ

ชาย 20 คน ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจึงจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ตอบว่าต้ังใจกลับประเทศและผู้ท่ีต้ังใจไม่กลับ โดยแบ่งตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส สมาชิก

ครอบครัวในออสเตรเลีย ประเภทวีซ่า ระยะเวลาท่ีพ านักอยู่ในออสเตรเลีย อาชีพ และรายได้ต่อปี 

โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉล่ีย และร้อยละ ในการวิเคราะห์และอภิปรายซึ่ง

สามารถน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6.1  

 

แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หัวข้อ ต้ังใจกลับประเทศ ต้ังใจไม่กลับประเทศ รวม 
1. เพศ  

  
 

- หญิง 51 29 80 
- ชาย 17 3 20 
- รวม 68 32 100 

2.อายุ 
  

 
- Min 24 25 49 
- Max 51 55 106 
- Mean 31.25 34.72 65.97 
- S.D. 5.38 7.04 12.42 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 6.1  

 

แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

หัวข้อ กลับประเทศ ไม่กลับประเทศ รวม 

3. สถานภาพสมรส 
  

 

- โสด 39 19 48 

- อื่นๆ* 29 23 52 

4. สมาชิกครอบครัวในออสเตรเลีย 
  

 

- มี 34 26 60 

- ไม่มี 34 6 40 

5. ประเภทวีซ่า 
  

 

- วีซ่าช่ัวคราว** 50 9 59 

- วีว่าถาวร 18 23 41 

6. ระยะเวลาท่ีพ านักอยู่ใน
ออสเตรเลีย(ปี) 

  

 

- Min 0.8 0.7 1.5 

- Max 20 30 50 

- Mean 4.58 7.74 12.32 

- S.D. 3.38 6.63 10.01 

7. อาชีพ 
  

 

- ร้านอาหารและเครื่องด่ืม 24 6 30 

- นวดและสปา 23 12 35 

- แรงงานในบ้าน 11 5 16 

- โรงแรม 11 8 19 

หมายเหตุ. *สมรส หม้าย/หย่าร้าง แยกกันอยู่ และอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน 
**วีซ่านักเรียน และวีซ่าท างานช่ัวคราว  

โดย ผู้วิจัย 
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ตารางท่ี 6.1  

 

แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

หัวข้อ กลับประเทศ ไม่กลับประเทศ รวม 

3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน (AUD) 
  

 

- Min* 1,000.00 1,000.00  

- Max** 4,000.00 4,000.00  

- Mean 2,617.60 2,484.40  

- S.D. 989.19 1,075.64  

หมายเหตุ. * และ ** มีค่าเท่ากัน เนื่องจากผู้วิจัยใช้การก าหนดช่วงการตอบให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยก าหนดรายได้ต่ าสุดคือน้อยกว่า 1,000 AUD ต่อเดือน และสูงสุด คือ มากกว่า 4,000 AUD ต่อ

เดือน, โดย ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยก าหนดอายุผู้ตอบแบบสอบถามระหว่าง 15 – 60 ปี เพื่อจ ากัดกลุ่มตัวอย่างให้

อยู่เฉพาะในวัยท างาน ผลการเก็บข้อมูลพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจกลับประเทศจ านวน 68 

คน เป็นชาย 17 คน และหญิง 51 คน โดยแรงงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 75 ของแรงงานท่ีต้ังใจกลับ

ประเทศท้ังหมด แรงงานในกลุ่มนี้มีอายุเฉล่ีย 31.25 ปี ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศท่ีมีอายุ

เฉล่ีย 34.72 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีจ านวน 32 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 

29 คน โดยแรงงานหญิงคิดเป็นร้อยละ 90.6  

ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสถานะการพ านักในประเทศออสเตรเลียของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอาจ

ส่งผลต่อสมมติฐาน ได้แก่ สถานภาพสมรส สมาชิกครอบครัวในออสเตรเลีย และสถานะวีซ่า โดย

สถานภาพสมรส แบ่งค าถามออกเป็น โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง แยกกันอยู่ และอยู่ร่วมกันโดยไม่

แต่งงาน ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยรวมค าตอบเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โสด และอื่นๆ จากข้อมูลพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจกลับประเทศส่วนใหญ่มีสถานะโสด โดยมี จ านวน 39 คน หรือคิดเป็นร้อย

ละ 57.4 ของแรงงานท้ังต้ังใจกลับประเทศท้ังหมด ในขณะท่ีมีสถานะอื่นๆ จ านวน 29 คน ซึ่งตรงข้าม

กับแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศท่ีแรงงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอื่นๆ โดยมี จ านวน 23 คน 

ซึ่งสูงถึงร้อยละ 71.9 ของแรงงานในกลุ่มนี้ ในขณะท่ีมีสถานภาพโสดเพียง 9 คน  
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ในการสอบถามสมาชิกครอบครัวท่ีอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย  ผู้วิจัยได้แบ่งค าตอบ

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มีสมาชิกครอบครัวกับไม่มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ในออสเตรเลียร่วมกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างในประเด็นนี้ส าหรับผู้ท่ีต้ังใจกลับประเทศ 

กล่าวคือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีและไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ในออสเตรเลียนั้นมีจ านวน

เท่ากัน คือ 34 คน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ใน

ออสเตรเลียด้วยถึง 26 คน คิดเป็นกว่า 4 เท่าของผู้ท่ีไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ในออสเตรเลียซึ่งมี

จ านวนเพียง 6 คน 

ส าหรับสถานะวีซ่าของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยให้ตัวเลือกแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

3 ตัวเลือก ได้แก่ วีซ่านักเรียน (Student Visa) วีซ่าท างานช่ัวคราว (Temporary Work Visa) และ 

วีซ่าผู้พ านักถาวร (Permanent Resident Visa) แต่เนื่องจากท้ังวีซ่านักเรียนและวีซ่าท างานช่ัวคราว

ถือเป็นประเภทวีซ่าช่ัวคราวเหมือนกัน ผู้วิจัยจึงได้รวมการวิเคราะห์วีซ่าท้ังสองประเภทนี้ไว้ด้วยกัน 

เป็นประเภทวีซ่าช่ัวคราว จากการศึกษาพบว่าแรงงานท่ีต้ังใจกลับประเทศส่วนใหญ่ถือวีซ่าช่ัวคราว ถึง 

50 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของผู้ท่ีต้ังใจกลับประเทศท้ังหมด ในขณะท่ีวีซ่าถาวรมีเพียง 18 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ

ส่วนใหญ่ถือวีซ่าผู้พ านักถาวร ถึงจ านวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.9 ของผู้ท่ีต้ังใจไม่กลับ

ประเทศ ในขณะท่ีมีผู้ถือว่าช่ัวคราวมีจ านวนเพียง 9 คน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี

ต้ังใจกลับประเทศพ านักอยู่ในออสเตรเลียเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับ ได้แก่ 4.58 ปี ในขณะท่ี

กลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับพ านักอยู่ในออสเตรเลียเฉล่ีย 7.74 ปี  

ในการเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยเลือกเฉพาะแรงงานในกลุ่มธุรกิจบริการ 4 ประเภท 

ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องด่ืม นวดและสปา แรงงานในบ้าน และโรงแรม โดยจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามในแต่ละประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องด่ืม จ านวน 30 คน นวดและสปา จ านวน 

35 คน แรงงานในบ้าน จ านวน 16 คน และโรงแรมจ านวน 19 คน นอกจากนี้ตารางท่ี 6.1 ยังแสดง

ให้เห็นว่ารายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มต้ังใจกลับและต้ังใจไม่กลับนั้นไม่แตกต่างกันมาก 

กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจกลับมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 2,617.60 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ
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ประมาณ 69,811.39 บาท16  ในขณะท่ีกลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 2,484.40 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 66,258.95 บาท และรายได้ในกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันมากกว่า

ในกลุ่มท่ีต้ังใจกลับประเทศ ดังเห็นได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งสูงกว่าในกลุ่มท่ีต้ังใจกลับ

ประเทศ คือ 1,075.64 และ 989.19 ตามล าดับ 

เพื่อเป็นการอธิบายข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยได้แยกการอธิบายออกใน

แต่ละประเด็น ตามตารางท่ี 6.2 – 6.4 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6.2  
 
แสดงจ านวน และอายุเฉล่ียของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศและการกลับประเทศ 

เพศ ชาย จ านวน 20 คน หญิง จ านวน 80 คน 

การกลับประเทศ กลับ ไม่กลับ กลับ ไม่กลับ 

จ านวน (ร้อยละ) 85 15 63.75 36.25 

อายุเฉล่ีย (ปี) 30  36 32 35  
หมายเหตุ. ตัวเลขในช่องจ านวน (ร้อยละ) เป็นของแต่ละเพศ, โดย ผู้วิจัย 
   

จากตารางท่ี 6.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่ต้ังใจกลับประเทศ โดย
คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายท้ังหมด และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าผู้ชายท่ีต้ังใจกลับ
ประเทศมีอายุเฉล่ีย น้อยกว่าผู้ชายท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศถึง 6 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 30 ปี ในขณะท่ี
ผู้ชายท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีอายุเฉล่ีย 36 ปี ส่วนสถิติผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจ านวน 80 คน 
พบว่า ร้อยละ 63.75 ต้ังใจกลับประเทศ ในขณะท่ีร้อยละ 36.25 ต้ังใจไม่กลับ โดยอายุเฉล่ียของ
ผู้ตอบแบบเพศหญิงท่ีต้ังใจกลับประเทศ คือ 32 ปี ในขณะท่ีกลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีอายุเฉล่ีย 35 
ปี 

 
 

 

                                                             
16 ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนแบบขายถัวเฉลี่ย 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เท่ากับ      26.67 บาท ข้อมูล

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559  
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ตารางท่ี 6.3  

 

แสดงสถานภาพสมรส สมาชิกครอบครัวในออสเตรเลีย และสถานะวีซ่าของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

แบ่งตามความต้ังใจกลับและต้ังใจไม่กลับประเทศ 

  
  

 
สถานภาพสมรส 

สมาชิกครอบครัวใน
ออสเตรเลีย สถานะวีซ่า 

โสด อื่นๆ มี ไม่มี วีซ่าช่ัวคราว วีซ่าถาวร 
รวม 48 52 60 40 59 41 
ต้ังใจกลับ  
(ร้อยละ) 

81.25 55.77 56.67  85 84.75 43.90 

ต้ังใจไม่กลับ 
(ร้อยละ) 

18.72 44.23 43.33 25 15.25 56.10 

หมายเหตุ. อัตราส่วนร้อยละเป็นการค านวณจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มท่ีมี
สถานภาพสมรส สมาชิกครอบครัวในออสเตรเลีย และสถานะวีซ่าประเภทเดียวกัน, โดย ผู้วิจัย 
 

จากตารางท่ี 6.3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดส่วนใหญ่ต้ังใจ
กลับประเทศโดยมีอัตราส่วนร้อยละ 81.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานะโสดท้ังหมด ในขณะท่ี
กลุ่มท่ีมีสถานะอื่นๆ อันได้แก่ สมรส หม้าย/หย่าร้าง แยกกันอยู่ และอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน มี
อัตราส่วนต้ังใจกลับและต้ังใจไม่กลับประเทศท่ีใกล้เคียงกัน ได้แก่ ร้อยละ 55.77 และ ร้อยละ 44.23 
ตามล าดับ เช่นเดียวกับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสมาชิกครอบครัวอยู่ในออสเตรเลีย ท่ีอัตราส่วนต้ังใจ
กลับและต้ังใจไม่กลับประเทศไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ได้แก่ ร้อยละ 56.67 และ ร้อยละ 43.33 
ตามล าดับ ในขณะท่ีอัตราส่วนนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่มี
สมาชิกครอบครัวอยู่ในออสเตรเลีย โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ต้ังใจกลับประเทศถึงร้อย
ละ 85 ส่วนด้านสถานะวีซ่านั้นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีถือวีซ่าช่ัวคราว ได้แก่ วีซ่านักเรียน และ   
วีซ่าท างานช่ัวคราว มีความต้ังใจกลับประเทศถึงร้อยละ 84.75 ในขณะท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศเพียง 
15.25 เท่านั้น ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มวีซ่าถาวรมีสัดส่วนต้ังใจกลับและต้ังใจไม่กลับ
ประเทศไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ ร้อยละ 43.90 และ ร้อยละ 56.10 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 6.4  
 
แสดงรายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแบ่งตามความต้ังใจกลับประเทศ 

 

อาชีพ 
ร้านอาหารและ

เครื่องด่ืม 
นวดไทยและสปา แรงงานในบ้าน โรงแรม 

รวม 30 35 16 19 
ต้ังใจกลับ (ร้อยละ) 80 65.7 68.7 57.9 
ต้ังใจไม่กลับ (ร้อยละ) 20 34.3 31.3 42.1 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 
 

จากตารางท่ี 6.4 จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามในทุกกลุ่มอาชีพมีความต้ังใจกลับ

ประเทศมากกว่าต้ังใจไม่กลับประเทศ โดยประเภทร้านอาหารและเครื่องด่ืมมีอัตราส่วนระหว่างกลุ่มท่ี

ต้ังใจกลับประเทศต่อกลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 ต่อ ร้อยละ 20 หรือ 

อัตราส่วน 4 ต่อ 1 ในขณะท่ีกลุ่มนวดไทยและสปาผู้ตอบแบบสอบถามต้ังใจกลับประเทศ คิดเป็นร้อย

ละ 65.7 ของกลุ่มอาชีพเดียวกัน ในขณะท่ีแรงงานในบ้านและโรงแรมมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจ

กลับประเทศคิดเป็นร้อยละ 68.7 และ ร้อยละ 57.9 ตามล าดับ 

 

6.2 ข้อมูลควำมพึงพอใจในรำยได้ อำชีพ และกฎหมำย 

 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจในรายได้ อาชีพ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานใน

ออสเตรเลีย โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้น

น ามาเปรียบเทียบระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้ังใจกลับประเทศและต้ังใจไม่กลับประเทศ แล้ว

น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ความพึงพอใจแบ่งออกเป็นระดับ 1-5 แสดงถึง ระดับน้อยท่ีสุดไป

จนถึงมากท่ีสุด ตามล าดับ    
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ตารางท่ี 6.5  
 
ข้อมูลความพึงพอใจในรายได้ท่ีได้รับจากการท างานในออสเตรเลีย 

ควำมพึงพอใจในรำยได้ 
ต้ังใจกลับประเทศ ต้ังใจไม่กลับประเทศ 

X SD ล ำดับ X SD ล ำดับ 
1. ท่ าน คิดว่ า ร า ย ไ ด้ ท่ี ไ ด้ รั บ ใ น
ปัจจุบันเพียงพอต่อค่าครองชีพ 

3.57 1.02 3 3.69 0.78 2 

2. รายได้ตรงตามท่ีท่านคาดหวังไว้
ก่อนเริ่มท างานในออสเตรเลีย 

3.62 0.96 2 3.59 1.01 3 

3 .  ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า ร า ย ไ ด้ ท่ี ไ ด้ รั บ
เ ห ม า ะ สม กั ค ว า ม รู้ แ ล ะ ร ะ ดั บ
การศึกษาของท่าน 

3.25 0.97 4 3.47 1.11 4 

4. ท่านมีโอกาสและหนทางในการ
เพิ่มรายได้จากท่ีได้รับในปัจจุบัน 

4.09 1.06 1 4.28 .89 1 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมท้ัง 4 
ประเด็นของแต่ละคน 

3.63 
 

3.75 
 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 
 

ตารางท่ี 6.5 เป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจในรายได้จากการประกอบอาชีพใน

ออสเตรเลียระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามว่าต้ังใจกลับประเทศกับต้ังใจไม่กลับประเทศ จากการ

วิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 2 ประเภทมีความพึงพอใจในประเด็นนี้ใกล้เคียงกันมาก 

โดยเฉพาะล าดับแรกและล าดับสุดท้าย กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 2 ประเภทพึงพอใจในโอกาส

และหนทางการเพิ่มรายได้จากงานท่ีตนท าอยู่ในปัจจุบันมากท่ีสุดท่ีระดับ 4.09 และ 4.28 และพึง

พอใจในรายได้ต่อความเหมาะสมกับความรู้และระดับการศึกษาน้อยท่ีสุด ท่ีระดับ 3.25 และ 3.47 

ตามล าดับ ส่วนล าดับรองลงมาความแตกต่างกันได้แก่ ผู้ตอบว่าต้ังใจกลับประเทศพึงพอใจในรายได้

เพราะตรงตามท่ีคาดหวังไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มมาท างานในออสเตรเลียมากเป็นล าดับสองในขณะท่ีผู้ต้ังใจ

ไม่กลับประเทศพึงพอใจในรายได้เพราะเพียงพอต่อค่าครองชีพมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉล่ีย

ของประเด็นความพึงพอใจในรายได้ท้ัง 4 ประเด็นของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนในกลุ่มต้ังใจกลับ

ประเทศต่ ากว่ากลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ ได้แก่ 3.63 และ 3.75 ตามละดับ 
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ตารางท่ี 6.6  
 
ข้อมูลความพึงพอใจในการประกอบอาชีพในออสเตรเลีย 

ควำมพึงพอใจในกำรประกอบอำชีพ 
ต้ังใจกลับประเทศ ต้ังใจไม่กลับประเทศ 

X SD ล ำดับ X SD ล ำดับ 
1. ท่านรู้สึกว่างานท่ีท าในปัจจุบันมี
ความมั่นคง 

3.24 1.08 4 3.28 1.22 4 

2. ท่านมีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง
หรือได้งานในระดับท่ีสูงกว่า 

3.37 1.01 3 3.62 1.10 3 

3.  ท่านไ ด้รับการปฏิบั ติ ในฐานะ
ลูกจ้างดีกว่าท่ีได้รับจากการท างานใน
ประเทศไทย 

3.68 1.03 2 4.28 0.81 2 

4. ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

4.01 0.72 1 4.31 0.78 1 

ค่า เฉ ล่ียความพึ งพอใจรวมท้ัง  4 
ประเด็นของแต่ละคน 

3.57 
 

3.87 
 

หมายเหตุ. โดยผู้วิจัย 

 

ตารางท่ี 6.6 เป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการประกอบอาชีพของแรงงานไทย

ในออสเตรเลีย จากการวิเคราะห์พบว่าล าดับความพึงพอใจในประเด็นค าถามด้านการประกอบอาชีพ

ของแรงงานท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ แรงงานท้ังสองกลุ่มมีความพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมการท างานในออสเตรเลียมากเป็นล าดับหนึ่ง รองลงมาคือความพึงพอใจจากการได้รับ

การปฏิบัติในฐานะลูกจ้างเมื่อเปรียบเทียบกับการท างานในประเทศไทย ล าดับ 3 คือความพึงพอใจใน

โอกาสการเล่ือนต าแหน่งและได้งานในระดับท่ีสูงกว่า ส่วนล าดับสุดท้ายคือความพึงพอใจในความ

มั่นคงของงาน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียของประเด็นความพึงพอใจใน

อาชีพทั้ง 4 ประเด็นของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนในกลุ่มต้ังใจกลับประเทศต่ ากว่ากลุ่มท่ีต้ังใจไม่

กลับประเทศ ได้แก่ 3.57 และ 3.87 ตามล าดับ 
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ตาราง 6.7  
 
ข้อมูลความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมือง 

ควำมพึงพอใจในวีซ่ำและกฎระเบียบ 
กำรเข้ำเมือง 

ต้ังใจกลับประเทศ ต้ังใจไม่กลับประเทศ 

X SD ล ำดับ X SD ล ำดับ 
1. กฎหมายเปิดโอกาสให้ ท่านเป็น
บุคคลสัญญาติ และ ผู้พ านักถาวร 

3.71 0.75 1 4.41 0.76 1 

2. ท่านคิดว่าระเบียบวีซ่าไม่เป็นปัญหา
ในการย้ายครอบครัวของท่านมาอยู่
ด้วย 

3.00 0.88 2 3.34 1.23 2 

ค่ า เฉ ล่ียความพึ งพอใจร วม ท้ัง  2 
ประเด็นของแต่ละคน 

3.35 
 

3.87 
 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 
 
  ตารางท่ี 6.7 เป็นการเปรียบความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมือง

ระหว่างผู้ท่ีต้ังใจกลับประเทศและต้ังใจไม่กลับประเทศ โดยประเด็นค าถามเป็นการวัดความพึงพอใจ

ในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองท่ีส่งผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามโดยตรงและต่อสมาชิกครอบครัว 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุ่มมีล าดับความพึงพอใจในท้ัง 2 ประเด็นเหมือนกัน 

กล่าวคือ มีความพึงพอใจในกฎหมายเพราะเปิดโอกาสให้ตนเป็นบุคคลสัญชาติและผู้พ านักถาวรมาก

เป็นล าดับหนึ่ง รองลงมาคือพึงพอใจระเบียบวีซ่าเพราะเห็นว่าไม่เป็นปัญหาในการย้ายครอบครัวมา

อยู่ด้วยในออสเตรเลีย นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าค่าเฉล่ียของประเด็นความพึงพอใจในวีซ่า

และกฎระเบียบการเข้าเมืองท้ัง 2 ประเด็นของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนในกลุ่มต้ังใจกลับประเทศ

ต่ ากว่ากลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ ได้แก่ 3.35 และ 3.87 ตามละดับ 
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ตาราง 6.8  
 
ข้อมูลความพึงพอใจในระบบภาษี 

ควำมพึงพอใจในระบบภำษี 
ต้ังใจกลับประเทศ ต้ังใจไม่กลับประเทศ 

X SD ล ำดับ X SD ล ำดับ 
1. ท่านคิดว่าภาษีเงินได้ท่ีท่านต้องเสีย
คุ้มค่ากับรายได้และผลประโยชน์ท่ีท่าน
ได้รับ 

3.24 0.90 2 3.34 1.13 2 

2. ท่านได้รับประโยชน์จากการจ่าย
ภาษีในออสเตรเลียมากกว่าการจ่าย
ภาษีในประเทศไทย 

3.51 0.99 1 4.06 0.98 1 

ค่ า เฉ ล่ียคว ามพึ งพอใจรวม ท้ัง  2 
ประเด็นของแต่ละคน 

3.37 
 

3.70 
 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 
 
 ตารางท่ี 6.8 เปรียบเทียบความพึงพอใจในระบบภาษีของออสเตรเลียระหว่างผู้ท่ีต้ังใจ

กลับประเทศกับผู้ท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ โดยประเด็นค าถามมุ่งสอบถามความรู้สึกคุ้มค่าในการจ่าย

ภาษีเงินได้ต่อประโยชน์ท่ีได้รับในออสเตรเลีย และมุ่งเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจในระบบภาษี

เงินได้ของไทยกับออสเตรเลีย ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่มมีล าดับความพึง

พอใจในท้ัง 2 ประเด็นเหมือนกัน กล่าวคือ มีความพึงพอใจในระบบภาษีเพราะเห็นว่าตนได้รับ

ประโยชน์จากการจ่ายภาษีในออสเตรเลียมากกว่าการจ่ายภาษีในประเทศไทยมากเป็นล าดับหนึ่ง 

รองลงมาคือความพึงพอใจในระบบภาษีของออสเตรเลียเนื่องจากเห็นว่าตนได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับ

ภาษีท่ีต้องจ่าย นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าค่าเฉล่ียของประเด็นความพึงพอใจในระบบภาษีท้ัง 

2 ประเด็นของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนในกลุ่มต้ังใจกลับประเทศต่ ากว่ากลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับ

ประเทศ ได้แก่ 3.37 และ 3.70 ตามละดับ 
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ตารางท่ี 6.9 
 
ข้อมูลความพึงพอใจการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงาน 

ควำมพึงพอใจในกำรคุ้มครองภำยใต้
กฎหมำยแรงงำน 

ต้ังใจกลับประเทศ ต้ังใจไม่กลับประเทศ 

X SD ล ำดับ X SD ล ำดับ 
1. ท่านได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการ
และแรงงานเมากกว่าการท างานใน
ประเทศไทย 

3.82 0.85 1 4.19 0.90 1 

2. หากท่านเกิดปัญหาทางกฎหมายหรือ
ข้อพิพาทขึ้นท่านมั่นใจว่าท่านจะได้รับ
ความเป็นธรรมจากกฎหมายออสเตรเลีย 

3.78 0.84 2 4.19 1.03 1 

3.ท่านได้รับการปฏิบัติในฐานะแรงงาน
เท่าเทียมกับคนออสเตรเลีย 

3.34 1.07 3 3.97 1.03 2 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมท้ัง 3 ประเด็น
ของแต่ละคน 

3.64 
 

4.11 
 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 
 

 ตารางท่ี 6.9 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

แรงงานระหว่างผู้ท่ีต้ังใจกลับประเทศกับผู้ท่ีไม่ต้ังใจกลับประเทศ จากการวิเคราะห์พบว่าแรงงานท้ัง

สองประเภทมีล าดับความพึงพอใจท่ีใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีความพึงพอใจในการได้รับความคุ้มครอง

ด้านสวัสดิการและแรงงานมากกว่าการท างานในไทย มากท่ีสุด แต่ส าหรับผู้ต้ังใจไม่กลับประเทศระดับ

ความพึงพอใจนี้เท่ากับความพึงพอใจในความเช่ือมั่นท่ีว่าหากปัญหาทางกฎหมายหรือข้อพิพาทขึ้นตน

จะได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายออสเตรเลีย ในขณะท่ีผู้ต้ังใจกลับประเทศให้คะแนนความพึง

พอใจในข้อนี้เป็นล าดับรองลงมา และแรงงานท้ังสองกลุ่มให้ความพึงพอใจจากการได้รับการปฏิบัติใน

ฐานะแรงงานเท่าเทียมกับคนออสเตรเลียแรงงานเป็นล าดับสุดท้ายเหมือนกัน นอกจากนี้ผลการ

วิเคราะห์ยังพบว่าค่าเฉล่ียของประเด็นความพึงพอใจในการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานในท้ัง 3 

ประเด็นของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนในกลุ่มต้ังใจกลับประเทศต่ ากว่ากลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ 

ได้แก่ 3.64 และ 4.11 ตามล าดับ 
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6.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต้ังใจกลับประเทศกับกำรส่งเงินกลับ 

 

6.3.1 กำรหำตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรส่งเงินกลับด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเงินกลับกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็น

ขั้นตอนแรกในการหาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการส่งเงินกลับของผู้ตอบแบบสอบถามและเพื่อ

ทดสอบว่าความต้ังใจกลับประเทศจะเป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการส่งเงินกลับหรือไม่  ผู้วิจัยใช้

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันเป็นเครื่องมือในการหาความสัมพันธ์นี้ โดยปัจจัยท่ีน าเข้ามาวิเคราะห์

ในสมการ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ครอบครัวในออสเตรเลีย สถานะวีซ่า ระยะเวลาท่ีพ านัก

อยู่ในออสเตรเลีย ความต้ังใจกลับประเทศ อาชีพ ปริมาณรายได้ต่อปี ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ใน

ตารางท่ี 6.10  

 

ตารางท่ี 6.10 
 
แสดงความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างเงินส่งกลับกับตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวแปร 
ปริมำณเงินส่งกลับต่อปี 

r Sig สรุป 
1. เพศ -.054 .592 ไม่สัมพันธ ์
2. อายุ -.010 .918 ไม่สัมพันธ ์
3. สถานภาพสมรส .077 .444 ไม่สัมพันธ ์
4. ครอบครัวในออสเตรเลีย -.054 .594 ไม่สัมพันธ ์
5. สถานะวีซ่า -.179 .075 ไม่สัมพันธ ์
6. ระยะเวลาท่ีพ านักอยู่ในออสเตรเลีย -.118 .243 ไม่สัมพันธ ์
7. ความต้ังใจกลับประเทศ .207’ .039 สัมพันธ์ 
8. อาชีพ -.070 .488 ไม่สัมพันธ ์
9. ปริมาณรายได้ต่อปี .336’’ .001 สัมพันธ์ 

หมายเหตุ. **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*Correlation is significant at the 0.0.5 level (2-tailed)  
ก าหนดให้ ต้ังใจกลับประเทศ = 1 ต้ังใจไม่กลับประเทศ = 0, โดย ผู้วิจัย 



71 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปริมาณเงินส่งกลับต่อปีกับตัวแปรท่ี
เกี่ยวข้อง พบว่า มีเพียงความต้ังใจกลับประเทศกับปริมาณรายได้ต่อปีเท่านั้นท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเงินส่งกลับต่อปี เนื่องจากมีค่านัยส าคัญ (Sig) น้อยกว่า 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ โดย 
ปริมาณรายได้ต่อปีมีความสัมพันธ์ที่ระดับสูงท่ีสุด ด้วยค่าสัมพันธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ท่ีระดับ .336 
และอยู่ในทิศทางทางเดียวกัน กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อปีสูงจะส่งเงินกลับต่อปีสูงกว่า
ผู้ท่ีมีรายได้ต่ ากว่า ส่วนความต้ังใจกลับประเทศ พบว่า มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินส่งกลับต่อปีท่ี
ระดับสัมพันธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน .207 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินส่งกลับ
ต่อปี หมายความว่า แรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศจะส่งเงินกลับมากกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับ
ประเทศ 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาต่อในแต่ละประเด็นของการส่งเงิน
กลับประเทศ อันได้แก่ ความถี่ในการส่งเงินกลับต่อปี และสัดส่วนการส่งเงินกลับต่อรายได้ เพื่อท า
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับพฤติกรรมการส่งเงินกลับในอีก 2 
ประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เช่นกัน ดังตารางท่ี 6.11  
 
ตารางท่ี 6.11  
 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับพฤติกรรมการส่งเงินกลับท้ังด้านปริมาณ 
สัดส่วนต่อรายได้ และความถ่ี 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับสัดส่วนการส่งเงิน

กลับต่อรายได้ และความถี่ในการส่งต่อปี ตามตาราง 6.11 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจ

กลับประเทศกับสัดส่วนเงินส่งกลับต่อรายได้ มีค่านัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าความ

ต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินส่งกลับต่อรายได้ โดยมีค่าสัมพันธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ท่ีระดับ .219 ในขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับความถ่ีในการส่งเงินกลับต่อปี 

พฤติกรรมกำรส่งเงินกลับ 
ควำมต้ังใจกลับประเทศ 

r Sig. สรุป 
สัดส่วนเงินส่งกลับต่อรายได้ .219* .029 สัมพันธ์ 
ความถ่ีในการส่งเงินกลับต่อป ี .160 .111 ไม่สัมพันธ ์

หมายเหตุ. *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ก าหนดให้ ต้ังใจกลับประเทศ = 1 และ ต้ังใจไม่กลับประเทศ = 0, โดย ผู้วิจัย 
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มีค่านัยส าคัญสูงกว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า ความต้ังใจกลับประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่

ในการส่งเงินกลับต่อปี  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินส่งกลับต่อปีกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องด้วย

สหสัมพันธ์เพียร์สัน สามารถสรุปได้ว่า มีเพียงรายได้ต่อปีกับความต้ังใจกลับประเทศเท่านั้นท่ีมี

ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินส่งกลับต่อปี เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์พบว่า ความต้ังใจกลับ

ประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินส่งกลับต่อปีและสัดส่วนต่อรายได้ กล่าวคือ 

แรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศจะส่งเงินกลับมากกว่าและในสัดส่วนต่อรายได้สูงกกว่าแรงงานท่ี

ต้ังใจไม่กลับประเทศ  

 
6.3.2 กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต้ังใจกลับประเทศกับปริมำณเงินส่งกลับ

ด้วยสมกำรถดถอยพหุคุณแบบน ำเข้ำ 

จากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันตามตารางท่ี 6.10 และ 6.11 พบว่า 

ความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินส่งกลับต่อปี ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาต่อเพื่อ

พยากรณ์อิทธิพลของความต้ังใจกลับประเทศท่ีมีต่อการส่งเงินกลับต่อปี โดยใช้สมการถดถอยพหุคูณ

แบบน าเข้า โดยในการวิเคราะห์ได้คัดเลือกเฉพาะตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศ

จากการวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่านั้น ได้แก่ ความต้ังใจกลับประเทศ และปริมาณรายได้ต่อ

ปี โดยผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางท่ี 6.12-6.15  

การวิเคราะห์สมการถดถอยนี้เป็นการคัดเลือกตัวแปรแบบน าเข้า ผลการคัดเลือก

พบว่ารายได้เฉล่ียต่อปีเป็นตัวแปรแรกท่ีถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

เงินส่งกลับต่อปีสูงท่ีสุด รองลงมาคือความต้ังใจกลับประเทศซึ่งถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการในล าดับต่อไป

ตาม Model ท่ี 2 การวิเคราะห์จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 โมเดล ตามตาราง 6.12  แต่เนื่องจาก

โมเดลท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อปีกับปริมาณเงินส่งกลับจึงไม่สามารถตอบ

สมมติฐานการศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงใช้โมเดลท่ี 2 ในการวิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ เนื่องจากมีตัวแปรท่ี

ต้องการศึกษาถูกคัดเลือกเข้าสมการด้วยนั่นคือความต้ังใจกลับประเทศนั่นเอง  
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ตารางท่ี 6.12  
 
สรุปสมการท่ีใช้ในวิเคราะห์ความสัมพันธ์การถดถอยพหุคุณแบบน าเข้าระหว่างปริมาณเงินส่งกลับต่อ
ปีกับรายได้ต่อปีและความต้ังใจกลับประเทศ 

ผลการวิเคราะห์โมเดลท่ี 2 พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ (R) ของรายได้ต่อปี และความต้ังใจ

กลับประเทศเท่ากับ .-385 โดยท่ีตัวพยากรณ์ท้ัง 2 ตัว ได้แก่ ปริมาณรายได้ต่อปีและความต้ังใจกลับ

ประเทศสามารถท านายปริมาณเงินส่งกลับต่อปี ได้ร้อยละ 14.80 (R2) และค่าประสิทธิภาพในการ

ท านายท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับร้อยละ 13.10 แต่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ

ท านาย (Std. Error of the Estimate) ค่อนข้างสูง เท่ากับ 143,748   

  

ตารางท่ี 6.13  
 
ตางราง ANOVA จากการวิเคราห์สมการถดถอยพุคูณแบบน าเข้า 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย  

Model R R2 
Adjusted 

R2 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R2 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .336a .113 .104 1.45954E5 .113 12.474 1 98 .001 

2 .385b .148 .131 1.43748E5 .035 4.031 1 97 .047 

หมายเหตุ. a. Predictors: (Constant), รายได้ต่อปี 
b. Predictors: (Constant), รายได้ต่อปี ความต้ังใจกลับประเทศ, โดย ผู้วิจัย 
 

  

รูปแบบ 
แหล่ งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

DF 
Mean 
Square 

F Sig. 

ร า ย ไ ด้ ต่ อ ปี
และ 
ค ว า ม ต้ั ง ใ จ
กลับประเทศ 

Regression 3.490 2 1.745 8.445 0.00 
Residual 2.004 97 2.066 

  
Total 2.353 99 
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ตาราง 6.13 เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรูปแบบท่ี 2 ซึ่งมีตัวแปรคัดเลือก 2 

ตัวแปร ได้แก่ รายได้ต่อปีและความต้ังใจกลับประเทศ ผลการวิเคราะห์พบว่าท้ังสองตัวแปรได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อพยากรณ์ปริมาณการส่งเงินกลับต่อปี เนื่องจากค่า Sig 

อยู่ท่ีระดับ 0.00 น้อยกว่าค่านัยส าคัญท่ีก าหนด คือ 0.05 

 

ตารางท่ี 6.14  
 
แสดงค่าสถิติจากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบน าเข้า 

ตัวแปรพยำกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 
ค่าคงท่ี 7763.472 43817.027 

 
.177 .860 

รายได้ต่อปี 0.170 0.049 0.325 3.464 0.01 
ความต้ังใจกลับ
ประเทศ 

61969.635 30867.04 0.188 2.008 0.047 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 

จากตารางท่ี 6.14 แสดงให้เห็นว่าค่า ค่าสัมประสิทธ์การถดถอย (B) ของความต้ังใจ
กลับประเทศไม่เป็นมาตรฐาน จึงเลือกพิจารณาจากค่า Beta ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยท่ีปรับ
ให้เป็นมาตรฐานแล้ว (Standardized Coefficients) จากการวิเคราะห์รูปแบบท่ี 2 พบว่า ค่าสัมประ
สิทธ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) ของรายได้ต่อปีเท่ากับ 0.325 ท่ีค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ
ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยมาตรฐานของความต้ังใจกลับประเทศเท่ากับ 0.188 ท่ีค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.047 จากค่าสถิติท่ีได้สามารถสรุปได้ว่ารายได้ต่อปีมีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งเงินกลับมากกว่าความ
ต้ังใจกลับประเทศอยู่ในระดับปานกลางและในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ แรงงานท่ีมีรายได้มากจะส่ง
เงินกลับประเทศมากตามไปด้วย ส่วนความต้ังใจกลับประเทศมีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งเงินกลับต่อปี
ในระดับต่ าและในทิศทางเดียวกัน  
 

6.3.3 อภิปรำยผล 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับพฤติกรรมการ

ส่งเงินกลับด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์ สันและสมการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้ามีความ
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สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา ได้แก่ NELM และ Three Waves 

Theory กล่าวคือแรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศจะส่ง เงินกลับสูงกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับ 

การศึกษานี้ได้แยกพฤติกรรมการส่งเงินกลับออกเป็นปริมาณต่อปี ความถี่ และสัดส่วนต่อรายได้ ซึ่ง

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันแสดงให้เห็นว่าความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

เงินส่งกลับต่อปีและสัดส่วนต่อรายได้ แต่กลับไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ แรงงานท่ีต้ังใจกลับ

ประเทศอาจส่งเงินกลับเพียงปีละครั้ง แต่ส่งในปริมาณท่ีสูงกว่าแรงงานท่ีส่งทุกเดือน 

สาเหตุท่ีความต้ังใจกลับประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการส่ง เงินกลับ 

อาจเนื่องจากการส่งเงินกลับในแต่ละครั้งมีต้นทุนท่ีสูง ท าให้แรงงานเลือกท่ีจะน าเงินสดกลับมาให้ด้วย

ตนเองเมื่อเดินทางกลับมาเย่ียมครอบครัว หรืออาจเป็นการฝากญาติหรือเพื่อนท่ีต้องเดินทางกลับมา

ไทยอยู่แล้ว ในขณะท่ีแรงงานบางคนอาจมีความจ าเป็นต้องส่งเงินกลับรายเดือน หรืออาจเป็นการส่ง

เงินกลับเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็น เช่น เป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกครอบครัว การลงทุนหรือการใช้

หนี้สินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้น การค านวณเรื่องต้นทุนการส่งเงินกลับและความจ าเป็นในการ

ส่ง ล้วนส่งผลต่อความถ่ีในการส่ง ท าให้ความต้ังใจกลับประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการส่ง

เงินกลับของแรงงาน 

 

6.4 ผลกำรวิเครำะหค์วำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในรำยได้ อำชีพ และกฎหมำย กับควำม

ต้ังใจกลับประเทศ 

 

6.4.1 กำรหำตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมต้ังใจกลับประเทศ 

การหาปัจจัย ท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศ จะใช้การหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ปัจจัยท่ีน ามาวิเคราะห์ 

ได้แก่ ความพึงพอใจในรายได้ ความพึงพอใจในอาชีพ และความพึงพอใจในกฎหมาย โดยเป็นการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานย่อยในแต่ละประเด็น ดังผลสรุปในตารางท่ี 6.15 – 6.19 
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6.4.1.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในรำยได้กับควำมต้ังใจกลับ

ประเทศ 

 

ตารางท่ี 6.15  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับความพึงพอใจในรายได้ 

ควำมพึงพอใจในรำยได้ 
ควำมต้ังใจกลับประเทศ 
R Sig. 

1. ท่านคิดว่ารายได้ท่ีได้รับในปัจจุบันเพียงพอ  
ต่อค่าครองชีพ 

.057 .575 

2. รายได้ตรงตามท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนเริ่ม 
    ท างานในออสเตรเลีย 

.012 .910 

3. ท่านรู้สึกว่ารายได้ท่ีได้รับเหมาะสมกับ    
    ความรู้และระดับการศึกษาของท่าน 

.101 .317 

4. ท่านมีโอกาสและหนทางในการเพิ่มรายได้ 
    จากท่ีได้รับในปัจจุบัน 

.090 .375 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมท้ัง 4 ประเด็นของแต่
ละคน 

.078 .440 

หมายเหตุ. มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ก าหนดให้ ต้ังใจกลับประเทศ= 1 ต้ังใจไม่กลับประเทศ = 0, โดย ผู้วิจัย 
 

ตารางท่ี 6.15 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับ

ประเทศกับความพึงพอใจในรายได้ท่ีได้รับจากการท างานในออสเตรเลีย ท้ังในประเด็นด้านความ

เพียงพอต่อค่าครองชีพ ตรงตามความคาดหวัง ความเหมาะสมกับความรู้และระดับการศึกษา และ

โอกาสในการเพิ่มรายได้ในอนาคต ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันพบว่าประเด็นค าถามทุก

ประเด็นมีค่าสหสัมพันธ์ต่ ามาก และมีค่านัยส าคัญมากกว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่าความต้ังใจกลับ

ประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในรายได้ของแรงงานไทยในออสเตรเลีย  

 



77 

6.4.1.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในอำชีพกับควำมต้ังใจกลับ

ประเทศ 

 

ตารางท่ี 6.16  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับความพึงพอใจในอาชีพ 

ควำมพึงพอใจในอำชีพ 
ควำมต้ังใจกลับประเทศ 

R Sig. 
1. ท่านรู้สึกว่างานท่ีท าในปัจจุบันมีความมั่นคง .019 .850 
2. ท่านมีโอกาสเล่ือนต าแหน่งหรือได้งานในรับดับท่ีสูงกว่า .116 .250 
3. ท่านได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างดีกว่าท่ีได้รับจากการท างานใน     
    ประเทศไทย  

-.283** .004 

4. ท่านพึงพอใจสภาพแวดล้อมการท างาน .186 .064 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมท้ัง 4 ประเด็นของแต่ละคน .188 .061 

หมายเหตุ. **นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
ก าหนดให้ ต้ังใจกลับประเทศ= 1 ต้ังใจไม่กลับประเทศ = 0, โดย ผู้วิจัย 
 

ตารางท่ี 6.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับ

ความพึงพอใจในอาชีพของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ผลการวิเคราะห์พบว่า มีเพียงค าถามข้อท่ี 3 

ท่ีว่าท่านได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างดีกว่าท่ีได้รับจากการท างานในประเทศไทยเพียงเท่านั้นทีมีค่า

นัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ท่ีระดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.283 ส่วนประเด็นค าถามอื่นๆ 

ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงในงาน โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหรือได้งานในระดับท่ีสูงกว่า สภาพแวดล้อม

ในการท างาน รวมท้ังค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมในประเด็นนี้ พบว่ามีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับสูง

กว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศ และมี

เพียงความพึงพอใจจากการได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างเท่านั้นท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับ

ประเทศในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ แรงงานท่ีมีความพึงพอใจในการได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้าง

จากการท างานในออสเตรเลียมากกว่าท่ีได้รับจากการท างานในไทย จะยิ่งต้ังใจไม่กลับประเทศ 
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6.4.1.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในกฎหมำยกับควำมต้ังใจกลับ 

ประเทศ 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในกฎหมายต่อความ

ต้ังใจกลับประเทศ จะเป็นการวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบ

การเข้าเมือง ความพึงพอใจในระบบภาษี และความพึงพอใจในการคุ้มครองแรงงาน ตามตารางท่ี  

(1) ควำมพึงพอใจในวีซ่ำและกฎระเบียบกำรเข้ำเมือง 

 

ตารางท่ี 6.17  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมือง 

ควำมพึงพอใจในวีซ่ำและ 
กฎระเบียบกำรเข้ำเมือง 

ควำมต้ังใจกลับประเทศ 
R Sig. 

1. กฎหมายเปิดโอกาสให้ท่านเป็นบุคคลสัญชาติ
และผู้พ านักถาวร 

-.401** .000 

2. ท่านคิดว่าระเบียบวีซ่าไม่เป็นปัญหาในการ ย้าย
ครอบครัวของท่านมาอยู่ด้วยที่ออสเตรเลีย 

.159 .114 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมท้ัง 2 ประเด็นของแต่ละ
คน 

-.320** .001 

หมายเหตุ. **นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ก าหนดให้ ต้ังใจกลับประเทศ= 1 ต้ังใจไม่กลับประเทศ = 0, โดย ผู้วิจัย 
 

ตาราง 6.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับความ   

พึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ผลการวิเคร าะห์พบว่า 

ความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในภาพรวมของวีซ่าและกฎระเบียบการเข้า

เมือง และมีความสัมพันธ์กับประเด็นย่อยส่วนท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเป็นบุคคลสัญชาติและผู้

พ านักถาวร ด้วยค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางท่ีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.320 และ 0.401 ในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ผู้ท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศ

มีความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองน้อยกว่าผู้ท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ ในขณะท่ีความ

ต้ังใจกลับประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองในประเด็น
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การย้ายครอบครัวมาอยู่ด้วยท่ีออสเตรเลีย ด้วยค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.159 ผลการทดสอบ

ความสัมพันธ์นี้จึงสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองมีความสัมพันธ์

กับความต้ังใจกลับประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นบุคคลสัญชาติและผู้พ านักถาวร 

(2) ควำมพึงพอใจในระบบภำษี 

ตารางท่ี 6.18  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับความพึงพอใจในระบบภาษีเงินได้ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ควำมพึงพอใจในระบบภำษีเงินได้ 
 

ควำมต้ังใจกลับประเทศ 
R Sig. 

1. ท่านคิดว่าภาษีเงินได้ท่ีท่านต้องเสียคุ้มค่ากับรายได้
และผลประโยชน์ท่ีท่านได้รับ 

.052 .606 

2. ท่านได้รับประโยชน์จากการจ่ายภาษี เงินได้ใน
ออสเตรเลียมากกว่าการจ่ายภาษีในประเทศไทย 

-.254* .011 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมท้ัง 2 ประเด็นของแต่ละคน .179 .075 
หมายเหตุ. *นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ก าหนดให้ ต้ังใจกลับประเทศ= 1 ต้ังใจไม่กลับประเทศ = 0, โดย ผู้วิจัย 
  

ตาราง 6.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับ

ความพึงพอใจในระบบภาษีเงินได้ของแรงงานไทยในออสเตรเลีย การวิเคราะห์พบว่า ความต้ังใจกลับ

ประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในระบบภาษีในภาพรวมและประเด็นความคุ้มค่ากับ

รายได้และผลประโยชน์ท่ีได้รับ ท่ีระดับค่านัยส าคัญทางสถิติสูงกว่า 0.05 ในขณะท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ระบบภาษีเงินได้ในประเด็นประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการจ่ายภาษีเงินได้ในประเทศ

ไทย ท่ีระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ าท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.254 

ในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความพึงพอใจในประเด็นเหล่านี้จะมีความต้ังใจ

กลับประเทศน้อยกว่าผู้ท่ีไม่พึงพอใจ 
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(3) ควำมพึงพอใจในกำรคุ้มครองแรงงำน 

ตารางท่ี 6.19  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับความพึงพอใจในการได้รับความคุ้มครองทาง
กฎหมายแรงงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ควำมพึงพอใจในกำรได้รับควำมคุ้มครอง 
ทำงกฎหมำยแรงงำน 

ควำมต้ังใจกลับประเทศ 
R Sig. 

1. ท่านได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการแรงงาน
มากกว่าการท างานในประเทศไทย 

.192 .052 

2. หากท่านเกิดปัญหาทางกฎหมายหรือข้อพิพาท
ด้านแรงงานขึ้นท่านมั่นใจว่านจะได้รับความ
เป็นธรรมจากกฎหมายออสเตรเลีย 

-.207* 
 

.038 

3. ท่านได้รับการปฏิบัติในฐานะแรงงานเท่าเทียม
กับคนออสเตรเลีย 

-.270** .007 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมท้ัง 3 ประเด็นของแต่ละ
คน 

-.267** .007 

หมายเหตุ.*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ **นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ก าหนดให้ ต้ังใจกลับประเทศ= 1 ต้ังใจไม่กลับประเทศ = 0, โดย ผู้วิจัย 
 

ตาราง 6.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับ

ความพึงพอใจในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแรงงานของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ผลการ

วิเคราะห์พบว่า ความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการคุ้มครองทางกฎหมาย

แรงงานในภาพรวม และประเด็นย่อยอื่นๆ ได้แก่ ความพึงพอใจในประเด็นความเช่ือมั่นว่าหากปัญหา

ทางกฎหมายหรือข้อพิพาทด้านแรงงานขึ้นแล้วจะได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายออสเตรเลีย และ

ความพึงพอใจในการได้รับการปฏิบัติในฐานะแรงงานเท่าเทียมกับคนออสเตรเลีย ท่ีค่านัยส าคัญน้อย

กว่า 0.05 โดยท้ังสาม ผลการสรุปพบว่า แรงงานท่ีต้ังใจกลับประเทศมีความมั่นใจว่าหากเกิดปัญหา

ตนจะได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายออสเตรเลีย และตนได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกับคนชาติ สูง

กว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ 
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ตารางท่ี 6.20 
 
สรุปตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศตามการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

หมายเหตุ. โดย ผู้วิจัย 

 

ตารางท่ี 6.20 เป็นการสรุปปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศด้วยการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ได้แก่ ความพึงพอใจในอาชีพ ในประเด็นการ

ได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างเมื่อเทียบกับไทย ความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองใน

ภาพรวมและในประเด็นโอกาสในการเป็นบุคคลสัญชาติและผู้พ านักถาวรของตนเอง ระบบภาษีใน

ประเด็นความพึงใจในการจ่ายภาษีในออสเตรเลียเมื่อเปรียบเทียบกับไทย ความพึงพอใจในการ

คุ้มครองกฎหมายแรงงานในภาพรวม และในประเด็นความมั่นใจในการคุ้มครองท่ีได้รับ และการได้รับ

การปฏิบัติท่ีเทียมกับคนสัญชาติ  

 
6.4.2 กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเด็นควำมพึงพอใจกับควำมต้ังใจกลับ

ประเทศด้วยสมกำรถดถอยพหุคุณแบบน ำเข้ำ 

จากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันในข้อ 6.4.1 ผู้วิจัยได้น าเฉพาะประเด็น
ท่ีมีความสัมพันธ์ในภาพรวมมาพยากรณ์ความต้ังใจกลับประเทศ อันได้แก่ ความพึงพอใจในวีซ่าและ
กฎระเบียบการเข้าเมือง และการคุ้มครองแรงงาน  

ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมต้ังใจกลับประเทศจำกกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ความพึงพอใจในอาชีพ การได้รับปฏิบัติในฐานะลูกจ้างเมื่อเทียบกับไทย 

วีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมือง 

โอกาสการเป็นบุคคลสัญชาติและผู้พ านักถาวร
ส าหรับตนเอง 

ภาพรวม 

ระบบภาษีเงินได้ พงึพอใจกว่าการจ่ายภาษีในออสเตรเลียเมื่อไทย 

การคุ้มครองกฎหมายแรงงาน 

มั่นใจในความคุ้มครองท่ีพึงได้รับ 

ได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียม 

ภาพรวม 
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ตารางท่ี 6.21 เป็นการคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยแบบน าเข้า (Stepwise) 

ผลการคัดเลือกพบว่ามีเพียงวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองเท่านั้นท่ีถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการ 

เนื่องจากเป็นตัวแปรท่ีก าหนดความต้ังใจกลับประเทศ ในขณะท่ีความพึงพอใจในการคุ้มครองครอง

แรงงานไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ เนื่องจากมีค่านัยส าคัญท่ีมากกว่า 0.05 ตามตารางท่ี 6.22   

 

 

ตารางท่ี 6.21  
 
แสดงการคัดเลือกตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
วีซ่าและกฎระเบียบ
การเข้าเมือง 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

หมายเหตุ. Dependent Variable: ความต้ังใจกลับประเทศ 
โดย ผู้วิจัย 
 

ตารางท่ี 6.22 
 
แสดงการคัดเลือกตัวแปรที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1การคุ้มครองกฎหมายแรงงาน .180a 1.825 .071 .182 .881 

หมายเหตุ. Predictors in the Model: (Constant), ความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้า
เมือง  Dependent Variable: ความต้ังใจกลับประเทศ 
โดย ผู้วิจัย 
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จากตารางท่ี 6.23 จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมืองมี

ความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.369  

และมีประสิทธิภาพการท านายความต้ังใจกลับประเทศได้ร้อยละ 13.60 (R2) โดยมีค่าประสิทธิภาพ

การท านายท่ีปรับแล้ว (Adjusted R2) ท่ีร้อยละ 12.70 ส่วนค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย 

(Std. Error of the Estimate) เท่ากับ 0.071 

 

6.4.3 อภิปรำยผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในรายได้และอาชีพต่อความต้ังใจกลับประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ในกฎหมายต่อความต้ังใจกลับประเทศ สาเหตุท่ีอภิปรายประเด็นความพึงพอใจรายได้และอาชีพ
ร่วมกัน เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีมีความใกล้เคียงกัน อีกท้ังทฤษฎีและแนวคิดท่ีน ามาใช้ก็ได้สรุป 2 
ประเด็นนี้ร่วมกันอีกด้วย  

6.4.3.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในรำยได้และอำชีพกับควำมต้ังใจ
กลับประเทศ 
ผลการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรายได้ต่อความต้ังใจ

กลับประเทศ พบว่า รายได้ไม่มีผลต่อความต้ังใจกลับประเทศในทุกประเด็น และไม่ใช่ปัจจัยท่ีก าหนด

ความต้ังใจกลับประเทศ ซึ่งใกล้เคียงกับความพึงพอใจในอาชีพ กล่าวคือ ความต้ังใจกลับประเทศไม่มี

ตารางท่ี 6.23 
 
ตารางสรุป Model  

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Chang

e 

1 .369a .136 .127 .438 .136 15.450 1 98 .000 

หมายเหตุ. a. Predictors: (Constant), ความพึงพอใจในวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมือง 
โดย ผู้วิจัย 



84 

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในอาชีพในภาพรวม มีเพียงประเด็นความพึงพอใจในการได้รับการ

ปฏิบัติในฐานะลูกจ้างเมื่อเปรียบเทียบกับไทยเท่านั้น โดยแรงงานท่ีต้ังใจกลับประเทศมีความพึงพอใจ

ในประเด็นนี้น้อยกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ การท่ีผลความสัมพันธ์ระหว่างความพีงพอใจใน

รายได้และอาชีพ ต่อความต้ังใจกลับประเทศไม่เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาเป็นแนวทางใน

การศึกษา ได้แก่ Neoclassical Economy และ NELM ซึ่งท้ังสองทฤษฎีเช่ือในแนวทางเดียวกัน 

กล่าวคือ ปัจจัยรายได้และอาชีพมีผลต่อความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานต่างชาติ สามารถ

วิเคราะห์สาเหตุได้ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

(1) สาเหตุจากการเลือกกลุ่มประชากร 
 จากข้อมูลท่ัวไปด้านรายได้และอาชีพของกลุ่มประชากรท่ีเลือก ท าให้
เห็นว่ากลุ่มท่ีต้ังใจกลับประเทศและกลุ่มท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีความแตกต่างในรายได้เพียงเล็กน้อย 
โดยกลุ่มท่ีต้ังใจกลับประเทศมีรายได้เฉล่ียเดือนละ 2,681 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะท่ีกลุ่มท่ีต้ังใจ
ไม่กลับประเทศมีรายได้เฉล่ียเดือนละ 2,484 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยแตกต่างเพียง 134 ดอลลาร์
ออสเตรเลียต่อเดือน การท่ีรายได้ของท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันมาก  อีกท้ังมีการจ ากัดกลุ่ม
ประชากรท่ีท างานในลักษณะใกล้เคียงกัน จึอาจส่งผลต่อผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท้ังแบบ
สหสัมพันธ์เพียร์สันและการถดถอยพหุคุณแบบน าเข้า ท าให้ความพึงพอใจในรายได้ และอาชีพไม่
ส่งผลต่อความต้ังใจกลับประเทศ 

(2) ระยะเวลาของทฤษฎีท าน ามาใช้ 
 ทฤษฎีท่ีใช้ในเป็นแนวทางในการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎี Neoclassical 
Economy ท่ีน าเสนอโดย Todaro ในปี 1969 และ NELM ท่ีน าเสนอโดย Stark ในปี 1991 อาจไม่
สามารถน ามาใช้ได้กับสถานการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศของแรงงานต่างชาติ ในอดีตอาจมีความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจสูงระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา แต่เมื่อความแตกต่างนี้ลดลงปัจจัย
ทางด้านรายได้และอาชีพจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางกลับประเทศอีกต่อไป การ
ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศอาจขึ้นอยู่กับเหตุผลทางค่านิยม การรับข้อมูลข่าวสาร การศึกษา ปัจจัย
ด้านครอบครัว มากกว่าปัจจัยด้านรายได้เพียงอย่างเดียว ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษานี้จึงไม่
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้      

6.4.3.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในกฎหมำยต่อควำมต้ังใจกลับ
ประเทศ 

 ความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับวีซ่าและกฎหมายคนเข้าเมืองท่ี
มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามเอง แต่ไม่มีผลต่อกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว โดยแรงงาน
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ท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศมีความเห็นว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้ตนเป็นผู้พ านักถาวรและบุคคล
สัญชาติน้อยกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ การวิเคราะห์ความพึงพอใจในกฎหมายต่อความต้ังใจ
กลับประเทศ สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจในวีซ่าและ
กฎระเบียบคนเข้าเมือง ความพึงพอใจในระบบภาษี และความพึงพอใจในการคุ้มครองแรงงาน 

(1) ควำมพึงพอใจในวีซ่ำและกฎระเบียบคนเข้ำเมือง 
แรงงานท่ีมีความพึงพอใจในกฎระเบียบวีซ่ามากยิ่งไม่ต้องการกลับ

ประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับสัญชาติหรือการเป็นผู้พ านักถาวร โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระบุว่าต้ังใจจะไม่กลับประเทศมีความพอใจในประเด็นนี้เฉล่ียถึง 4.41 จาก
คะแนนสูงสุด 5 ซึ่งตรงข้ามกับประเด็นการย้ายครอบครัวมาอยู่ด้วยท่ีไทย ท่ีผลการวิเคราะห์พบว่าไม่
ส่งผลต่อความต้ังใจกลับประเทศของแรงงาน ในการวิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบคน
เข้าเมืองและวีซ่านี้ จะเป็นการวิเคราะห์ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ. 1958 (Migration Act 
1958) และพระราชบัญญัติสัญชาติออสเตรเลีย ค.ศ. 1948 (Australian Citizenship Act 1948)  

(1.1) พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง ค.ศ. 1958 

จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ. 1958 เปิด

โอกาสให้แก่แรงงานต่างชาติในหลายประเด็น ส าหรับแรงงานท่ีเดินทางเข้าประเทศด้วยวัตถุประสงค์

การท างานโดยเฉพาะ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ด้วยวีซ่าท างานท้ังแบบระยะส้ันและระยาว 

ส าหรับ วีซ่าท างานระยะยาวท่ีเป็นท่ีรู้จัก ได้แก่ วีซ่าท างานช่ัวคราวส าหรับงานทักษะ (Temporary 

Work Skilled Visa) หรือ UC-457 ท่ีอนุญาตการท างานถึง 3-5 ปี และวีซ่าท างานช่ัวคราวส าหรับ

กิจกรรมระยะยาว (Temporary Work Long Stay Activity) หรือ Subclass 401 ท่ีอนุญาตให้

ท างาน 1-2 ปี (Department of Immigration and Border Protection, 2015) แรงงานท่ีเริ่มเดิน

ทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าประเภทนี้ต้องเป็นแรงงานท่ีมีการจ้างงานไว้ก่อนแล้ว และมักเป็นแรงงานท่ีมี

ทักษะ เป็นท่ีต้องการของประเทศและไม่กระทบการจ้างงานหรือโอกาสการจ้างง านของคน

ออสเตรเลียหรือผู้พ านักถาวรของออสเตรเลีย  

ในขณะท่ีผู้ถือวีซ่านักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ของการศึกษาแม้จะมีโอกาสท างานได้ในเงื่อนไขท่ีจ ากัดกว่า แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากจาก

แรงงานไทย เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องมีการจ้างงานต้ังแต่ก่อนเดินทางและลักษณะงานก็ ไม่จ าเป็นต้อง

ผ่านเงื่อนไขแบบวีซ่าท างานช่ัวคราว แต่หากแรงงานต้องการเปล่ียนสถานะจากการเป็นผู้พ านัก

ช่ัวคราวเป็นผู้พ านักถาวร พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ. 1958 ก็ยังเปิดโอกาสให้แรงงานเป็นผู้
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พ านักถาวรได้อย่างถูกกฎหมายภายในระยะอันส้ัน อาจต้องเป็นผู้ถือวีซ่าท างานช่ัวคราวบางประเภท

มาหนึ่งระยะหนึ่งๆ แล้วสามารถสมัครเป็นผู้พ านักถาวรได้ หรือ เป็นผู้ติดตามคู่สมรสมาในระยะ 2-3 

ปี แล้วก็สามารถแสดงความจ านงเป็นผู้พ านักถาวรได้ (DIBP,2015) 

นอกจากนี้ จากการส ารวจ ช่องทาง ส่ื อสาร  เ ช่น  ข้ อมู ล

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ช่องทางติดต่อต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีดูแลและควบคุมแรงงาน

ต่างชาติโดยตรง ซึ่งได้แก่ Department of Immigration and Border Protection พบว่า มีการให้

ข้อมูลข่าวสารท่ีดีและเป็นประโยชน์ และมีกระบวนการท่ีชัดเจน ส าหรับผู้พ านักช่ัวคราวในการ

ตัดสินใจและด าเนินการยื่นความจ านงเป็นผู้พ านักถาวร เช่น มีการให้ความรู้ในสิทธิและความ

รับผิดชอบการเป็นบุคคลสัญชาติ ขั้นตอนการด าเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ มีการอ านวยความสะดวก

ด้านภาษาส าหรับแรงงานท่ีไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีข้อมูลของตัวแทนรับด าเนินการ

ท่ีน่าเช่ือถือจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ Migration Agent Registration Authority (MARA) ท า

ให้แรงงานสามารถมีข้อมูลทีเพียงพอในการตัดสินใจ และด าเนินการด้วยตนเองได้ ดังนั้นการท่ี

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ.1958 เปิดโอกาสให้แรงงานเปล่ียนสถานะจากการเป็นผู้พ านัก

ช่ัวคราวเป็นผู้พ านักถาวร ท าให้แรงงานมีความพึงพอใจและเล็งเห็นว่าอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีท าให้

ตัดสินใจไม่กลับประเทศ  

นอกจากนี้ยังพบว่า พระราชบัญญัติฯ ยังเปิดโอกาสให้แก่สมาชิก

ครอบครัวในการเข้าออสเตรเลียอีกด้วย ดังเห็นได้จากอนุญาตให้ผู้ติดตาม ได้แก่ บุตรและคู่สมรส 

เดินทางอยู่หรือเยี่ยมเยียนญาติบิดามารดาและคู่สมรสในออสเตรเลีย นอกจากนี้บุตรและคู่สมรสยัง

อาจได้รับโอกาสถือวีซ่าตัวเดียวกับท่ีบิดามารดา (DIBP, 2015) ท่ีการผลการวิเคราะห์พบว่าโอกาสการ

เข้าเมืองของครอบครัวไม่มีผลต่อความต้ังใจกลับประเทศ สามารถวิเคราะห์ได้จากตารางท่ี 6.3 

กล่าวคือ แรงงานโสดถึงร้อยละ 81.45 ต้ังใจเดินทางกลับประเทศ ท าให้การย้ายครอบครัวมาอยู่ด้วย

ท่ีออสเตรเลียไม่มีผลต่อการตัดสินใจต้ังแต่แรก นอกจากนี้สัดส่วนแรงงานท่ีมีสมาชิกครอบครัวอยู่ใน

ออสเตรเลียแล้วต้ังใจกลับกับต้ังใจไม่กลับประเทศไม่มีความแตกต่างมากกว่า ได้แก่ ร้อยละ 56.67 

กับ ร้อยละ 44.23 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยในออสเตรเลียไม่ใช่

ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ ผู้ถือวีซ่าช่ัวคราวได้ต้ังใจกลับประเทศอยู่แล้ว จึงอาจยังมิได้วางแผนการ

ย้ายครอบครัวมาอยู่ด้วยที่ออสเตรเลีย  
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(1.2) พระรำชบัญญัติสัญชำติออสเตรเลีย ค.ศ. 1948 

จากข้อ 3.1.2.2 จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติสัญชาติออสเตรเลีย

เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้รับสัญชาติออสเตรเลียได้ ในหลากหลายรูปแบบและใช้เวลาไม่นาน 

เช่นเดียวกับกระบวนการการขอเป็นผู้พ านักถาวรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค .ศ.1958 ท่ี

กฎหมายก็ค่อนข้างเปิดโอกาสให้แก่ชาวต่างชาติเป็นผู้พ านักถาวรของตนเองด้วยเช่นกัน โดยเริ่มต้ังแต่

เริ่มเดินทางและสนับสนุนให้คงความเป็นผู้พ านักถาวรอย่างแท้จริง  

ยกตัวอย่างเช่น แรงงานท่ีเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าคู่สมรส

และวีซ่าแต่งงาน หากคงสถานะความสัมพันธ์และวีซ่าในระยะเวลาท่ีก าหนดแรงงานสามารถยื่นขอ

เป็นผู้พ านักถาวรได้ และหลังจากการเป็นผู้พ านักถาวรและอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย 1 ใน 2 ปี หรือ 2 

ใน 5 ปี และผ่านเงื่อนไขตามก าหนดในพระราชบัญญัติสัญชาติออสเตรเลีย ค.ศ. 1948 สามารถขอ

เป็นบุคคลสัญชาติได้ เช่นเดียวกับวีซ่าท างาน เช่น แรงงานท่ีเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าช่ัวคราว

ประเภทวีซ่าท างานช่ัวคราวส าหรับงานทักษะ (UC-457) มาเป็นระยะเวลา 2 ปีสามารถขอวีซ่าถาวร

ประเภท Sponsor Nation Scheme ได้ และภายในระยะเวลา 2 ปี  แรงงานอาจได้รับสิทธิ์การเป็น

บุคคลสัญชาติได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด (DBIP, 2015) 

จากผลการวิเคราะห์พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค.ศ.1958 และ

พระราชบัญญัติสัญชาติ ค.ศ.1948 ท าให้เห็นว่า ออสเตรเลียเปิดโอกาสอย่างมากให้แก่ชาวต่างชาติใน

การเป็นผู้พ านักถาวรและเป็นบุคคลสัญชาติของตนเอง และการได้เป็นบุคคลสัญชาติด้วยวิธีให้สัญชาติ 

(Grant of Australian Citizenship) แรงงานจะได้รับสิทธิทุกอย่างเทียบเท่ากับคนสัญชาติ

ออสเตรเลียทีได้รับสัญชาติได้วิธีอื่น แรงงานท่ีเดินทางเข้าบางส่วน อาจเล็งเห็นโอกาสนี้และมีความ

ต้ังใจต้ังแต่แรกท่ีจะเป็นบุคคลสัญชาติ โอกาสในการเป็นผู้พ านักถาวรและบุคคลสัญชาติกลายเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทย 

 (2) ควำมพึงพอใจในระบบภำษี 
การวิเคราะห์ผลความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในระบบภาษีต่อ

ความต้ังใจกลับประเทศนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ผลของความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เก็บภาษีของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ได้แก่ ความตกลงเพื่อการเว้นการ เก็บภาษีซ้อนไทย

ออสเตรเลีย และวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดาของไทยและออสเตรเลีย ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดการภาษี ค .ศ. 1953 (Taxation 

Administration Act 1953) ของออสเตรเลีย และประมวลรัษฎากรของไทย 

(2.1) ควำมตกลงเพื่อกำรเว้นกำรเก็บภำษีซ้อนไทยออสเตรเลีย 

ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทยออสเตรเลียถือว่ามี

ผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์และความรับผิดชอบในเรื่องภาษีของแรงงานและผู้ย้ายถิ่นไทยใน

ออสเตรเลีย ความรับผิดชอบด้านภาษีนี้สามารถเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเดินทางกลับประเทศ

ของแรงงานไทยในออสเตรเลียได้ ปัจจัยทางด้านภาษีนี้ก าหนดความรับผิดชอบต้ังแต่ภาระภาษีเงินได้ 

เงินบ านาญ จนถึงภาษีอสังหาริมทรัพย์ เช่น ก าหนดให้การหักภาษีเงินบ านาญ (pensions) หรือ เงิน

รายปี (annuities) เกิดขึ้นในประเทศท่ีเป็นผู้จ่ายเงิน มีการก าหนดภาษีทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ 

(capital) กล่าวคือ ให้เก็บจากประเทศท่ีทุนหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นต้ังๆอยู่ เป็นต้น  

แต่อย่าง ไรก็ตามความตกลงฯ ได้ก าหนดเนื้อหาท่ีปกป้อง

ผลประโยชน์ของบุคคลและป้องกันการถูกเรียกเก็บภาษีซ้ าซ้อน เช่น การไม่แบ่งแยก (non-

discrimination) เช่น ก าหนดให้บุคคลจากอีกประเทศหนึ่งจะไม่รับภาระภาษีมากกว่าบุคคลของ

ประเทศนั้นๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน รวมท้ังการก าหนดภาระภาษีธุรกิจของประเทศหนึ่งท่ีไป

ลงทุนในประเทศคู่สัญญาว่าจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติทางด้านภาษีท่ีด้อยกว่าธุรกิจประเภทเดียวกันใน

ประเทศของตน เป็นต้น (Dezan Shira & Associates, 1989) 

ความตกลงฯ ท าให้แรงงานไทยในออสเตรเลียไม่ต้องเผชิญความ

ยุ่งยากเรื่องการถูกเก็บภาษีซ้ าซ้อนจากเงินได้ท่ีได้รับในออสเตรเลีย ส าหรับแรงงานท่ีถือวีซ่าประเภทผู้

พ านักถาวรท่ีท างานมีครอบครัวและถิ่นฐานอยู่ในออสเตรเลีย ความตกลงก าหนดชัดเจนว่าให้จ่ายภาษี

เงินได้ออสเตรเลีย ส าหรับแรงงานประเภทวีซ่าช่ัวคราวไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท างาน

ช่ัวคราวก็ให้พิจารณาตามท่ีอยู่อาศัยเป็นปกติวิสัยเพียงแห่งเดียวหรือพิจาณาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว

และทางเศรษฐกิจโดยน าปัจจัยทางด้านเช้ือชาติและสัญชาติมาพิจารณาร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการ

ก าหนดให้แรงงานได้รับการปฏิบัติทางด้านภาษีเท่าเทียมกับคนชาติอีกด้วย จึงสามารถสรุปได้ว่า

ปัญหาภาษีซ้ าซ้อนไม่เป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจกลับหรือไม่กลับประเทศ  (Dezan Shira & 

Associates, 1989) 
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(2.2) เปรียบเทียบพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรภำษี ค.ศ. 1953 กับ

ประมวลรัษฎำกรของไทย 

ภาษีเงินได้เป็นภาระความรับผิดชอบโดยตรงของแรงงานไทยท่ี

ท างานอยู่ในออสเตรเลีย จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในระบบภาษีเงินได้ออสเตรเลียของแรงงาน

ไทยในบทท่ี 5 พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.5 (ค่าเฉล่ียจากทุกค าตอบ) จากระดับ 5 ซึ่ง

ถือว่าอยู่ระดับกลาง และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในระบบภาษีต่อความ

ต้ังใจกลับประเทศ พบว่า ความพึงพอใจในระบบภาษีเงินได้ของออสเตรเลียไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ

ต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเกิดจากการขาดการ

รับรู้และความเข้าใจในระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ของท้ังสองประเทศท่ีเพียงพอ 

 

ตารางท่ี 6.24  
 
เปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย 

ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย 
เงินได้สุทธิ อัตรำภำษี ร้อยละ เงินได้สุทธิ อัตรำภำษี ร้อยละ 

1-150,000 ยกเว้น 0-18,200 ยกเว้น 
150,001 - 300,000 5 

18,201-37,000 
เพิ่มข้ึน 19 cent ทุก 1 
AUD จาก 18,200 300,001 - 500,000 10 

500,001 - 750,000 15 
37,001-80,000 

3,572 AUD บวก 32.5 
cent ทุก 1 AUD จาก 
37,000 750,001 - 1,000,000 20 

1,000,001 - 2,000,000 25 
80,001-180,000 

17,547 AUD บวก 37 
cent ทุก 1 AUD จาก 
80,000 2,000,001 - 4,000,000 30 

4,000,001 บาทขึ้นไป 35 180,001 ขึ้นไป 
54,547 AUD บวก 45 
cent ทุก 1 AUD จาก 
180,000 

หมายเหตุ. กรมสรรพากร และ Australian Taxation Office ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2559,  
โดย ผู้วิจัย 
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จากตาราง 6.24 จะเห็นได้ว่าท้ังไทยและออสเตรเลียมีการจัดเก็บ
ภาษีแบบเดียวกัน คือ แบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยคือกรมศุลกากร ในขณะท่ีออสเตรเลีย ได้แก่ Australian Taxation 
Office จากตารางอัตราภาษีสูงสุดของไทยคือร้อยละ 35 ในขณะท่ีออสเตรเลียสูงสุดคือร้อยละ 47 
ของรายได้ท่ีน ามาค านวณภาษีได้ แต่ท้ังนี้ออสเตรเลียมีการแบ่งช่วงอัตราภาษีท่ีน้อยกว่าไทยได้แก่ 5 
ช่วง ในขณะท่ีไทยมีการแบ่งช่วงอัตราภาษี 8 ช่วง นอกจากนี้การจ่ายภาษีตามอัตราดังกล่าวของ
ออสเตรเลียยังมิได้รวมการจ่ายประกันสุขภาพ (Medicare Levy) อีกร้อยละ 2 ของรายได้ท่ีน ามา
ค านวณภาษีได้ (Australian Taxation Officer, 2559) ซึ่งหากเปรียบกับของไทยแล้ว Medicare 
Levy ก็คือเงินประกันตนท่ีนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายให้แก่ส านักงานประกันสังคมในอัตราฝ่ายละ
ร้อยละ 5 นั่นเอง  

โดยสรุปแล้วแรงงานไทยในออสเตรเลียต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่า
การท างานในไทยโดยเฉพาะหากยิ่งมีรายได้สูงขึ้น แต่จากการศึกษาในบทท่ี 5 เพื่อหารายได้เฉล่ียของ
แรงงานไทยในออสเตรเลียในภาคธุรกิจบริการท้ัง 4 ประเภท พบว่า แรงงานมีรายได้เฉล่ียปีละ 
30,612 ดอลลาร์ออสเตรเลีย อัตราการเสียภาษีจึงอยู่ในช่วงแรก คือไม่เกินร้อยละ 9.7 ของรายได้ท่ี
น ามาค านวณภาษีได้ จึงอาจสันนิฐานได้ว่า การท่ีแรงงานรับผิดชอบอัตราภาษีในระดับต่ า ท าให้
แรงงานไม่รู้สึกว่าภาษีเงินได้เป็นภาระความรับผิดชอบ และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับหรือไม่กลับ
ประเทศ นอกจากนี้แรงงานยังมีความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีได้รับในออสเตรเลีย และมองว่าภาษีท่ีตน
จ่ายไปนั้นมีความคุ้มค่ากับผลประโยชน์และสวัสดิการท่ีได้รับ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการท างานใน
ไทย ผลการศึกษาจึงสะท้อนออกมาว่า แรงงานมีความพึงพอใจในการจ่ายภาษีในออสเตรเลียมากกว่า
การจ่ายในไทยว่าและความพึงพอใจนี้มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศ  

 (3) ควำมพึงพอใจในกำรคุ้มครองแรงงำน 
จากผลการวิเคราะห์ท้ังแบบสหสัมพันธ์เพียร์สันและการถดถอยพหุคุณ

แบบน าเข้า แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการคุ้มครองแรงงานผลรวมมีความสัมพันธ์ต่อความต้ังใจ
กลับประเทศ และมีความสัมพันธ์ท่ีเด่นชัดท่ีสุด นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันยัง
แสดงให้เห็นว่าเกิดค่าความสัมพันธ์ในประเด็นย่อย ได้แก่ ความพึงพอใจในการได้รับการคุ้มครองด้าน
สวัสดิการและแรงงานในออสเตรเลีย และมีความมั่นใจในความเป็นธรรมหากเกิดปัญหาทางกฎหมาย
หรือข้อพิพาทขึ้น ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายได้ด้วยการเปรียบเทียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครอง ได้แก่ ภายใต้พระราชบัญญัติ Fair Work Act 2009 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นอกจากนี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ 
ยังเป็นสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความพึงพอใจในอาชีพต่อความต้ังใจกลับประเทศ 
ในประเด็นท่ีว่า ท่านได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างดีกว่าท่ีได้รับจากการท างานในประเทศไทย อีก
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ด้วย ซึ่งผลแสดงให้เห็นว่าแรงงานท่ีมีความพึงพอใจการได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างในออสเตรเลีย
มากกว่าไทย มีแนวโน้มต้ังใจไม่กลับประเทศ  
 

หมายเหตุ. จาก Fair Work Act 2009 และ กระทรวงแรงงาน (ม.ป.ป.) 

 

ตารางท่ี 6.25 

 เปรียบเทียบการคุ้มครองและมาตรฐานแรงงานระหว่างไทยกับออสเตรเลีย 

กำรคุ้มครอง ไทย ออสเตรเลีย 

หน่วยงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

Department of Employment 

 

กระทรวงแรงงาน 
Fair Work Commission 
Fair Work Ombudsman 

เวลาท างาน < 8 ชม/วัน หรือ 48 ชม/สัปดาห์ < 38 ชม/สัปดาห์ 

เวลาพัก > 1 ชม/วัน หลังจากท างาน 5 ชม 
ขึ้นอยู่กับความตกลง (Awards 
and Agreements) 

วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
> 1 วัน/สัปดาห์ ห่างกันไม่เกิน 6 
วัน 

ขึ้นอยู่กับความตกลง (Awards 
and Agreements) 

ตามประเพณี > 13 วัน/ปี 
> 8 วัน/ปี หรืออาจตาม State 
Law 

พักผ่อน > 6 วัน/ปี > 4 สัปดาห/์ปี 

ท างานล่วงเวลา < 36 ชม/สัปดาห์ 
ขึ้นอยู่กับความตกลง (Awards 
and Agreements) 

วันลา 
ลาป่วย ลากิจ ลาท าหมัน ลารับ
ราชการทหาร ลาคลอดบุตร 

ลาป่วยและลาเพื่อดูแลสมาชิก
ครอบครัว ลาคลอดบุตรและท่ี
เกี่ยวข้อง ลารับราชการทหาร ลา
จากเหตุสะเทือนใจ
(Compassionate Leave) ลา
เพื่องานบริการสังคม และการลา
เพื่อรับบุตรบุญธรรม 
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หมายเหตุ. จาก Fair Work Act 2009 และ กระทรวงแรงงาน (ม.ป.ป.) 

 

หมายเหตุ. จาก Fair Work Act 2009 และ กระทรวงแรงงาน (ม.ป.ป.) 

 

 

ตารางท่ี 6.25 (ต่อ) 

 เปรียบเทียบการคุ้มครองและมาตรฐานแรงงานระหว่างไทยกับออสเตรเลีย 

กำรคุ้มครอง ไทย ออสเตรเลีย 

ค่าจ้างและค่าตอบแทน > 300 บาท/วัน 
> $17.20/ช่ัวโมง หรือ $656.90
ต่อสัปดาห์ ในกรณีค านวณ 38 

ช่ัวโมง 

 

< 30 วัน ส าหรับลาป่วย 

ขึ้นอยู่กับความตกลง (Awards 

and Agreements) 

 
< 60 วัน ส าหรับลารับราชการ
ทหาร 

 
< 45 วัน ส าหรับลาคลอดบุตร 

ค่าท างานในวันหยุด > 1-2 เท่า/ช่ัวโมง 

ค่าล่วงเวลาในหยุด > 3 เท่า/ช่ัวโมง 

ตารางท่ี 6.26  
 

การจ่ายชดเชยเมื่อเลิกจ้าง 
ไทย ออสเตรเลีย 

-120 วัน แต่ไม่ครบ 
1 ปี > อัตราสุดท้าย 30 วัน -1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี 

> อัตราสุดท้าย 4 
สัปดาห์ 

-1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี > อัตราสุดท้าย 90 วัน -2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี 
> อัตราสุดท้าย 6 
สัปดาห์ 

ตารางท่ี 6.26  
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หมายเหตุ. จาก Fair Work Act 2009 และ กระทรวงแรงงาน (ม.ป.ป.) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6.26 (ต่อ) 
 
การจ่ายชดเชยเมื่อเลิกจ้าง 

ไทย ออสเตรเลีย 
-120 วัน แต่ไม่ครบ 
1 ปี > อัตราสุดท้าย 30 วัน -1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี 

> อัตราสุดท้าย 4 
สัปดาห์ 

-1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี > อัตราสุดท้าย 90 วัน -2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี 
> อัตราสุดท้าย 6 
สัปดาห์ 

- 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 
ปี > อัตราสุดท้าย 180 วัน -3 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี 

> อัตราสุดท้าย 7 
สัปดาห์ 

- 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 
ปี > อัตราสุดท้าย 240 วัน -4 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี 

> อัตราสุดท้าย 8 
สัปดาห์ 

- 10 ปี ขึ้นไป > อัตราสุดท้าย 300 วัน -5 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี 
> อัตราสุดท้าย 10 
สัปดาห์ 

 
 -6 ปี แต่ไม่ครบ 7 ปี 

> อัตราสุดท้าย 11 
สัปดาห์ 

 
 -7 ปี แต่ไม่ครบ 8 ปี 

> อัตราสุดท้าย 13 
สัปดาห์ 

 
 -8 ปี แต่ไม่ครบ 9 ปี 

> อัตราสุดท้าย 14 
สัปดาห์ 

 
 -9 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี 

> อัตราสุดท้าย 16 
สัปดาห์ 

 
 -10 ปีข้ึนไป 

> อัตราสุดท้าย 12 
สัปดาห์ 
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 จากตารางท่ี 6.25 และ 6.26 แสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานการจ้าง

งานระหว่างไทยกับออสเตรเลียภายใต้พระราชบัญญัติ Fair Work Act 2009 และ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่เนื่องจากระบบกฎหมายของไทยและออสเตรเลียมีความแตกต่างกัน 

กล่าวคือ ไทยใช้ระบบ Civil Law ในขณะท่ีออสเตรเลียใช้ระบบ Common Law ท าใน Fair Work 

Act 2009 มิได้ก าหนดเงื่อนไขการท างานของแรงงานในบางประเด็นไว้ในขณะท่ีมีการก าหนดใน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 เช่น ระยะเวลาพัก (Rest Break) การจ่ายในวันลาประเภท

ต่างๆ การจ่ายค่าล่วงเวลา (Overtime) ซึ่งต้องพิจารณาตามความตกลง (Awards and 

Agreements) นอกจากนี้ออสเตรเลียยังใช้ท้ังระบบ Federal Law และ State Law การก าหนด

เงื่อนไขบางประการจึงต้องพิจารณากฎหมายของท้ังสองแห่งควบคู่ไป เช่น วันหยุดตามประเพณี

นอกจากรัฐบาลกลางก าหนดให้มีวันหยุด 8 วันแล้ว กฎหมายแต่ละรัฐอาจก าหนดให้มีความแตกต่าง

บางประการได้ 

ประเด็นท่ีน ามาเปรียบเทียบจะเป็นประเด็นท่ีส่งผลตรงต่อการรับรู้ของ

แรงงานและเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ ช่ัวโมงการท างาน ค่าแรงขั้นต่ า วันลาและเวลาพัก การจ่าย

เมื่อลาออก การแบ่งแยกและการปฏิบัติท่ีไม่เท่าเทียม การจัดความยืดหยุ่นในการท างาน  

(3.1) ชั่วโมงกำรท ำงำน 

ช่ัวโมงการท างานสูงสุดต่อสัปดาห์ของออสเตรเลียนั้นต่ ากว่าไทย

โดยออสเตรเลียก าหนดช่ัวโมงการท างานสูงสุดต่อสัปดาห์ คือ 38 ช่ัวโมง ในขณะท่ีไทย 48 ช่ัวโมงโดย

ก าหนดให้หยุด 1 วันต่อสัปดาห์หรือไม่เกินการท างานติดต่อกัน 6 วัน ท้ังนี้ใน Fair Work Act 2009 

มิได้ก าหนดจ านวนวันหยุดในระหว่างสัปดาห์แต่ก าหนดให้แรงงานสามารถขอการจัดสรรเวลาการ

ท างานยืดหยุ่น (Flexible Working Arrangements) ให้เหมาะสมตามความจ าเป็นของแรงงานได้  

 (3.2) ค่ำแรงขั้นต่ ำ 

การก าหนดค่าแรงขั้นต่ าในกฎหมายท้ัง 2 ฉบับนั้นมีความ

แตกต่างกัน โดย Fair Work 2009 มีก าหนดแบบช่ัวโมง คือ 17.29 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อช่ัวโมง

หรือประมาณ 450 บาท ในขณะท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดแบบต่อวันคือ 

300 บาทต่อวัน เมื่อพิจารณาจากแรงงานประเภทเต็มเวลาในการท างานเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง 

แรงงานไทยจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทในขณะท่ีออสเตรเลียได้รับ 3,596 บาทต่อวัน นอกจากนี้

ส่วนย่อยท่ี 3 ของ ส่วนท่ี 2-6 ว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ าของ Fair Work Act 2009 ยังก าหนดให้มีการ
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ทบทวนค่าแรงขั้นต่ าประจ าปี (Annual Wage Reviews) และให้เสนอค่าแรงขั้นต่ าในรายงานทุกปี

และให้บังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฎาคมของปีงบประมาณถัดไป ในขณะท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 มีเพียงก าหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าจ้างในการทบทวนและเสนอ

ค่าแรงขั้นต่ าแต่มิได้ก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน  

(3.3) วันลำ 

 ความแตกต่างท่ีชัดเจนระหว่างกฎหมาย 2 ฉบับนี้คือการก าหนด

จ านวนวันลาพักผ่อนประจ าปีของแรงงาน โดย Fair Work Act 2009 ก าหนดให้แรงงานมีสิทธิลา

พักผ่อนได้ปีละไม่ต่ ากว่า 4 สัปดาห์ ในขณะท่ี พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทยก าหนดวันลา

พักผ่อนเพียงแค่ปีละไม่ต่ ากว่า 6 วัน ส่วนประเภทวันลามีความแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ

ออสเตรเลียอนุญาตการลาส าหรับการรับบุตรธรรมในขณะท่ีไทยอนุญาตการลาเพื่อการท าหมัน ซึ่ง

การก าหนดดังกล่าวมีได้ระบุไว้ในกฎหมายของอีกฝ่าย นอกจากนี้ส่วนของการลาป่วยกฎหมายไทย

ระบุไว้เป็นการลาป่วยท่ีเกี่ยวกับแรงงานโดยเฉพาะ ในขณะท่ีออสเตรเลียได้รวมการลาป่วยไว้กับการ

ลาเพื่อดูแลสมาชิกครอบครัว(Personal and Carer’s Leave) ไว้ด้วย รวมท้ังยังอนุญาตให้มีการอัน

เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของคนในครอบครัว หรือ Compassionate Leave โดยอนุญาตให้

ลาได้ 2 วันต่อหนึ่งเหตุการณ์ ซึ่งการลาประเภทนี้ก็มิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองของไทย  

(3.4) กำรจ่ำยเม่ือลำออก (Redundancy Pay) 

 อัตราการจ่ายเงินชดเชยเมื่อลูกจ้างลาออกจากการท างานมีความ

ใกล้เคียงกันของท้ังสองกฎหมายในแง่ของจ านวนเงินท่ีจ่าย แต่ใน Fair Work Act 2009 ก าหนดช่วง

ความถ่ีในการค านวณมากกว่าท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 โดยก าหนดอัตรา

การจ่ายแตกต่างกันในทุกช่วง 1 ปี จนถึงระยะเวลา 10 ปี 

(3.5) กำรแบ่งแยกและกำรปฏิบัติที่ไม่เท่ำเทียม (Discrimination 

and Unfair Treatment) 

 กฎหมายท้ังสองฉบับมีการก าหนดประเด็นการแบ่งแยกและการ

ปฏิบัติท่ีไม่เท่าเทียม โดยในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตราท่ี 15 โดยก าหนดการ

ปฏิบัติท่ีไม่เท่าเทียมเพียงประเด็นเดียวคือการปฏิบัติระหว่างชายหญิง ในขณะท่ี Fair Work Act 

2009 ส่วนท่ี 5 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองอื่นๆ ก าหนดไว้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากกว่า โดย

ก าหนดมิให้มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกอันเกิดจากเช้ือชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทางเพศ (Sexual 
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Orientation) อายุ ความพิการทางสมองและร่างกาย สถานภาพสมรส ความรับผิดชอบทาง

ครอบครัว การต้ังครรภ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติและสังคมก าเนิด อีกท้ั งยังมีการ

สนับสนุนจากกฎหมายการไม่แยกฉบับอื่นๆ เช่น The Anti-Discrimination Act 1977 of News 

South Wales, The Equal Opportunity Act 2010 of Victoria, The Sex Discrimination Act 

1984 และ The Age Discrimination Act 2004 เป็นต้น 

(3.6) กำรจัดควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน (Flexible Working 

Arrangement) 

 จุดเด่นของ Fair Work Act 2009 ท่ีมีความแตกต่างอย่างชัดเจน

กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 คือการก าหนดความยืดหยุ่นในการท างาน กล่าวคือ 

แรงงานสามารถเรียกร้องให้นายจ้างจัดสรรเวลาให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความจ าเป็นของแรงงานได้ 

เช่น การจัดสรรช่ัวโมงการท างาน วันลา การขอท างานเป็นกะหลังจากการคลอดบุตร เป็นต้น โดย

แรงงานต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าความจ าเป็นนั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริง เช่น ต้องรับผิดชอบบุตรในวัย

เรียน ดูแลบิดามารดาหรือผู้พิการ มีอายุต้ังแต่ 55 ปีขึ้นไป ก าลังเผชิญความรุนแรงจากสมาชิกใน

ครอบครัว เป็นต้น โดยการขอความยื่นหยุ่นนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบท่ีเกินควรแก่ธุรกิจของนายจ้าง การ

จัดสรรความยืดหยุ่นในการท างานนี้เป็น 1 ใน 10 มาตรฐานการจ้างงานแห่งชาติ (The National 

Employment Standards) ซึ่งประเด็นนี้มิได้กล่าวอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ Fair Work Act 2009 กับ พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ท าให้เข้าใจผลการศึกษาวิจัยในบทท่ี 5 กล่าวคือ กฎหมายแรงงานของ

ออสเตรเลียก าหนดมาตรฐานแรงงานท่ีมีความยื่นหยุ่นและสร้างบรรยากาศการท างานท่ีน่าพึงพอใจ

และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่แรงงานมากกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย อีกท้ังแรงงานต่างชาติ

ไม่ต้องเผชิญปัญหาการเลือกปฏิบัติเนื่องจากมีการก าหนดข้อห้ามในการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติ

ท่ีเช่นจัด ท าให้แรงงานมีความพึงพอใจในการได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างมากกว่าท่ีได้รับจากการ

ท างานในไทย ส่วนในด้านกฎหมายแรงงานความพึงพอใจในการคุ้มครองแรงงานในภาพรวม และท้ัง

สองประเด็นนี้มีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยก าหนดความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยใน

ออสเตรเลียท้ังส้ิน  
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6.5 วิเครำะห์ผลควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทยออสเตรเลีย 

 

ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย (Thailand Australia Free Trade Agreement 

– TAFTA) ท่ีบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2548 และได้มีการก าหนดเนื้อหาท่ีคาดว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อแรงงานไทยท่ีต้องการเดินทางไปท างานในออสเตรเลีย ตามท่ีกล่าวไว้แล้วในบทท่ี 4 ใน

บทนี้ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลของความตกลงฯ ต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานไทยไปออสเตรเลียโดยใช้สถิติ

และข้อมูลท่ีรวบรวมขึ้น โดยได้สรุปในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 

6.5.1 ผลกระทบต่อจ ำนวนแรงงำนไทย 
แม้ความตกลงฯ ได้ขยายขอบเขตส าหรับแรงงานไทยท่ีต้องการเดินทางไปท างาน

ในออสเตรเลียและลดข้อจ ากัดบางประการ เช่น เปิดโอกาสให้คนไทยท าธุรกิจประเภทต่างๆ ได้

มากกว่าประเทศสมาชิก WTO อื่นๆ ก าหนดให้ยกเลิกการทดสอบตลาดแรงงาน (Labor Market 

Test) อนุญาตให้พ่อครัวไทยท่ีได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปท างานได้เลยโดยไม่

ต้องผ่านการเทียบคุณสมบัติของออสเตรเลียก่อน (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552) เป็นต้น 

แต่ผลการศึกษาพบว่าความตกลงนี้ไม่ได้ส่งผลต่อจ านวนแรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างาน

ในออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน  

จากภาพท่ี 6.1 จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นปีหลังจากท่ีความตกลงการค้า

เสรีไทยออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใช้ จ านวนแรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตผ่านกระทรวงแรงงาน

ให้ไปท างานในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32 จากปี พ.ศ.2548 ในขณะท่ีแรงงานประเภท Re-

Entry มีจ านวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันถึงร้อยละ 17 จ านวนแรงงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี พ.ศ.2551 คือ

เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 324 จากปี พ.ศ.2548 ในขณะท่ีแรงงานประเภท Re-Entry เพิ่มขึ้นร้อยละ 92 แต่

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 จ านวนแรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้ไปท างานในออสเตรเลียมี

จ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2558 จ านวนแรงงานท่ีได้รับอนุญาตใหม่ลดลงถึงร้อยละ 65 

ในขณะท่ีจ านวนแรงงานประเภท Re-Entry ลดลงถึงร้อยละ 7  
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ภาพที่ 6.1 แสดงจ านวนแรงงานไทยท้ังหมดและประเภท Re-entry ท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางท างาน

ในออสเตรเลียระหว่างปี 2548 – 2557. จาก ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (2558), 

วิเคราะห์โดย ผู้วิจัย 

 

จากสถิตินี้แสดงให้เห็นว่าแม้ความตกลงฯ จะมีเนื้อหาท่ีเปิดโอกาสให้แรงงานไทย

ไปท างานในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น แต่จ านวนแรงงานท่ีได้รับอนุญาตผ่านกระทรวงแรงงานเพิ่มขึ้นเพียง 

2 ปีหลังจากท่ีความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ และลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา จึงสามารถ

สรุปได้ว่าความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย ไม่ได้ส่งผลต่อจ านวนแรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้ไป

ท างานในออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน ถึงแม้จ านวนคนไทยในออสเตรเลียจะมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว (Beasley et all, 2014) อาจสันนิฐานได้ว่าเป็นการเดินทางเข้าไปประเทศด้วยวิธีอื่น เช่น 

การแต่งงานกับคนออสเตรเลีย การติดตามครอบครัว และการเดินทางด้วยวีซ่านักเรียน เป็นต้น  

 

6.5.2 โอกำสและอุปสรรคต่อวีซ่ำและกำรอนุญำตท ำงำน 

ท้ังไทยและออสเตรเลียล้วนเป็นสมาชิกความตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าบริการ 

(General Agreement on Trade in Services-GATS) ซึ่งในหมวด 4 ของความตกลงได้มีการ

กล่าวถึงการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายบุคคล (Presence of Natural Person) เพื่องานบริการระหว่าง

ประเทศสมาชิก นอกจากนี้ในระดับทวิภาคียังได้ท าความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย (Thailand-
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Australia Free Trade Agreement-TAFTA) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งคือเพื่อช่วยลดอุปสรรค

ในการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างไทยออสเตรเลีย และสร้างโอกาสให้แก่แรงงานไทยในบางสาขา

อาชีพในการเดินทางเข้าไปท างานในออสเตรเลีย แม้ท้ังสองประเทศจะมีความพยายามในการส่งเสริม

ให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีมากขึ้นท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคี แต่ในทางปฏิบัติแล้วแต่

ละประเทศยังมีข้อจ ากัดด้านวีซ่าและกฎระเบียบการเข้าเมือง การพ านัก และการอนุญาตท างานท่ี

เป็นกฎหมายภายในประเทศอันเป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีอยู่ 

 งานวิจัยนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะแรงงานไทยท่ีถือวีซ่าช่ัวคราวและถาวร 

ยกเว้นแรงงานไทยท่ีได้สัญชาติออสเตรเลียแล้ว ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ค .ศ.1958 

(Migration Act 1958) ผู้ท่ีถือวีซ่าถาวรจะมีสิทธิ์พ านัก ท างานและเรียนในออสเตรเลียโดยไม่มี

ข้อจ ากัด แต่ส าหรับแรงงานท่ีถือวีซ่าช่ัวคราวต้องขออนุญาตเข้าประเทศและท างานอย่างถูกกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัตินี้เสียก่อน ข้อก าหนดและเงื่อนไขในวีซ่าและการอนุญาตท างานนี้เป็นท้ังโอกาส

และอุปสรรคของแรงงานไทยในการเดินทางไปท างานในออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมาย  

6.5.2.1 โอกำส 

(1) การอนุญาตท างานในธุรกิจบางประเภท 

ผลของข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเปิดโอกาสให้คนไทยเข้า

ไปท างานในธุรกิจบางประเภท ได้แก่ สถาบันสอนท าอาหาร สอนภาษาไทย สอนนวดแผนไทย 

ร้านอาหารไทย ถือเป็นโอกาสของแรงงานอย่างมาก เนื่องจากลักษณะอาชีพดังกล่าวต้องการความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านซึ่งคนไทยได้รับการยอมรับ ช่วยลดปัญหาการพิจารณาด้านคุณสมบัติ (Highly 

Specialized) และมักเป็นงานท่ีไม่สามารถทดแทนได้จากแรงงานในประเทศจึงลดอุปสรรคเรื่องความ

จ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติ  

(2) การอนุญาตให้สมาชิกครอบครัวท างานได้ 

วีซ่าท างานช่ัวคราวท้ังระยะส้ันและระยะยาวอนุญาตให้แรงงาน

สามารถน าสมาชิกครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส ลูก และญาติท่ีอยู่ในความดูแล (Dependent) สามารถ

เดินทางเข้าไปพ านักอยู่ในออสเตรเลียด้วยและมีสิทธิในการท างานเช่นเดียวกับแรงงานหลักทุก

ประการ กฎระเบียบนี้ถือเป็นโอกาสอย่างมากของแรงงานเพราะนอกจากตนเองจะสามารถท างานได้

อย่างถูกกฎหมายแล้วสมาชิกครอบครัวยังมีสิทธิ์ท างานได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วย  

 



100 

(3) โอกาสส าหรับวีซ่านักเรียน 

นอกจากแรงงานท่ีมีความต้ังใจเดินทางเข้าไปในออสเตรเลียด้วยวีซ่า

ท างานโดยตรงแล้ว ยังมีแรงงานประเภทท่ีถือวีซ่านักเรียนท่ีได้รับการอนุญาตให้ท างานอย่างถูก

กฎหมายภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด จากผลการวิจัยในบทท่ี 5 พบว่าแรงงานท่ีถือวีซ่าท างานช่ัวคราว

และวีซ่านักเรียนได้รับรายได้และส่งเงินกลับประเทศในปริมาณท่ีไม่แตกต่างกัน ท าให้การถือวีซ่า

นักเรียนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแรงงานไทย อีกท้ังคู่สมรสยังสามารถติดตามไปด้วยวีซ่าประเภท

เดียวกันและได้รับอนุญาตให้การท างานอย่างถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับนักเรียนอีกด้วย 

นอกจากการอนุญาตให้นักเรียนสามารถท างานระหว่างเรียนได้แล้ว ยังมีการอนุญาตให้นักเรียนท่ีเพิ่ง

จบการศึกษาสามารถท างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 18 เดือนหลังจากจบการศึกษา เพื่อให้

โอกาสในการน าความรู้ท่ีเรียนมามาใช้ในประสบการณ์จริง ได้แก่ วีซ่า Temporary Graduate-

subclass485 หรือภายใต้วีซ่า Skill-Recognized Graduate-subclass476 ส าหรับผู้ท่ีจบการศึกษา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

6.4.2.2 อุปสรรค 

(1) การพิสูจน์ความจ าเป็นในการจ้างแรงงานต่างชาติ 

แม้ในความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียจะมีการยกเลิก Labor 

Market Test ส าหรับแรงงานไทยแต่ในทางปฏิบัติ การพิจารณาออกวีซ่าและใบอนุญาตการท างาน

ให้แก่ต าแหน่งงานนั้นๆ นายจ้างยังคงต้องยื่นหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าต าแหน่งงานดังกล่าว

ไม่สามารถหาแรงงานภายในประเทศท าได้แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างชาติ นอกจากนี้

นายจ้างยังต้องแสดงให้เห็นว่าการจ้างแรงงานต่างชาติในต าแหน่งนั้นๆ จะไม่ส่งผลเสียต่อโอกาสการ

ท างานของคนออสเตรเลีย กฎระเบียบดังกล่าวบังคับใช้อยู่ในวีซ่าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นวีซ่า

ท างานระยะส้ัน (Temporary Work Short Stay Activity-subclass 401) หรือวีซ่าท างานทักษะ 

(Temporary Work Skilled-subclass 457) ซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาว ดังนั้นการยกเลิก Labor Market 

Test จึงไม่ใช่การก าจัดอุปสรรคการขออนุญาตท างานของแรงงานไทยอย่างแท้จริง 

(2) การทดสอบภาษา 

การเพิ่มสาขาอาชีพให้แรงงานไทยเข้าไปท างานได้อย่างกฎหมายในออสเตรเลียกลับไม่ให้ประโยชน์ท่ี

แท้จริงเนื่องจากเงื่อนไขด้านความสามารถในภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency) โดยวี

ซ่าท างานส าหรับแรงงานทักษะนั้นแรงงานต้องผ่านผลการทดสอบความสามารถในการใช้
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ภาษาอังกฤษในระบบมาตรฐาน เช่น ต้องได้คะแนน International English Language Testing 

System-IELTS ระดับ 5 ขึ้นไป หรือ Test of English as Foreign Language International 

Based Test-TOEFL iBT ระดับ 36 ขึ้นไป เงื่อนไขนี้จึงเป็นอุปสรรคส าคัญโดยเฉพาะต่อแรงงานใน

กลุ่มอาชีพที่ออสเตรเลียเปิดให้แก่แรงงานไทยตามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียท้ังแรงงานใน

กลุ่มร้านอาหารไทยและนวดแผนไทย 
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บทท่ี 7  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

7.1 บทสรุป 

 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับการกลับและความพึงพอใจ

ในรายได้ อาชีพ และกฎหมาย ของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ใช้การเก็บแบบสอบถามแรงงานไทยใน

ออสเตรเลียท่ีท างานอย่างถูกกฎหมายจ านวน 100 คน และเป็นแรงงานท่ีท างานอยู่ในธุรกิจ

ร้านอาหารไทย นวดไทยและสปา พี่เล้ียงเด็กและคนชรา และโรงแรม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) และการถดถอยพหุคูณน าเข้า (Stepwise Regression) 

และอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความตกลงระหว่างประเทศและเปรียบเทียบกฎหมายไทยและ

ออสเตรเลีย 

1. จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน มีแรงงานท่ีตอบว่าต้ังใจกลับประเทศจ านวน 68 

คน และต้ังใจไม่กลับประเทศจ านวน 32 เป็นเพศหญิง 80 คน และเพศชาย 20 คน อายุเฉล่ียอยู่

ระหว่าง 31 – 35 ปี มีสถานภาพโสดจ านวน 48 คน และไม่โสดจ านวน 52 คน มีรายได้เฉล่ีย 2,551 

ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือน โดยเป็นแรงงานท่ีถือวีซ่าประเภทช่ัวคราวจ านวน 59 คน และวีซ่าถาวร

จ านวน 41 คน และพ านักอยู่ในออสเตรเลียเฉล่ีย 4-8 ปี แรงงานจ านวน 60 คน มีสมาชิกครอบครัว

อาศัยอยู่ด้วยในออสเตรเลียและอีก 40 คน ไม่มี  

ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงงานเพศชายถึงร้อยละ 80 มีความต้ังใจกลับประเทศ 

ในขณะท่ีเพศหญิงท่ีต้ังใจกลับประเทศคิดเป็นร้อยละ 63.75 โดยแรงงานท่ีต้ังใจกลับประเทศจะมีอายุ

เฉล่ียน้อยกว่าท่ีต้ังใจไม่กลับในท้ัง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชายต้ังใจกลับอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 30 ปี ในขณะท่ี

ต้ังใจไม่กลับประเทศอายุเฉล่ีย 36 ปี และเพศหญิงท่ีต้ังใจกลับประเทศอายุเฉล่ีย 32 ปี ในขณะท่ีต้ังใจ

ไม่กลับประเทศอายุเฉล่ีย 35 ปี ส่วนแรงงานท่ีมีสถานภาพโสดถึงร้อยละ 81.25 มีความต้ังใจกลับ

ประเทศ โดยจ านวนผู้ท่ีต้ังใจกลับและไม่กลับประเทศมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยในกลุ่มท่ีมี

สมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยในออสเตรเลีย กล่าวคือ ผู้ท่ีมีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยในออสเตรเลียมีความ

ต้ังใจกลับประเทศร้อยละ 56.67 และต้ังใจไม่กลับประเทศร้อยละ 43.33  



103 

2. จากการเก็บข้อมูลพบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนของแรงงานท่ีต้ังใจกลับและไม่กลับ

ประเทศมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ แรงงานท่ีต้ังใจกลับประเทศมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

2,618 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีรายได้เฉล่ีย 2,484 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับการส่งเงินกลับด้วยการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์เพียร์สันและสมการถดถอยพหุคุณน าเข้า พบว่า ความต้ังใจกลับประเทศมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานไทยในออสเตรเลีย ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ปริมาณเงินส่งกลับต่อปี 

และ สัดส่วนเงินส่งกลับต่อรายได้ ท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน .207 และ .219 ตามล าดับ 

โดยแรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศจะส่งเงินกลับสูงกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ และความ

ต้ังใจกลับประเทศกับปริมาณรายได้ต่อปีสามารถก าหนดปริมาณเงินส่งกลับได้ร้อยละ 14.80 ผลการ

วิเคราะห์นี้จึงแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับการส่งเงินกลับของ

แรงงานไทยในออสเตรเลีย เป็นไปตามทฤษฎีของ NELM และ Three Waves Theory  

7.1.4 ข้อมูลความพึงพอใจในรายได้ และอาชีพ พบว่า แรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับ

ประเทศมีความพึงพอใจในรายได้ และอาชีพ เฉล่ีย 3.63 และ 3.57 ตามล าดับ จากระดับ 5 ซึ่งน้อย

กว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศ ซึ่งความพึงพอใจในรายได้ และอาชีพ เฉล่ีย 3.75 และ 3.87 

ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรายได้ และอาชีพ กับความต้ังใจ

กลับประเทศด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สันและสมการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้า พบว่า ความพึงพอใจใน

รายได้และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้ัง ใจกลับประเทศตามทฤษฎี Neoclassical 

Economics และ NELM ท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษา โดยสามารถอธิบายได้ว่าทฤษฎีท้ังสองไม่

สามารถน ามาอธิบายสถานการณ์แรงงานต่างชาติในปัจจุบันได้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังกลุ่มประชากรท่ี

คัดเลือกมีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะรายได้และอาชีพ การอธิบายข้อมูลทางสถิติพบว่าแรงงานท่ี

ต้ังใจกับไม่ต้ังใจกลับประเทศมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งอาจท าให้ผล

การวิเคราะห์แสดงว่าความพึงพอใจในรายได้และอาชีพและไม่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับ

ประเทศ 

7.1.5 ข้อมูลความพึงพอใจในกฎหมาย พบว่า แรงงานท่ีมีความต้ังใจกลับประเทศมี

ความพึงพอใจในกฎหมายมากกว่าแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศในทุกประเด็น ได้แก่ มีความพึงพอใจ
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ในวีซ่าและระเบียบคนเข้าเมือง ระบบภาษี และความคุ้มครองแรงงาน เฉล่ีย 3.35 3.37 และ 3.64 

ตามล าดับ ส่วนแรงงานท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศมีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าว 3.87 3.70 และ 

4.11 ตามล าดับ การวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สันและการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้าแสดงให้เห็น

ว่า ความพึงพอใจในกฎหมายมีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับประเทศในประเด็นวีซ่าและ

กฎระเบียบการเข้าเมือง และความพึงพอใจในการคุ้มครองแรงงาน โดยแรงงานท่ีมีความพึงพอใจใน

ประเด็นเหล่านี้มากจะมีแนวโน้มตัดสินใจไม่กลับประเทศมากตามไปได้  

ผลความสัมพันธ์นี้อาจเกิดจากการท่ีออสเตรเลียมีระบบวีซ่าและการเข้าเมืองท่ี

เปิดโอกาสให้คนไทยเดินทางไปท างานในออสเตรเลียได้ในหลายช่องทาง และยังให้สิทธิ์นี้แก่ครอบครัว

อีกด้วย นอกจากนี้พระราชบัญญัติสัญชาติยังเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แรงงานได้รับสิทธิ์

การเป็นผู้พ านักถาวรและบุคคลสัญชาติ และมีแรงจูงใจในการเป็นบุคคลสัญชาติออสเตรเลีย อีกท้ัง

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยกับออสเตรเลียแล้ว พบว่ากฎหมายแรงงาน

ออสเตรเลียก าหนดเงื่อนไขการท างานท่ีดีกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่ากฎหมายแรงงานของไทย 

ส่วนการท่ีผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจในระบบภาษีไม่มี ความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับ

ประเทศ อาจเกิดจากการที่แรงงานไทยมีรายได้อัตราภาษีในระดับต่ า ประกอบกับความตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยภาษีซ้อนไทยออสเตรเลีย ท าให้แรงงานไทยไม่รู้สึกถึงภาระภาษีท่ีตนต้องรับผิดชอบ

จากการท างานในออสตรเลีย และไม่น ามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจกลับหรือไม่กลับประเทศ 

 

7.2 ข้อเสนแนะ 

 

7.2.1 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและกำรถดถอยพหุคูณน ำเข้ำ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางสถิติท้ังสองรูปแบบ พบว่าค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการถดถอยพหุคูณน าเข้าซึ่งถูกน ามาตัดสินระดับความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรพบว่าค่าสัมประสิทธิ์อยู่ในระดับต่ า ยกตัวอย่างเช่น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่าง
ความต้ังใจกลับประเทศกับพฤติกรรมการส่งรายได้กลับอยู่ในระดับ 0.2 ในขณะท่ีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยหุคูณน าเข้าระหว่างความต้ังใจกลับประเทศกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องมีค่าระหว่าง 0.2-0.5 การท่ีค่า
สัมประสิทธิ์อยู่ในระดับต่ าอันเนื่องมาจากการศึกษานี้เป็นการท านายพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งยากแก่การ
คาดเดาและวัดด้วยอัตราส่วน ต่างจากการท านายปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การท่ี
แรงงานต้ังใจกลับประเทศอาจยังไม่ต้องการส่งรายได้กลับอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ณ 
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ช่วงเวลานั้นๆ หรือเหตุผลทางด้านครอบครัวท่ีท าให้แรงงานต้องการชะลอหรือระงับการส่งรายได้กลับ 
หรือแรงงานท่ีมีความพึงพอใจในรายได้ อาชีพ และกฎหมาย อาจตอบว่าต้ังใจกลับประเทศอัน
เนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกในขณะนั้น ดังนั้นจึงสามารถอธิบายได้ว่าการท่ีระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องมีระดับต่ าอันเนื่องมาจากเป็นการท านายพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งยาก
ต่อการคาดเดานั่นเอง 

 
7.2.2 สภำวะทำงเศรษฐศำสตร์ของออสเตรเลียต่อกำรตัดสินใจ 

พฤติกรรมการส่งรายได้กลับและแนวโน้มการตอบค าถาม ณ ช่ วงเวลาท่ีเก็บ

ข้อมูลคือ ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2558 อาจมีอิทธิพลของสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 

ตารางท่ี 7.1  
 
แสดงภาพรวมเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 

ตัวชี้วัด 2558 2557 
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 2.5% 3.1% 
ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) 1.5% 3.0% 
อัตราเงินสด (Cash Rate) 2.0% 2.5% 
อัตราแลกเปล่ียนดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ 0.73 0.87 
*อัตราแลกเปล่ียนดอลลาร์ออสเตรเลียต่อบาท 26.81 30.31 
อัตราการว่างงาน 5.9% 6.1% 
รายได้เฉล่ียต่ออาทิตย์ (Average Weekly Earnings)  1,137$ 1,123$ 
ราคาท่ีอยู่อาศัยโดยเฉล่ีย (Average Price of 
Residential Dwellings)  

605,000$ 555,000$ 

หมายเหตุ. จาก Australian Economy Snapshot, Reserve Bank of Australia  
และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) 17 

  
                                                             

17 ผู้วิจัยเลือกเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคมของทั้งสองปีเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมมีการเก็บข้อมูล

คือในเดือนพฤษภาคม 2558 
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จากตาราง 7.1 จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจภาพรวมของออสเตรเลียในปี 2558 ชะลอ

ตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยเฉพาะอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินบาท ซึ่งตกลงมาถึง 3.50 บาท ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ในช่วง

เวลาเดียวกัน ปัจจัยเรื่องค่าเงินจึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งรายได้กลับของแรงงาน ณ ช่วงเวลาท่ี

เก็บข้อมูล กล่าวคือ แรงงานอาจเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อรออัตราแลกเปล่ียนท่ีน่าพึงพอใจ ท าให้ในปีนี้ส่ง

รายได้กลับน้อยลง หรืออาจเลือกน าเงินไปใช้เพื่อการลงทุนหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ในออสเตรเลีย

เพราะเห็นว่าคุ้มค่ากว่าการส่งรายได้กลับด้วยอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ถึงแม้

รายได้เฉล่ียของแรงงานในประเทศจะสูงขึ้นแต่ค่าครองชีพก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังเห็นได้จากราคาท่ีอยู่

อาศัยโดยเฉล่ีย ดังนั้นสภาพเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ณ เวลาท่ีเก็บข้อมูล ย่อมอาจส่งผลต่อ

พฤติกรรมการส่งรายได้กลับท้ังในด้านปริมาณ ความถ่ีและอัตราส่วนต่อรายได้ 

 

7.2.3 ควำมบกพร่องในกำรใช้ค ำถำม 

 การใช้ค าถามว่า “ท่านตัดสินใจเดินทางกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยหรือไม่” 

อาจเป็นการถามท่ีเปิดกว้างเกินไป ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเองอาจยังมิได้วางแผนในประเด็นนี้หรือยัง

ไม่เห็นความชัดเจนในความเป็นอยู่ของตนในออสเตรเลียจึงเลือกตอบว่าต้ังใจกลับไว้ก่อน นอกจากนี้

ผู้วิจัยมิได้ใช้ระยะเวลาท่ีพ านักอยู่ในออสเตรเลียมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกประชากร ดังนั้นผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาพ านักในออสเตรเลียน้อยอาจมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการตอบ

แบบสอบถาม เช่น สภาพอารมณ์ สังคมและส่ิงแวดล้อม ท าให้กลุ่มนี้เลือกท่ีจะตอบว่าต้ังใจกลับไว้

ก่อนอีกเช่นกัน ปัญหานี้จึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจกลับประเทศ

ต่อตัวแปรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

7.2.4 คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อผลกำรศึกษำ 

การท่ีความพึงพอใจในรายได้และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจกลับ

ประเทศตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยในอดีต อาจเกิดจากคุณสมบัติของ

แรงงานไทยในออสเตรเลียไม่มีความแตกต่างกันมาก ดังเห็นได้จากสถิติรายได้เฉล่ียต่อปีของท้ังสอง

กลุ่ม ตามตาราง 5-3 ท่ีมีความใกล้เคียงกันมาก อีกท้ังในการคัดเลือกประชากรในการศึกษาผู้วิจัยได้

คัดเลือกแรงงานในภาคภาคอุตสาหกรรมเดียวกันคือภาคบริการ ยิ่งท าให้คุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างมี
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ความใกล้เคียงกันมากขึ้น ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับประเทศกลับเป็นสถานะวีซ่า

และความพึงพอใจในกฎหมายแทน จากตาราง 5-2 จะเห็นได้ว่าผู้ท่ีต้ังใจไม่กลับประเทศถือวีซ่าถาวร

ถึง 23 คน ในขณะท่ีถือวีซ่าช่ัวคราวเพียง 9 คน และนับเป็นร้อยละ 23 ของประชากรท้ังหมด ผู้ท่ีถือวี

ซ่าถาวรย่อมแสดงความต้ังใจในระดับหนึ่งแล้วว่าต้องการพ านักอยู่ในออสเตรเลียในระยะยาวและถือ

เป็นผู้ประสบความส าเร็จในกระบวนการขอวีซ่าแล้ว กลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มพึงพอใจในกฎหมายและ

กระบวนการคนเข้าเมืองสูงและค่อนข้างชัดเจนว่าต้ังใจไม่กลับประเทศ จึงสามารถสรุปเพิ่มเติมได้ว่า

คุณสมบัติของแรงงานไทยในออสเตรเลียในภาคอุตสาหกรรมบริการมีความใกล้เคียงกันท้ั งในด้าน

รายได้และอาชีพและท้ังสองปัจจัยนี้มิได้เป็นตัวแปรต่อความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยใน

ออสเตรเลีย       
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ภาคผนวก ก. 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง เงินส่งกลับและความต้ังใจกลับประเทศของแรงงานไทยในออสเตรเลีย 
 
ค าช้ีแจง 
  

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรโครงการนิติเศรษฐศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนางสาวพจพร จุลอุล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการส่งเงินกลับและความต้ังใจกลับประเทศของแรงงาน
ไทยในออสเตรเลีย ท่ีท างานภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย ใน 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหารและ
เครื่องด่ืม นวดและสปา แรงงานภายในบ้าน และโรงแรม โดยข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามชุดนี้ จะ
ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ค าตอบท่ีท่านตอบจะถือเป็นความลับ ผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น จึง
ใคร่ของความกรุณาจากท่านในการตอบตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในรายได้และอาชีพ 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในกฎหมาย 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1.  เพศ     ชาย     หญิง  
2. ท่านอาศัยอยู่ในรัฐใด 
  New South Wales 
  Queensland 

 South Australia 
 Western Australia 
 Victoria 

3.  อายุ ………………ปี  



116 
 

4.  สถานภาพสมรส (Marital Status 
   โสด (Single)               สมรส (Married)  
 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่(Widow/Divorced/Separated)อยู่ร่วมกันโดยไม่แต่ง (De Facto) 
5. สมาชิกครอบครัวในประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  พ่อ-แม ่               คู่สมรส              บุตร              พี่น้อง              ไม่มี 
6.  สถานการณ์พ านักในออสเตรเลีย (Current Legal Status of Your Residency in Australia)  

 ผู้พ านักถาวร  (Permanent Resident Visa) 
 วีซ่าช่ัวคราว (Temporary Work Visa)  
 วีซ่านักเรียน (Student Visa) 

7. ท่านอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเป็นระยะเวลา ……………………………….ปี / เดือน 
8.  ท่านต้ังใจเดินทางกลับไปใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างถาวรหรือไม่  
  ไม่ต้องการ  
  ต้องการ  
9.  ท่านส่งเงินกลับเมืองไทย ปีละ...........................................ครั้ง 
10. ท่านส่งเงินกลับเมืองไทยครั้งละเท่าไหร่ (หน่วยบาท) 
  0 -  5,000     15,000 – 20,000 
  5,000 – 7,500    20,000 – 25,000 
  7,500 – 10,000    25,000 – 30,000 
  10,000 – 15,000    มากกว่า 30,000 ขึ้นไป 
11. ระดับการศึกษาสูงสุด  
    ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา 
   ปริญญาตรี   
   สูงกว่าปริญญาตรี  
   อื่นๆ  ……………………………. 
12. อาชีพในปจัจุบัน 
  ร้านอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage) 
    นวดและสปา (Massage and Spa) 
  แรงงานในบ้าน (Domestic Workers) 
  โรงแรม (Hotels) 
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13. รายได้ต่อเดือนในปัจจุบัน (หน่วย: ดอลลาร์ออสเตรเลีย) 
  น้อยกว่า 1,000    2,500 – 3,000 
  1,000 – 1,500    3,000 – 3,500 
  1,500 – 2,000    3,500 – 4,000 
  2,000 – 2,500    มากกว่า 4,000 
17.  อาชีพในปัจจุบัน  ………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อรายได้และอาชีพ  
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านรายได้และอาชีพ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

14. ท่านคิดว่ารายได้ท่ีได้รับในปัจจุบัน
เพียงพอต่อค่าครองชีพ 

     

15. รายได้ตรงตามท่ีท่านคาดหวังไว้ตั้งแต่
เริ่มท างานในออสเตรเลีย 

     

16. รายได้ท่ีได้รับเหมาะสมกับความรู้และ
ระดับการศึกษาของท่าน 

     

17. ท่านอาจไม่ได้งานท่ีให้รายได้เช่นนี้จาก
การท างานในไทย 

     

18. งานท่ีท าในปัจจุบันมีความมั่นคง      
19. ท่านมีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหรือ
ได้งานท่ีระดับสูงกว่า 

     

20. ท่านได้รับการปฏิบัติในฐานะลูกจ้างท่ี
ดีกว่าท่ีได้รับจากการท างานในไทย 

     

21. ท่านพึงพอใจสภาพแวดล้อมการท างาน      
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านกฎหมายต่อความต้ังใจกลับประเทศ  

ปัจจัยด้านกฎหมาย 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

22. กฎหมายเปิดโอกาสให้ท่านเป็นบุคคล
สัญชาติ และ ผู้พ านักถาวร 

     

23. ระเบียบวีซ่าไม่เป็นปัญหาในการย้าย
ครอบครัวของท่านมาอยู่ท่ีด้วยท่ีออสเตรเลีย 

     

24. ภาษีเงินได้ท่ีท่านต้องเสียคุ้มค่ากับรายได้
และผลประโยชน์ท่ีท่านได้รับ 

     

25. ท่านได้รับประโยชนจากการจ่ายภาษีใน
ออสเตรเลียมากกว่าการจ่ายภาษีในไทย 

     

26. ท่านได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการ
แรงงานมากกว่าการท างานในไทย 

     

27. หากท่านเกิดปัญหาทางกฎหมายหรือข้อ
พิพาทด้านแรงงานขึ้น ท่านมั่นใจว่าท่านจะ
ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย
ออสเตรเลีย 

     

28. ท่านได้รับการปฏิบัติในฐานะแรงงานเท่า
เทียมกับคนออสเตรเลีย 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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