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บทคัดย่อภาษาไทย 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายคุณภาพชีวิตการท างานในมุมมองของแรงงาน

ต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน และเพ่ือศึกษาปัญหาจากการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้
ในบ้าน ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาว ที่ท างานรับใช้ในบ้าน
ในจังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการสนทนาแบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi structured Conversation) ร่วมกับการสัง เกต โดยองค์ประกอบที่ผู้ วิจัย
ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1) สถานภาพทางกฎหมาย 2) สมดุลชีวิตและการท างาน 3) ชีวิตความเป็นอยู่ที่ เหมาะสม  
4) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 5) อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก  

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า ในมุมมองแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ใน
บ้าน ส่วนใหญ่พวกเขารับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ทั้งในด้านสมดุลชีวิตและการท างาน 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และอิสระในการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอก แต่ในด้านสถานภาพทางกฎหมาย พบว่า พวกเขามีความยินดีที่จะท างานแม้ว่าจะไม่มี
ใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้อง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ท าให้พวกเขารับรู้ว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี
เกิดจาก (1) “มุมมองต่องาน” และ (2) “ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง”  
ที่พัฒนาตามการปฏิสัมพันธ์หระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสามารถ
ของลูกจ้างที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่อพยพไปที่ประเทศ
ปลายทางหลังจากได้รับข้อมูลการท างานจากเครือข่ายทางสังคมที่พวกเขามีอยู่ พวกเขาตัดสินใจเข้า
มาท างาน เมื่อคาดว่าจะมีนายจ้างที่ดี มีสถานที่ท างานที่ดี และมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของตน  
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โดยมิได้ค านึงถึงภาระงานและความสามารถของตนเองมากนัก นอกจากนี้ ยังพบว่า “ผลกระทบจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” ท าให้ลูกจ้างพยายามปรับปรุงพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง เพ่ือที่จะท างานได้ตามความต้องการของนายจ้าง 

 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, คนรับใช้ในบ้าน, ลูกจ้างท างานบ้าน, แรงงานต่างด้าว, ทฤษฎีการ

แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 ABSTRACT 

 
This research aims to describe quality of work life in domestic workers 

perspective and to find domestic workers’ problem in working areas. The informants 
are 10 Lao domestic workers who live in Bangkok with their employers. Data were 
collected through an in-depth interview (semi-structure interview) with observation 
methods. The quality of work life of domestic workers have 5 dimensions, which are 
1) Legal Status 2)  Work Life Balance 3)  General Well-Being 4)  Fair and Appropriate 
Compensation and 5) Freedom of Communication. 

First, research findings indicated that domestic workers recognized their 
quality of work life though Work Life Balance, General Well-Being, Fair and Appropriate 
Compensation and Freedom of Communication. However, in the dimension of Legal 
Status, domestic workers were still willing to work without work permit. This pointed 
out that the reason of their perceived good quality of work life caused by  
(1) "Perspectives toward their work" and (2) "The impact of the relationship between 
employer and employee" developed by the interaction between employer and 
employee. 

Second, research findings indicated that most of their problems were 
related to their abilities which didn’t meet employers’ needs. Migrant workers usually 
moved into the destination countries after having received information from their own 
social network. Without considering to the workload and their abilities, they decided 
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to work because they expected to have a good employer, a great workplace, and a 
great income. Moreover, research findings also indicated that "the effect of the 
relationship between employer and employee" had made employees improve their 
own abilities in order to close their skill gaps. 

 
Keywords: Quality of Work Life, QWL, Domestic Workers, Leader-Member Exchange, 

LMX 
 
 
 
 

  



(5) 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความกรุณา

อย่างยิ่งของอาจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล ที่กรุณาให้เกียรติเป็น
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการท างานเป็นอย่างมาก 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพ่ีชาย ที่ให้ความรักและก าลังใจมาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณ คุณสุวรรณา จิตรโรจนรักษ์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
ขอบคุณเพ่ือนๆ MBA HRM13 ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการท างานมาโดยตลอด 
และสุดท้ายขอขอบคุณแรงงานต่างด้าวทุกรายที่ยินดีเปิดเผยข้อมูลอันมีค่าต่อการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการค้นคว้าอิสระครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ที่ต้องการศึกษาต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเป็นเวลานาน 
รัฐบาลเริ่มเข้ามาแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากการลักลอบ
เข้ามาท างานของคนต่างด้าวมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อันเนื่องมากจากประเทศ
ไทยมีภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ท าให้มีความต้องการ
แรงงานจ านวนมาก ประกอบกับแรงงานไทยไม่นิยมท างานสกปรก งานหนักและงานเสี่ยง รวมทั้ง
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านที่ด้อยกว่าประเทศไทยมาก (คณะกรรมาธิการการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550) ลักษณะทางภูมิประเทศของไทยที่มีพรมแดนติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางน้ า โดยติดต่อกับประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ท าให้ประชาชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่าย  ยิ่งเป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานจากประเทศที่ด้อยกว่าทาง
เศรษฐกิจ เดินทางเข้ามาเพ่ือเติมช่องว่างของการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย (เสาวธาร โพธิ์
กลัด, 2554)  

รัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศเมียนมา ลาวและกัมพูชา ได้ท าบันทึกข้อตกลงการ
น าเข้าแรงงานถูกกฎหหมาย (MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือ บันทึก
ความเข้าใจ) ในปี พ.ศ. 2546 (ทรงพันธ์ ตันตระกูล, 2557) ต่อมายุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่าง
ด้าวทั้งระบบจึงเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย “การใช้แรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมาย” ด้วยการ “พิสูจน์และรับรองสัญชาติ” และ “น าเข้าสู่ระบบการจ้างที่ถูกกฎหมาย” แต่ก็
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการควบคุมและท าให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองหมดไปได้อย่างแท้จริง 
เพราะแม้ว่าจะสามารถพิสูจน์และรับรองสัญชาติแรงงานต่างด้าวในประเทศได้ทั้ งหมดก็ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอีก (คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการ
สังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550) 

ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานต่างด้าวเนื่องจากขาดแคลนแรงงานระดับล่างหรือ
แรงงานไร้ฝีมือโดยเฉพาะงานประมงและงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง งานภาคเกษตรกรรม งานก่อสร้าง
และงานคนรับใช้ การน าเข้าแรงงานต่างด้าวในจ านวนที่เหมาะสมกับความต้องการจึงมีความจ าเป็น  
เพ่ือการขยายตัวทางภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของแรงงาน
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ต่างด้าวยังไม่มีผลต่ออัตราการว่างงานของคนไทย (กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ , 
2555) 

ปัจจุบัน อาชีพแม่บ้านหรือคนรับใช้ในบ้านเป็นอาชีพที่ เป็นที่ต้องการ เพราะคนไทยมี
การศึกษาสูงขึ้น มีโอกาสเลือกงานได้มากขึ้น (กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ, 2555) 
ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่นิยมท างานในบริษัทหรือเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง รวมถึงสังคมไทยยัง
เปิดกว้างและยอมรับในความสามารถของผู้หญิงมากขึ้น ท าให้ผู้หญิงไทยสามารถท างานหลายๆ 
อาชีพได้เช่นเดียวกับผู้ชาย หน้าที่หรือภาระการท างานบ้านจึงขาดผู้ดูแล และจ าเป็นต้องจ้างแม่บ้าน
หรือคนรับใช้มารับผิดชอบงานในส่วนนี้ สถิติ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จากรายงานอิเล็กทรอนิกส์
เมล กองแผนงานและสารสนเทศ พบว่าจ านวนแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องสัญชาติเมียน
มา ลาวและกัมพูชาเดินทางเข้ามาท างานรับใช้ในบ้านเป็นจ านวนมาก ทั้งด้วยวิธีการรับรองและพิสูจน์
สัญชาติและการน าเข้าแบบ MOU 

ตารางที่ 1.1  
ตารางที่ 11.1 สถิติคนต่างด้าวท างานรับใช้ในบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

สถิติคนต่างด้าวท างานรับใช้ในบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

การด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

นายจา้ง 
รวม

ท้ังสิ้น 
เมียนมา ลาว กัมพูชา 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

พิสูจน์สัญชาต ิ 25,976 35,673 29,550 8,110 21,440 4,171 971 3,200 1,952 689 1,263 

น าเข้าแบบMOU 2,454 4,371 1,786 702 1,084 2,007 403 1,604 578 174 404 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีแรงงานต่างด้าวนอกระบบที่ท างานรับใช้ในบ้านอยู่อีก
เป็นจ านวนมาก ส าหรับงานรับใช้ในบ้านอาจเป็นงานที่ไม่ส าคัญเมื่อเทียบกับงานอ่ืนๆ แต่ความจริง
แล้วงานบ้านเป็นงานที่มีคุณค่ามาก เพราะแรงงานท างานบ้านช่วยให้สมาชิกในครัวเรือนอ่ืนๆ มีเวลา
ไปท ากิจกรรมอ่ืน (ส านักงานกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ , 2552) 
ท าให้นายจ้างมีเวลาในการท างานประจ าหรือธุรกิจส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ แต่แรงงานต่างด้าวที่ท างาน
รับใช้ในบ้านมักประสบปัญหาจากการอาศัยอยู่กับนายจ้างท าให้นายจ้างสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา 
รวมถึงต้องท างานที่หลากหลายตามแต่นายจ้างจะสั่งและอาจนอกเหนือจากงานบ้านตามปกติ ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

จากการศึกษาที่ผ่านมาคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจในงานและความตั้งใจลาออก ซ่ึงส่วนใหญ่จะท าการศึกษากับบุคลากรในโรงพยาบาล
หรือศึกษากับบุคลากรที่เป็นผู้ป่วยขององค์กรต่างๆ แต่ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน
นั้นมีสภาพการท างานที่แตกต่างออกไปจากอาชีพอ่ืนๆ เช่น เงื่อนไขการท างานและสภาพแวดล้อมการ



3 

 

ท างาน งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 
เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงสภาพการท างานอันเป็นประโยขน์ในการอธิบายคุณภาพชีวิตการท างาน 
รวมถึงทราบปัญหาจากการท างาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบดูแล
เกี่ยวกับการท างานของแรงงานต่างด้าวให้เข้าใจสถานการณ์คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่าง
ด้าวและหาแนวทางในการด าเนินการตรวจสอบนายจ้างหรือให้ความรู้เกี่ยวคุณภาพชีวิตการท างานที่
แท้จริงก่อนที่แรงงานต่างด้าวจะตัดสินใจท างานรับใช้ในบ้าน 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ืออธิบายคุณภาพชีวิตการท างานในมุมมองของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ใน
บ้าน  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาจากการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

1.3 ค าถามวิจัย 

แรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านมีคุณภาพชีวิตการท างานในปัจจุบันอย่างไร 
รวมถึงมีปัญหาในการท างานอย่างไร 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้
ในบ้าน ซึ่งผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นแรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาวที่ท างานรับใช้ในบ้านมีอายุ
งานประมาณ 1 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ และอาศัยอยู่ภายในที่พักเดียวกันกับนายจ้างในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีช่วงเวลา
ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี – เป็นการสร้างฐานความรู้ตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ในบริบทที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 
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2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ – 
    2.1 ท าให้ทราบคุณภาพชีวิตการท างานในมุมมองของของแรงงานต่างด้าวที่ท างาน

รับใช้ในบ้าน 
    2.2 เป็นข้อมูลส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ

ท างานของแรงงานต่างด้าวให้หาแนวทางตรวจสอบนายจ้างหรือประเมินความสามารถของแรงงาน
ต่างด้าวให้สอดคล้องกับการท างานกับนายจ้างแต่ละราย รวมถึงหาแนวทางในการให้ข้อมูลหรือ
ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามางานท าในประเทศไทย เพ่ือ
เป็นทางเลือกแก่แรงงานต่างด้าวในการตัดสินใจท างานรับใช้ในบ้าน 

1.6 นิยามศัพท์ในการศึกษา 

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความสุขทางกายและความสุขทางใจในสภาพ 
แวดล้อมการท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดของพนักงาน โดยรับรู้จากประสบการณ์การ
ท างาน ซึ่งพนักงานได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเองในการท างาน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่
ท างานออกมาได้ดี รวมถึงได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง 

แรงงานต่างด้าว หมายถึง แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาท างานในประเทศ โดยใน
งานวิจัยนี้หมายถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 

งานรับใช้ในบ้าน  หมายถึง ภาระงานที่ท าในบ้านหรือรอบ ๆ บ้านตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน เนื่องจากไม่ได้มีการก าหนดอย่างชัดเจน และผันแปรไป
ตามนายจ้างที่มีความต้องการใหม่ๆ และหลากหลายตลอดเวลา ท าให้มีงานบ้านมีมากมายและไม่มี
ขอบเขตของงาน (สุรีย์พร พันพึ่ง, ทรีส โคเอทท,์ อัศวยา ปาน า, ไค มะ จอ ซอ, และ เสาวภาค สุขสิน
ชัย, 2548) ดังต่อไปนี้ 

 ท าความสะอาดบ้าน (ปัด กวาด เช็ดถูบ้าน ท าความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆ ) 

 ซักรีดเสื้อผ้า (ซักผ้า ตากผ้า พับผ้า รีดผ้า) 

 ท าอาหาร (ปรุงอาหาร จ่ายตลาด เก็บล้างจานชาม) 

 เลี้ยงเด็ก (ดูแลเรื่องการเป็นอยู่ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน อาบน้ า ชงนม ป้อนข้าว เป็น
เพ่ือนเล่น และพาเข้านอน) 

 ดูแลคนชรา (ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ เรื่องการป้อนอาหาร อาบน้ า เรื่องการให้กินยา
รักษาหรือยาบ ารุงต่างๆ ตลอดจนบีบนวด) 
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 ดูแลคนในครอบครัวนายจ้าง (ท างานบริการต่างๆ ที่สมาชิกในครอบครัวเรียกร้องให้
ท าให้ เช่น เสิร์ฟอาหาร น้ าดื่ม ซื้อของ ซื้ออาหาร) 

 เลี้ยงสัตว์เลี้ยง (ให้อาหาร อาบน้ า ท าความสะอาดกรง พาไปเดินเล่น) 

 ขับรถ ล้างรถ 

 ท าสวน (ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ บ ารุงต้นไม้) 
นอกจากนี้ยังมีงานบริการอ่ืนๆ ที่นายจ้างสั่ง รวมถึงการเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่นายจ้าง

คาดหวังจากลูกจ้างท างานบ้าน เนื่องจากนายจ้างบางรายมีเด็ก คนสูงอายุ ตลอดจนมีสัตว์เลี้ยง และ
งานรับจดหมายซึ่งต้องการคนดูแลเมื่อนายจ้างต้องออกไปท างานนอกบ้าน (วัชรฤทัย (จันทร์) 
บุญธินันท์, 2553) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

แรงงานต่างด้าว เช่น กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน รวมถึงบทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ผู้วิจัยขอเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

2.1.1 ความส าคัญและความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 
“คุณภาพชีวิตการท างาน” (Quality of work life) มีการน ามาใช้ครั้งแรกในปี 

1960 โดย Alton Mayo แต่การศึกษาที่ผ่านมากว่ากว่า 50 ปี ยังไม่สามารถก าหนดความหมายที่
ชัดเจนของคุณภาพชีวิตการท างานได้ (Easton & Laar, 2013) ในยุคแรกของการศึกษา คุณภาพชีวิต
การท างาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคนท างานกับสภาพแวดล้อมในการท างาน
โดยรวมทั้งหมด (Rai, 2013) 

ปัจจุบัน คุณภาพชีวิตการท างานมักจะหมายถึงแง่มุมของแนวความคิดที่กว้างขึ้น
ของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายในการท างาน ในระยะแรกมีการให้ความหมาย
คุณภาพชีวิตในการท างานว่า คุณภาพของสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานทั้งหมด และใช้ความหมายในมิติของงานที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
เทคนิคในการออกแบบงาน ต่อมาค านี้แพร่หลายและมีผู้น าไปใช้อย่างกว้างขวาง แต่ความหมายจะ
แตกต่างกันตามขอบเขตของงานและกลุ่มคนที่แตกต่างกัน (ภัทราพร ตาราไต, 2554) แนวคิดเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานเป็นการรวมกันระหว่างความพึงพอใจในการท างานและความเครียดซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญที่ยากที่จะประสบความส าเร็จ (Easton & Laar, 2013) มักจะ
หมายถึงความสุขทางกายและความสุขทางใจในสภาพแวดล้อมการท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ทั้งหมดของพนักงาน (Erdem, 2014) 

คุณภาพชีวิตการท างานอาจครอบคลุมถึงความพึงพอใจตามความต้องการส่วน
บุคคลและความต้องการในการท างานผ่านการมีส่วนร่วมในสถานที่ท างานเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร (Swamy, Nanjundeswaraswamy, & Rashmi, 2015) การท างานที่ก่อให้เกิดความ
ผาสุขของบุคคลและประสิทธิผลขององค์การ โดยรับรู้จากประสบการณ์การท างาน มีความสุขและ
ความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งตอบสนองความต้องการของบุคคล รู้สึกว่างานนั้นท าให้ชีวิตมีคุณค่า มี
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ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ความมั่นคง ความก้าวหน้าและมีการด าเนินชีวิตที่ดีตามการยอมรับของ
สังคม (ภัทราพร ตาราไต, 2554) 

คุณภาพชีวิตการท างานในเชิงทฤษฎีจะมุ่ ง ไปที่การรับรู้ความรู้สึกและ
สภาพแวดล้อมของตนเอง ที่รับรู้ลักษณะงานและสถาพแวดล้อมการท างานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
และเป็นสภาพที่ดีที่สุดในกรอบงานที่มีคุณค่าและมีความพึงพอใจในงาน ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสที่จะได้
ใช้ความสามารถหรือทักษะของตนเองในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย ซึ่งต้องใช้ความคิดริเริ่มและ
การชี้น าตนเอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีคุณค่า ได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง  
รู้สึกภาคภูมิใจที่ท างานออกมาได้ดี (Rai, 2013) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีหลายสาเหตุ (Srivastava & Kanpur, 2014) ได้แก่ 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบและความยึดมั่นในการท างานของ
แต่ละบุคคล 

 เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารและการท างานเป็นทีม 

 เพ่ือลดความเครียดในองค์กร 

 เพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 

 เพ่ือปรับปรุงเงื่อนไขการท างานที่ปลอดภัย 

 เพ่ือจัดเตรียมโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเพียงพอ 

 เพ่ือปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน 

 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน 

 เพ่ือการจัดการที่ดีข้ึนในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกระดับขององค์กร 
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่ดีน าไปสู่การลาออกของ

พนักงานในตลาดแรงงานปกติ และคุณภาพชีวิตมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้
มุมมองของแต่ละบุคคลเพ่ือที่จะเข้าใจในปรากฎการณ์ที่ เกิดขึ้น (Lanctôt, Durand, & Corbière, 
2012) คุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคัญเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความยึดมั่นในงาน ความ
ตั้งใจลาออก ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพชีวิต (Rai, 2013) เมื่อไม่นานมานี้ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ความพึงพอใจในงาน 
ความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงาน คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่งส าคัญขององค์กรใน
การดึงดูดและรักษาพนักงานไว้กับองค์กร คุณภาพชีวิตการท างานจึง  หมายถึง ระดับที่พนักงาน
สามารถตอบสนองความต้องการในส่วนที่ส าคัญของตนเอง ผ่านการท างานในสถานที่ท างานของตน 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุด (Lee, Back, & Chan, 2015)  
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จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความสุขทางกาย
และความสุขทางใจในสภาพแวดล้อมการท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดของพนักงาน  โดย
รับรู้จากประสบการณ์การท างาน ซึ่งพนักงานได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเองในการ
ท างาน มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ท างานออกมาได้ดี รวมถึงได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตนเอง 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ในปี 1974 Richard E. Walton ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะส าคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria for Quality of Working 
life ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนที่ เ พียงพอและยุติธรรม  (Adequate and fair compensation) (2) 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and healthy environment) (3) การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล  (Development of human capacities) (4) การเติบโตและมั่นคงในงาน 
(Growth and security) (5) ความสัมพันธ์ภายในองค์การ (Social integration) (6) การบริหารงาน
ที่เคารพสิทธิและความเสมอภาค (Constitutionalism) (7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
(The total life space) (8) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  (Social relevance) (Martel & 
Dupuis, 2006) ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณภาพชีวิตการท างานถูกน าไปศึกษาในหลากหลายอาชีพ แต่
อาชีพที่มีการศึกษามากที่สุดคือ อาชีพพยาบาล (NQWL – Nurse Quality of work life) (Rai, 
2013)  

แต่อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่น ามาศึกษายังขาดความชัดเจน 
การศึกษาที่ผ่านมามีการใช้องค์ประกอบที่หลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทฤษฎีและการวิจัยเชิง
ประจักษ์ (Easton & Laar, 2013) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท างานในช่วงก่อนปี 2000 มักจะน าองค์ประกอบตามแนวคิดของ Walton มาท าการศึกษา แต่
การศึกษาในช่วงหลังปี 2000 เริ่มมีการพัฒนาองค์ประกอบขึ้นใหม่รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนบาง
องค์ประกอบตามบริบทที่น าไปศึกษา และในปัจจุบันการศึกษาบางครั้งมิได้น าองค์ประกอบตาม
แนวคิดของ Walton มาท าการศึกษาต่อ แต่เป็นการสร้างองค์ประกอบขึ้นใหม่ตามบริบทที่
ท าการศึกษาผ่านการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในปัจจุบัน สามารถสรุป
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน ได้ดังนี้ 

  



 

 

9 

ตารางที่ 2.1 
ตารางที่ 22.1 ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

แนวคิด 
องค์ประกอบ Easton & Laar (2013) Erdem (2014) Said et al. (2015) Swamy et al. (2015) ธรรณภรณ์ (2557) 

สมดุลชีวติและการ
ท างาน 

สมดุลชีวิตและการท างาน 
(Home-Work Interface) 

สมดุลชีวิตและการท างาน 
(Total area of life) 

สมดุลชีวิตและการท างาน 
(Home-Work 
Interface) 

_ 

ด้านสมดุลระหว่างงาน
และชีวิต 

สภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขในการท างาน 

เงื่อนไขการท างาน 
(Working Conditions) 

เงื่อนไขการท างานที่ปลอดภัย
และดีต่อสขุภาพ (Safe and 
Health work conditions) 

เงื่อนไขการท างาน 
(Working Conditions) 

(1) สภาพแวดล้อมการท างาน (Work 
environment) 
(2) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) 
(3) ความพอเพียงของทรัพยากรในการ
ท างาน (Adequacy of resources) 

ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ _ 

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสม (Fair and 
appropriate compensation) 

_ 

ระบบค่าตอบแทนและการให้รางวลั 
(Compensation and Rewards) 

ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

ความสัมพันธ์ในองค์กร 

_ 

การบูรณาการทางสังคม 
(Social integration) _ 

ความสัมพันธ์ในองค์กร (Relation 
and co-operation) 

ด้านความสัมพันธ์ในที่
ท างาน 
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ตาางที่ 2.1 
  

ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน (ต่อ) 

แนวคิด 
องค์ประกอบ 

Easton & Laar 
(2013) 

Erdem (2014) Said et al. (2015) Swamy et al. (2015) ธรรณภรณ์ (2557) 

การฝึกอบรมและ
พัฒนาความสามารถ _ 

การพัฒนาความรู้และทักษะใน
การท างาน (Improving the 
working capacity) 

_ 
การฝึกอบรมและพัฒนา (Training 
and development) 

ด้านการพัฒนา
ความสามารถในการ
ท างาน 

อิสระในการท างาน การควบคุมในการท างาน 
(Control at Work) 

บรรยากาศความเป็น
ประชาธิปไตย (Democratic 
Environment) 

การควบคุมในการท างาน 
(Control at Work) 

อิสระในการท างาน (Autonomy of 
work) _ 

สภาพความเป็นอยู่ที่ดี สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี 
(General Well-Being) 

_ 
สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี 
(General Well-Being) 

_ _ 

ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงาน 
(Job and Career 
Satisfaction) 

_ 
ความพึงพอใจในงาน 
(Job and Career 
Satisfaction) 

ความพึงพอใจและความมั่นคงในงาน 
(Job satisfaction and Job 
security) 

_ 

ความเครียดจากการ
ท างาน 

ความเครยีดจากการ
ท างาน (Stress at 
Work) 

_ 
ความเครยีดจากการ
ท างาน (Stress at 
Work) 

_ _ 
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จากองค์ประกอบข้างต้นของแต่ละแนวคิด มีทั้งองค์ประกอบที่คล้ายกันและ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน รวมถึงบางองค์ประกอบมีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ชื่อเรียกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้ดังตารางต่อไปนี้ 

2.1.2.1 สมดุลชีวิตและการท างาน 

ตารางที ่2.2 
ตารางที่ 32.2 สมดุลชีวิตและการท างาน 

สมดุลชีวิตและการท างาน 

แนวคิด องค์ประกอบ 
ธรรณฐภรณ์ 
(2557) 

ด้านสมดุลระหว่างงานและชีวิต เป็นชีวิตการท างานที่ไม่กระทบชีวิตส่วนตัว 
หรือมีช่วงเวลาส าหรับให้หยุดปฏิบัติงานและมีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ 

Said et al. 
(2015) 

สมดุลชีวิตและการท างาน (Home-Work Interface) ความท้าทายของการ
สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานมีหลายประเด็น เช่น การสร้างสมดุล
ระหว่างเวลาท างานและเวลาเลี้ยงดูบุตรในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วย การ
จัดการความเครียดระหว่างที่บ้านและที่ท างาน การติดตามความต้องการ
หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน และอ่ืนๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน เนื่องจากความเครียดและเงื่อนไขการท างาน เช่น ความขาดแคลน
พนักงาน การบริหารจัดการที่ไม่สนับสนุนการท างาน ท าให้พนักงานไม่
สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวได้ 

Erdem (2014) สมดุลชีวิตและการท างาน (Total area of life) เกิดจากชีวิตที่เกี่ยวข้องและ
ไม่เก่ียวข้องกับงาน เพราะชีวิตทั้งสองส่วนมีผลกระทบต่อกัน 

Easton & Laar 
(2013) 

สมดุลชีวิตและการท างาน (Home-Work Interface) นายจ้างมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอและมีความยืดหยุ่นในการท างานที่เหมาะสมกับ
ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตด้านอ่ืนๆ ของพนักงาน เช่น ชั่วโมงการท างานที่
ยืดหยุ่น (Flexible hours)  

สมดุลชีวิตและการท างาน คือ การมีชีวิตการท างานที่ไม่กระทบชีวิต
ส่วนตัว มีเวลาท างานที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับชีวิตครอบครัวและชีวิตด้านอ่ืนๆ ซึ่งการศึกษาของ 
Easton & Laar (2013) รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานด้วย แต่การศึกษาอ่ืนๆ ได้ยก
ประเด็นนี้ไว้รวมกับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างาน 
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2.1.2.2 สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการท างาน 

ตารางที่ 2.3 
ตารางที่ 42.3 สภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการท างาน 

สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างาน 

แนวคิด องค์ประกอบ 

ธรรณฐภรณ์ 
(2557) 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบย่อย  
1) สถานที่ท างาน ได้แก่ พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีความเป็นธรรมชาติ พื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นพ้ืนที่สีเขียว มีความสะอาดและปราศจากฝุ่น อุปกรณ์ในการท างานมี
ความพร้อมและเพียงพอ และสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย 
2) สภาพแวดล้อมทางสังคมทั่วไป ได้แก่ วัฒนธรรมก็มีความใกล้เคียงกัน 
ภาษามีความใกล้ เคียงกัน  สภาพแวดล้อมทางสังคมที่คล้ายคลึ งกัน 
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับพ้ืนฐานส่วนตัว และสะดวกในการเดินทางกลับ
บ้าน 

Swamy et al. 
(2015) 

1) สภาพแวดล้อมการท างาน (Work environment) เป็นสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและการท างานที่สนับสนุนให้พนักงานมีการปฏิสัมพันธ์กันและมีการ
ท างานร่วมกัน รวมถึงมีเงื่อนไขการท างานที่มั่นคงและดีต่อสุขภาพ (Safe 
and healthy working conditions) ค านึงถึงสุขภาพของพนักงาน มีการ
ดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ รวมถึง
มีชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 
2) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) สิ่งอ านวยความสะดวกมีบทบาทส าคัญ
ต่อความพึงพอใจทั้งด้านกายภาพและด้านความรู้สึกของพนักงาน สิ่งอ านวย
ความส าดวกในที่นี้ รวมถึง บริการด้านอาหาร การเดินทาง ความปลอดภัย 
ฯลฯ พนักงานส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการบริหารสิ่งอ านวยความสะดวกแบบ
ทางเลือกนั้นเป็นประโยชน์ เป็นวิธีที่ช่วยเพ่ือประสิทธิภาพการท างานและ
สร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงาน 
3) ความพอเพียงของทรัพยากรในการท างาน (Adequacy of resources) 
ทรัพยากรในการท างานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท างาน มีเวลา 
เครื่องมือ ข้อมูลอย่างเพียงพอรวมถึงได้รับการช่วยเหลือ เพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตารางที่ 2.3  
 

สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการท างาน (ต่อ) 

แนวคิด องค์ประกอบ 

Said et al. 
(2015) 

เงื่อนไขการท างาน (Working Conditions) เงื่อนไขการท างานที่ท าให้
พนักงานพึงพอใจ คือ การมีทรัพยากรพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างาน เงื่อนไข
การท างานมีความมั่นคง ปลอดภัย ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ส าคัญต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงาน เงื่อนไขการท างานที่สนับสนุนให้เกิดสมดุลชีวิตและ
การท างาน ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจงาน มีแรงจูงใจในการท างาน ช่วย
รักษาพนักงานและป้องกันการลาออกของพนักงาน 

Erdem (2014) 
เงื่อนไขการท างานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ (Safe and Health work 
conditions) เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ความสะอาด และปัจจจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

Easton & Laar 
(2013) 

เงื่อนไขการท างาน (Working Conditions) เป็นเงื่อนไขที่น่าพอใจและมี
บรรยากาศการท างานที่ปลอดภัยที่นายจ้างจัดเตรียมให้เพ่ือสนับสนุนให้
พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมการท างานหรือในบางการศึกษาเรียกว่า เงื่อนไขในการท างาน 
หรืออาจแยกเป็นองค์ประกอบย่อยอ่ืนๆ อีก เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกและความเพียงพอของ
ทรัพยากรในการท างาน (Swamy et al., 2015) แต่โดยทั่วไปมีความหมายที่สอดคล้องกัน ซึ่งเน้นไป
ที่องค์ประกอบด้านกายภาพเกี่ยวกับสถานที่ท างาน ให้ความส าคัญกับความพร้อมและความพอเพียง
ของสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน รวมถึงบรรยากาศในการท างานที่มีความปลอดภัยและ
ส่งเสริมให้พนักงานสุขภาพดี ซึ่งจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและส าเร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
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2.1.2.3 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ตารางที่ 2.4 
ตารางที่ 52.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

แนวคิด องค์ประกอบ 

ธรรณฐภรณ์ 
(2557) 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบย่อย  
1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เพียงพอ รายได้ที่เพ่ิมขึ้น เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ อัตราการขึ้นเงินเดือน โบนัส  
และการให้ค่าเดินทางกลับบ้าน  
2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ สวัสดิการที่ดี ได้รับการดูแล
ดี มีที่อยู่อาศัยจัดให้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ สวัสดิการ
ด้านการรักษาพยาบาลของครอบครัว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางได้ การ
ให้ลาหยุดเพ่ิมเติม ส่งเสริมเรื่องกีฬา สถานที่ให้ออกก าลังกายที่มีเครื่องออก
ก าลังกายและอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 

Swamy et al. 
(2015) 

ระบบค่าตอบแทนและการให้รางวัล (Compensation and Rewards) เป็น
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการท างาน พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีที่สุดจะ
ได้รับรางวัล จึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่มพนักงานซึ่งเป็น
ผลดีต่อทั้งองค์กรและเป้าหมายส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน โดยระบบ
ค่าตอบแทนจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการท างานและความพึงพอใจของ
พนักงานจะข้ึนอยู่กับค่าตอบแทนที่ได้รับ 

Erdem (2014) ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม  ( Fair and appropriate 
compensation) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีความมั่นคงต่อชีวิตในระยะ
ยาว เช่น เวลาพักผ่อน เวลาปลดเกษียณ แผนการดูแลสุขภาพ วันหยุด ฯลฯ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว ทุกๆ 
แนวคิดให้ความส าคัญกับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงรางวัล ซึ่งต้องมีความเป็น
ธรรม เหมาะสมและเพียงพอและมั่นคงต่อชีวิตในระยะยาว เพราะระบบค่าตอบแทนจะผลักดันให้
พนักงานท างานและเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
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2.1.2.4 ความสัมพันธ์ในองค์กร 

ตารางที่ 2.5  
ตารางที่ 62.5 ความสัมพันธ์ในองค์กร 

ความสัมพันธ์ในองค์กร 

แนวคิด องค์ประกอบ 

ธรรณฐภรณ์ 
(2557) 

ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ผู้บังคับบัญชาให้การดูแลและให้ความเป็นเอง 
รวมถึงเพ่ือนร่วมงานที่เป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือ 

Swamy et al. 
(2015) 

ความสัมพันธ์ในองค์กร (Relation and co-operation) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความขัดแย้งและ
การแก้ปัญหา  คุณภาพชีวิตการท างานและอาชีพอยู่ภายใต้กรอบทางสังคม
และธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เนื่องจากการรับพนักงานเข้า
ท างานขึ้นอยู่กับทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ความสามารถและ
ศักยภาพ โดยปราศจากเรื่องของเชื้อชาติ เพศหรือรูปลักษณ์ภาพนอก 

Erdem (2014) การบูรณาการทางสังคม (Social integration) การร่วมงานกันระหว่าง
พนักงาน มีขวัญและก าลังใจ ได้รับความเชื่อมั่นและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมท่ีท างาน 

ความสัมพันธ์ในองค์กร เป็นทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
ด้วยกันและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ส าหรับเพ่ือนร่วมงานคือความเป็นมิตรและการ
ช่วยเหลืองานกัน แต่ส าหรับผู้บังคับบัญชาจะเป็นในรูปแบบของการให้การดูแล การให้ความช่วยเหลือ
และความเชื่อมั่นในการท างาน ซึ่งบางการศึกษายังลงรายละเอียดไปถึงความสัมพันธ์ที่ปราศจากเรื่อง
ของเชื้อชาติ เพศหรือรูปลักษณ์ภาพนอก (Swamy et al., 2015)  
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2.1.2.5 การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการท างาน 

ตารางที่ 2.6 
ตารางที่ 72.6 การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการท างาน 

การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการท างาน 

แนวคิด องค์ประกอบ 

ธรรณฐภรณ์ 
(2557) 

ด้านการพัฒนาความสามารถในการท างาน มีการจัดหลักสูตรให้ความรู้ต่างๆ
อย่างสม่ าเสมอ ให้สิทธิเสรีภาพในการบริหารจัดการงาน ผู้บังคับบัญชาเปิด
โอกาสให้แสดงศักยภาพเต็มที่ และผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าแนะน าและ
สนับสนุนในการท างาน 

Swamy et al. 
(2015) 

การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development) เป็นกิจกรรมของ
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถของพนักงานรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มพนักงาน 

Erdem (2014) การพัฒนาความรู้และทักษะในการท างาน ( Improving the working 
capacity) เป็นกิจกรรมที่ท าให้พนักงานได้ พัฒนาความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์ ซึ่งจะท าให้พนักงานยังคงท างานต่อไป เมื่อรู้สึกว่าความรู้และ
ทักษะของตนเองมีคุณค่าและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการท างาน ทุกๆ แนวคิดมีความ
สอดคล้องกันว่ากิจกรรมขององค์การที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ในการ
ท างาน ท าให้พนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนจากองค์การ   
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2.1.2.6 อิสระในการท างาน 

ตารางที่ 2.7  
ตารางที่ 82.7 อิสระในการท างาน 

อิสระในการท างาน 

แนวคิด องค์ประกอบ 

Swamy et al. 
(2015) 

อิสระในการท างาน (Autonomy of work) ส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม 
พนักงานทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจ วางแผนการท างาน ประสานงานและ
ควบคุมงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างกันในบางโอกาสของแต่ละ
บุคคล ขึ้นอยู่กับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานของตนเอง 

Said et al. 
(2015) 

การควบคุมในการท างาน (Control at Work) คืออ านาจการควบคุมงานของ
ตนเองในการท างานแต่ละวัน จากโมเดล Job Demand-Control แสดงให้
เห็นว่าความเครียดจากการท างาน  (Job strains) เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่าง ข้อเรียกร้องจากงานสูง (Job Demands) และการควบคุมงาน (Job 
Control) ดังนั้นการมีอ านาจในการควบคุมงานลดลงจะส่งผลกระทบต่ออิสระ
การท างานที่ลดลงด้วย 

Erdem (2014) บรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Environment) หมายถึง 
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารและตัดสินใจ โดยสามารถใช้อ านาจ
ของตนเองในการแก้ปัญหาองค์กร มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรเนื่องจาก
ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานค่อนข้างต่ า 

Easton & Laar 
(2013) 

การควบคุมในการท างาน (Control at Work) การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในส่วนงานที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองและในส่วนงานที่มีผลกระทบต่อเพ่ือนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของตนเอง 

อิสระในการท างาน ในมุมมองกลับกันคือการถูกควบคุมในการท างาน 
เนื่องจากการถูกควบคุมจะท าให้อิสระในการท างานลดลง แต่ละแนวคิดใช้มีการใช้ชื่อเรียกรวมถึงค า
จ ากัดความในมุมมองที่เกี่ยวกับอิสระและการถูกควบคุม ซึ่งโดยรวมแล้วความหมายไม่แตกต่างกัน จึง
สรุปได้ว่าอิสระในการท างาน หมายถึง การมีอิสระในการคิดวางแผน มีอ านาจตัดสินใจและควบคุม
การท างานในส่วนงานที่มีผลกระทบต่อตนเองและงานที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง 
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2.1.2.7 สภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

ตารางที่ 2.8 
ตารางที่ 92.8 สภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

สภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

แนวคิด องค์ประกอบ 

Said et al. 
(2015) 

สภาพความเป็นอยู่ที่ดี (General Well-Being) พิจารณาได้จากโมเดล Job 
Demand-Control-Support สามารถท านายได้ว่าการมีข้อเรียกร้องจากงาน
สูง (High Job Demand) อ านาจการควบคุมงานต่ า (Low Control) และ
การสนับสนุนทางสังคมต่ า (Low Social Support) ส่งผลเสียต่อสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 

Easton & Laar 
(2013) 

สภาพความเป็นอยู่ที่ดี (General Well-Being) คือ การมีความสุขในสภาพ
ชีวิตที่เป็นอยู่ ไม่ได้รับแรงกดดันจากการท างาน รู้สึกว่าสามารถท างานทั่วๆ 
ไปได้ด ี

สภาพความเป็นอยู่ที่ดี ทั้ง 2 แนวคิดให้ความหมายเน้นไปที่ความรู้สึกของ
ของตัวพนักงานว่าเป็นสภาพที่ตนเองสามารถท างานได้ดีและไม่รู้สึกกดดันจากการท างาน ซึ่งแนวคิด
แรกจะมีโมเดลท านายอย่างชัดเจนว่าลักษณะงานอย่างอย่างไรที่จะส่งผลเสียต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน (Said et al., 2015) 
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2.1.2.8 ความพึงพอใจในการท างาน 

ตารางที่ 2.9 
ตารางที่ 102.9 ความพึงพอใจในการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างาน 

แนวคิด องค์ประกอบ 

Swamy et al. 
(2015) 

ความพึงพอใจและความมั่นคงในงาน (Job satisfaction and Job security) 
ความพึงพอใจในงานหมายถึงความชอบหรือไม่ชอบในมุมมองของพนักงานต่อ
งานที่ท าอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบงาน ไม่ว่าจะเป็นอิสระในการ
ท างานความหลายหลายของงาน ความส าคัญของงาน เป็นต้น นอกจากนี้
พนักงานยังต้องการสัญญาจ้างที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของนโยบายฝ่ายบุคคลและ
ต้องอยู่ตามความเมตตาของนายจ้าง สัญญาจ้างถาวรจะท าให้พนักงานรู้สึก
มั่นคงและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างาน 

 Said et al. 
(2015) 

ความพึงพอใจในงาน (Job and Career Satisfaction) ความสุขในการ
ท างานท าให้พนักงานท างานได้ยาวนานขึ้น โดยความพึงพอใจและการคงอยู่
ในงานจะสะท้อนผ่านหลายๆ ปัจจัย เช่น อิสระในการท างาน ความเครียด
และเพ่ือนร่วมงานในทีม ซึ่งมีผลต่อการรักษาพนักงานด้วย 

Easton & Laar 
(2013) 

ความพึงพอใจในงาน (Job and Career Satisfaction) การมีเป้าหมายการ
ท างานที่ชัดเจนในการท างาน สามารถใช้ความสามารถของตนเองในการ
ท างาน ได้รับค าชมจากหัวหน้าเมื่อปฏิบัติงานได้ดี ได้รับการสนับสนุนในการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ พึงพอใจกับการฝึกอบรมและโอกาสทางอาชีพที่ได้รับ 

ความพึงพอใจในการท างาน เป็นผลที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิตการท างานด้านอ่ืนๆ ซึ่งความพึงพอใจเป็นมุมมองของพนักงานต่อสิ่งที่เป็นอยู่ ทั้งจากการ
ออกแบบงาน อิสระในการท างาน ความสุขในการท างาน ความเครียดและเพ่ือนร่วมงาน การ
สนับสนุนและพัฒนาทักษะในการท างาน การฝึกอบรมและโอกาสทางอาชีพที่ได้รับ เป็นต้น แต่
การศึกษาของ Swamy et al. (2015) ได้รวมถึงความมั่นคงในงานซึ่งกล่าวถึงความยุติธรรมของ
สัญญาจ้างด้วย แต่การศึกษาชิ้นอื่นๆ ได้กล่าวถึงความม่ันคงในไว้ในเงื่อนไขในการท างาน 
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2.1.2.9 ความเครียดจากการท างาน 

ตารางที ่2.10 
ตารางที่ 112.10 ความเครียดจากการท างาน 

ความเครียดจากการท างาน 

แนวคิด องค์ประกอบ 

Said et al. 
(2015) 

ความเครียดจากการท างาน (Stress at Work) ความเครียดจากการท างาน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่องานไม่เหมาะสม
กับความสามารถ ทรัพยากรในการท างานหรือความต้องการในการท างาน
ของพนักงาน สภาพแวดล้อมการท างานและเงื่อนไขการจ้างงานยังน าไปสู่
ความเครียดในการประกอบอาชีพด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ความขาดแคลนพนักงาน ภาระงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
กระบวนการท างานที่ไม่ดี ก็น าไปสู่ความเครียดเช่นกัน 

Easton & Laar 
(2013) 

ความเครียดจากการท างาน (Stress at work) เกิดจากรู้สึกมีความกดดันและ
มีความเครียดมากเกินไปจากการท างาน 

ความเครียดจากการท างาน เกิดจากความไม่สอดคล้องในคุณลักษณะของ
ตัวบุคคลกับความต้องการของงาน (Said et al., 2015; Easton & Laar, 2013) เมื่อไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี จะเกิดความเครียดซึ่งอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่นอกจากความไม่
สอดคล้องในคุณลักษณะของตัวบุคคลกับความต้องการของงานแล้ว ปัจจัยอ่ืนๆ ก็ยังท าให้เกิด
ความเครียดด้วย เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ ความขาดแคลนพนักงาน ภาระงานที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ และกระบวนการท างานที่ไม่ดี เป็นต้น (Said et al., 2015) 

นอกจากองค์ประกอบที่ได้ยกมาเปรียบเทียบข้างต้น ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ไม่
สามารถน ามาเปรียบเทียบได้ ซึ่งเป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานในแรงงานข้ามชาติ ได้แก่ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งเป็นการด าเนินงานขององค์การที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
เช่น กิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านการสนับสนุนการท างาน คือ มีการให้ข้อมูลและมีทีมให้ค าปรึกษาก่อน
เข้าท างาน (ธรรณฐภรณ์ สุนทรถิรพงศ์, 2557) และวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศการท างาน 
(Organization culture and climate) ที่แสดงให้เห็นผ่านค่านิยม วิสัยทัศน์และบรรทัดฐานของ
องค์กร โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง ทั้งเกณฑ์ในการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือได้รับรางวัลอยู่
ภายใต้การควบคุมและนโยบายขององค์กร (Swamy et al., 2015) 
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2.2 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader-Member Exchange: LMX) 
เป็นทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวถึงในแนวคิด/ทฤษฎีภาวะผู้น าในยุคสมัยของภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ทฤษฎี
นี้จะเน้นปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก หรือที่เรียกว่า การแลกเปลี่ยนรายคู่ 
(Dyadic exchange) ซึ่งเกิดจากการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ที่สามารถเกิดขึ้นภายในกลุ่ม 
(Group-level effect) โดยมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อใจและความไว้วางใจเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เอาใจ
ใส่ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานของอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้รับก็จะมีการตอบแทน
พฤติกรรมดังกล่าว ด้วยการให้ความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือ เป็นการตอบแทนความเคารพนับ
ถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่น ามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาดังนี้ (อารีย์วรรณ อ่วมตานี และ เบญจรัตน์ สมเกียรติ, 2551) 

ระยะที่ 1 ระยะเข้ารับบทบาท (Role Taking - Stranger) เป็นระยะที่เกิดความ 
สัมพันธ์แบบสองต่อสองระหว่างผู้น าและสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด หรือเป็น
ความสัมพันธ์ต่อกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานโดยความเกี่ยวข้องระหว่างผู้น ากับ
สมาชิกท่ีมีต่อกันจะเป็นไปตามบทบาทที่องค์การก าหนดไว้แล้วอย่างชัดเจน ความสัมพันธ์แบบสองต่อ
สองในระยะนี้ถือได้ว่ามีคุณภาพการแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ าสมาชิกจึงรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกกลุ่ม 
และจะแสดงพฤตกรรมติกรรมผู้น าอย่างเป็นทางการ เพราะถือว่าเป็นผู้น าที่มีอ านาจควบคุมการจ้าง 
ตลอดจนให้คุณและโทษแก่ตน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมและบทบาท
ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น  

ระยะที่ 2 ระยะการสร้างบทบาท (Role-making - Acquantance) เป็นระยะที่เริ่ม
ปรับตัวเข้าหากันได้แล้ว ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้การท างานร่วมกัน ในระยะนี้ จะมีการพัฒนาสัมพันธภาพ
ในระดับท่ีสูงขึ้นโดยอาจ เริ่มจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนก็ได้ เช่น สมาชิกเข้าไป ปรึกษาปัญหาการท างาน
กับผู้น า หรือผู้น าอาจให้ผลสะท้อนกลับการท างานแก่สมาชิก พร้อมทั้ง เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 
การสอบถามความต้องการทรัพยากรในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานให้สมาชิกปฏิบัติในระดับที่
ท้าทายความสามารถมากขึ้น ในระยะนี้ ทั้งสองฝ่ายเริ่มมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน สมาชิกเริ่มท างาน
เพ่ือองค์การมากข้ึนกว่าระยะแรก เช่น การพัฒนาคุณภาพของงาน การช่วยเหลือ ผู้อื่นท างานให้เสร็จ
ตามก าหนดเวลา เป็นต้น  

ระยะที่ 3 ระยะการเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์ (Role routinisation - Partner) เป็น
ระยะที่มีการพัฒนาปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันถึงระดับการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง โดยทั้ง
สองฝ่ายมีความใกล้ชิดสนิทสนม มีความไว้วางใจ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือ
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แนวทางการท างานร่วมกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนในขั้นตอนนี้ จะเปลี่ยนจากพ้ืนฐานความสนใจตนเอง 
ไปเป็นความสนใจระหว่างกัน เพ่ือไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานอย่างเดียวกัน  (อารีย์วรรณ 
อ่วมตานี และ เบญจรัตน์ สมเกียรติ, 2551; Dansereau, Graen, & Haga, 1975) 

รูปแบบการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น าและสมาชิก มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 การแลกเปลี่ยนนอกกลุ่ม (Out group) เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยน

ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสัญญาจ้าง ผู้น าจะใช้อ านาจในต าแหน่งในการ
มอบหมายงาน ความสัมพันธ์จึงอยู่ในลักษณะที่เป็นทางการ 

รูปแบบที่ 2 การแลกเปลี่ยนในกลุ่ม (In group) เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้น ากับผู้ตาม ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อใจ ผู้น าแสดงออกด้วยการให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุนการท างาน ซึ่งความสัมพันธ์จะดีข้ึนตามการปฏิสัมพันธ์และความสุขในการท างาน  

ส าหรับสมาชิกในรูปแบบที่ 1 เมื่อระดับการปฏิสัมพันธ์เพ่ิมสูงขึ้นจนเกิดความเชื่อใจ จะ
ท าให้การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกเพ่ิมสูงขึ้นจนกระทั่งสมาชิกในรูปแบบที่ 1 ย้ายมาเป็น
สมาชิกรูปแบบที่ 2 ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความสามารถทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร 
(Kang & Stewart, 2007) แต่อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น า
กับสมาชิกภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่โดดเดี่ยว  และพบว่าจากมุมมองระหว่างผู้น าและ
สมาชิก การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกมีบทบาทสูงมากเมื่อผู้น าและสมาชิกอยู่ในสถานที่
ท างานที่โดดเดี่ยว โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่า เมื่อสมาชิกอยู่
ในสภาวะที่มีความโดดเดี่ยวมากกว่าผู้น า และความเข้ากันได้ของผู้น าและสมาชิกที่ท างานในสถานที่
โดดเดี่ยว ท าให้ความตั้งใจลาออกของสมาชิกลดลง (Chen, Win, Peng, & Liu, 2016) 

ลูกจ้างท างานบ้านโดยทั่วไปมักท างานและอาศัยอยู่ภายในบ้านของนายจ้าง ในการ
ท างานมีเพียงแค่นายจ้างและลูกจ้าง ที่เริ่มจากเข้าท างานใหม่ ลูกจ้างยังเป็นคนนอก (Out group) 
จนกระทั่งผ่านการท างานและเกิดการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ไป
ตามระยะของความสัมพันธ์ ที่ค่อยๆ สร้างขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่การรู้สึกเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์กับ
นายจ้าง ท าให้ลูกจ้างเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนใน (In group) หรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวนายจ้าง ซึ่งเป็นไปตามการศึกษาทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader-
Member Exchange: LMX) 
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2.3 การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาตท างานส าหรับแรงงานต่างด้าว 

2.3.1 การขึ้นทะเบียนท างาน 
ปัจจุบันรัฐบาลไม่เปิดให้แรงงานต่างด้าวท างานผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนท างาน

ภายในประเทศไทยแล้ว ยกเว้นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงที่ยังสามารถขึ้นทะเบียนขอ
ใบอนุญาตท างานส าหรับแรงงานที่เข้ามาใหม่ได้ ส าหรับนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวกลุ่มกรรมกรและ
คนรับใช้ในบ้าน หากเห็นว่าขาดแคลนแรงงาน สามารถด าเนินการจ้างได้โดยวิธีน าเข้าแรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมายตามระบบ MOU จากประเทศเพ่ือนบ้าน (เมียนมา ลาว กัมพูชา) (ส านักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว, 2558) โดยมีระยะเวลาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) แรงงานสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐ (MOU) ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 56 วัน (ไทย 26 วัน ลาวและกัมพูชา 30 วัน) 

2) แรงงานสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐ (MOU) ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 82 วัน (ไทย 22 วัน เมียนมา 60 วัน) 

ส าหรับแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อหมดระยะเวลาผ่อนผันการต่อ
อายุท างานตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่อนผันให้ต่ออายุใบอนุญาตท างานแล้ว จ าเป็นต้องเดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง (เมียนมา ลาว กัมพูชา) เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้น ให้สามารถท างานใน
ประเทศได้อย่างถูกต้องต่อไป 

2.3.2 การต่ออายุใบอนุญาตท างาน 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ลงมติเห็นชอบการ

ด าเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยการผ่อนผันให้แรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อด าเนินการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ 
รายงานตัว เพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติ และขออนุญาตท างานเป้นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่  
1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานที่มารายงานตัวฯ จะได้รับอนุญาตท างาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากันทุกคน (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 
2559) โดยขั้นตอนการด าเนินการสามารถดูได้จากภาพที่ 2.1 
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ภาพที่12.1 แผนผังการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตอนที ่4 
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เงื่อนไขการด าเนินการ 
1. กรณีแรงงานที่บัตรสีชมพูสูญหาย ให้ขอคัดส าเนาแบบ ทร.38/1 จากส านัก

ทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานในการแสดงตน โดยให้ใช้เอกสารฉบับจริง 
(ห้ามใช้ฉบับที่ถ่ายส าเนาเอกสาร) ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ หากมี
การสูญหายไม่อนุญาตให้ใช้ส าเนาเป็นหลักฐานแสดงตนเพียงอย่างเดียว แรงงานต่างด้าวต้องน า
เอกสารอ่ืนมากแสดงประกอบด้วย เช่น ใบอนุญาตท างานซึ่งมีชื่อถูกต้องกับส าเนาเอกสารที่ประเทศ
ต้นทางออกให้ดังกล่าว เป็นต้น 

2. แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะท างานกับนายจ้างรายเดิมที่มีชื่อตรงตามบัตร
ชมพูหรือนายจ้างรายใหม่ที่มีรายชื่อไม่ตรงตามบัตรชมพู ก็สามารถด าเนินการจดทะเบียนได้ และขอ
อนุญาตท างานได้ 

3. แรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารครบถ้วนแต่อายุเกิน 55 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่ 1 
เมษายน 2559 ไม่อนุญาตให้ท างานเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยในการท างาน การคุ้มครอง
แรงงานและสุขภาพอนามัย กรณีวันที่จดทะเบียนอายุไม่ถึง 55 ปี ต่อมาอายุครบ 55 ปีในภายหลัง จะ
อนุญาตให้ท างานได้จนครบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

4. แรงงานที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้ท างาน เว้นแต่จะเป็นงานที่กฎหมาย
ก าหนดให้ท าได้ เช่น ต่างด้าวอายุ 17 ปี ประสงค์จะท างานที่กฎหมายก าหนดให้ท าได้ ต่างด้าวจะ
ได้รับอนุญาตให้ท างาน จึงกลายเป็นแรงงานที่มิใช่ผู้ติดตาม กรณีไม่ท างาน ต่างด้าวจะเป็นผู้ติดตาม
ต่อไปจนครบอายุ 18 ปี   
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2.4 การคุ้มครองแรงงานที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

ส าหรับประเทศไทย กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้ออกกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 
(พ.ศ.2555) ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ท างาน
เกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบ ธุรกิจรวมอยู่ด้วย ซึ่งท าให้คนรับใช้ตามบ้านที่ไม่ได้เป็น
พนักงานของบริษัทรับเหมาท าความสะอาดใดๆ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎกระทรวงนี้ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2555 ซึ่งกฎกระทรวงนี้ได้มีบทบัญญัติบางประการสอดคล้องกับ
แนวทางของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานท างานบ้าน ค.ศ. 2011 (ฉบับที่ 
189) และข้อแนะ (ฉบับที่ 201) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO – International Labour 
Organization)1 (รัชต์ บุราทร, 2557) 

กฎกระทรวงข้างต้นเริ่มมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยให้
ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ตามบ้าน ซึ่งไม่ได้เป็น
พนักงานของบริษัทรับเหมาท าความสะอาด จะได้รับความคุ้มครอง 7 ข้อได้แก่  

1) ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
2) นายจ้างต้องก าหนดวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งรวมถึงวัน

แรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ให้ลูกจ้างหยุดเป็น
วันหยุดชดเชยเพิ่มอีก 1 วัน 

3) ลูกจ้างที่ท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี ปีละไม่เกิน 6 วันท างาน  
4) ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้และหากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอ

ใบรับรองยืนยันจ้างลูกจ้างได้ 
5) กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่เด็กโดยตรง  
6) ลูกจ้างที่ท างานในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าท างานในวันหยุดด้วย 
7) ลูกจ้าง ต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยโดยไม่เกิน 30 วันท างาน ทั้งนี้ ก่อนที่จะออก

กฎกระทรวงฉบับนี้คนรับใช้ตามบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองใน 7 ข้อนี้  ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติจะมี

                                           
1 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO – International Labour Organization) เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสันนิบาตชาติ (The 
League of Nations) เมื่อ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of Versailles) โดยมีประเทศไทยร่วมเป็น
ประเทศสมาชิกก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ILO คือ ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม และส่งเสริมให้สิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงานได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล จนกระทั่งสันนิบาตชาติได้ถูกยกเลิกไป และมีการจัดตั้งสหประชาชาติ (United Nations) ขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) ILO จึงกลายเป็นองค์การช านัญพิเศษ (Specialized agency) ของสหประชาชาติ อันเป็นองค์กรหลัก
เพียงหนึ่งเดียวของสหประชาชาติที่รับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของประเทศสมาชิก และปัจจุบัน ILO มีสมาชิกกว่า 180 ประเทศทั่ว
โลก  
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โทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น หากนายจ้างไม่ก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ หรือไม่ให้
ค่าจ้างคนรับใช้ในวันที่ลาป่วย จะมีโทษปรับไม่เกิน 20 ,000 บาท และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้คนรับ
ใช้ที่ท างานในวันหยุดมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ส าคัญต่อการส่งเสริมการคุ้มครอง
แรงงานท างานบ้านดังเช่นแรงงานในภาคธุรกิจอ่ืนๆของประเทศ แม้ว่ากฎกระทรวงดังกล่าวยังมิได้มี
บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญบางประการให้กับแรงงานท างานบ้าน ได้แก่ 

1) ค่าจ้างขั้นต่ า – ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ พรบ. คุ้มครอง
แรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ า ดังนั้น ค่าจ้างข้ันต่ าจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของนายจ้างเป็น
หลัก 

2) ชั่วโมงท างานและเวลาพักผ่อน – ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ 
พรบ. คุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงท างานและเวลาพักผ่อน 

3) สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน ประกันสุขภาพ อาหารและที่พัก – ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับ
ความคุ้มครอบในส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน ประกันสุขภาพ อาหารและที่พัก แต่ขึ้นอยู่กับ
นายจ้างเป็นหลักว่าจะจัดหาสวัสดิการดังกล่าวให้กับลูกจ้างหรือไม่ 

4) การชดเชยในกรณีถูกเลิกจ้าง – ลูกจ้างท างานบ้านไม่อาจเรียกค่าชดเชยในกรณีถูก
เลิกจ้าง 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงมิได้บัญญัติให้แรงงานท างานบ้านมีสิทธิในการคุ้มครองการ
ประกันสังคม การลาคลอดและการคุ้มครองไม่ให้ถูกออกจากงานเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์แม้ว่า
แรงงานท างานบ้านส่วนใหญ่จะเป็นสตรีก็ตาม (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ), 2555) 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

งานบ้านส่วนใหญ่มักจะมองว่าเป็น “งานของผู้หญิง” เพราะตามวัฒนธรรม ผู้หญิงส่วน
ใหญ่มีหน้าที่ท ากับข้าว ท าความสะอาดบ้าน ดูแลบ้าน ดูแลคนในบ้านโดยเฉพาะเด็กๆ ผู้ป่วยและ
คนชรา (ส านักงานกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2552) ทั้งนี้พบว่า
ส าหรับผู้หญิงที่เป็นแรงงานต่างด้าว พวกเขาเห็นว่างานบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต งานบ้านก็เป็นงาน
งานหนึ่งเหมือนกับงานทั่วๆ ไป แม้ว่าคนทั่วไปจะเห็นว่างานบ้านเป็นอาชีพที่ด้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ แต่
พวกเขาก็มีวิธีการคิดของตัวเองท่ีท าให้มีความรู้สึกพอใจในงานของตน (Cheng, 2013)  

ปัจจุบันจ านวนผู้หญิงไทยที่มีอาชีพท างานบ้านนั้นมีจ านวนลดลง ผู้หญิงไทยที่อายุยัง
น้อยและการศึกษาไม่สูงนักนิยมท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเชื่อว่ามีสภาพชีวิตที่ดีกว่า 
ได้รับเงินเดือนมากกว่าและมีอิสรภาพมากกว่า จ านวนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานบ้านจึงเพ่ิม
สูงขึ้นเพ่ือทดแทนการขาดแคลนลูกจ้างไทย นอกจากนี้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและ
ความยากจนทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้าสู่ไทยมากขึ้น (วัชรฤทัย (จันทร์) บุญธินันท์, 2553) 

แรงงานต่างด้าวในปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมของตนเอง เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีขึ้น โดยพวกเขาใช้ทุนทางสังคมในการลดต้นทุนและความเสี่ยงจากการย้ายถิ่นไป
ยังพ้ืนที่ปลายทาง ทุนทางสังคมในความหมายนี้ หมายถึง ข้อมูลและความช่วยเหลือที่ผู้ย้ายถิ่นได้รับ
ผ่านทางเครือข่ายทางสังคมที่มีกับผู้ที่เคยย้ายถิ่นมาก่อน การมีเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่ปลายทาง
ถือเป็นแหล่งทุนทางสังคมที่ส าคัญของแรงงานข้ามชาติ  โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ไม่มี
ใบอนุญาตท างาน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่ไม่เป็น ทางการเหล่านี้เพ่ือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ 
และเป็นต้นทุนทางด้านจิตใจเมื่อย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ปลายทาง เครือข่ายทางสังคมท าหน้าที่ใน
การให้ข้อมูล รวมถึงจัดหาสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในพ้ืนที่ปลายทางให้กับแรงงานข้ามชาติ เช่น ที่
อยู่อาศัย การท างาน เป็นต้น (มนทกานต์ ฉิมมามี และ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน , 2557) ข้อมูลและ
ประสบการณ์ท างานของผู้ที่เคยไปท างานมาก่อนจะเป็นตัวชักน าให้เกิดเครือข่ายการอพยพไปยัง
ประเทศเป้าหมายที่คาดว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหากได้ไปท างานในประเทศนั้นๆ เนื่องจากพวกเขาคิดว่าจะ
มีชีวิตที่ดีข้ึนหากได้ย้ายไปอยู่ในประเทศที่ร่ ารวย มีงานและมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าสภาพ
ความเป็นอยู่และเงื่อนไขการท างานในประเทศปลายทางจะเป็นอย่างไร (Chimmamee & 
Wongboonsin, 2010) นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวบางรายอาจคาดหวังเกี่ยวกับการท างานเกินกว่า
ข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดหวังเมื่อได้เดินทางไปท างานจริง (Bartram, 2011)  
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2.5.1 แรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 
ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ่ (SWAN) และกลุ่มผู้หญิงกะเหรี่ยง (KWO) ได้ท าการศึกษาโครงการ 
“ประเมินประสบการณ์ชีวิตของแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็กสาวจากพม่าที่ท างานเป็นแรงงานรับใช้
ในบ้านในประเทศไทย (Assessing the life experiences of migrant girls and young women 
from Burma who work as domestic workers in Thailand)” ในปี พ.ศ. 2545-2546 ซึ่งเก็บ
ข้อมูลในจังหวัดเชียงใหม่และ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิร็อคกี้เฟล
เลอร์และโครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(UNIAP) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ระดับลึกจากแรงงานรับใช้ในบ้านที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณณฑ พบว่าสภาพการท างานส าหรับคนท างานบ้านส่วนใหญ่ในการ
ศึกษาวิจัยนี้เต็มไปด้วยการถูกเอารัดเอาเปรียบแทบจะหาที่พึงไม่ได้เลย หรือถ้ามีก็ช่วยอะไรได้ไม่มาก
นัก (สุรีย์พรและคณะ, 2548) ซึ่งสามารถสรุป ได้ดังต่อไปนี้ 

2.5.1.1 สถานภาพทางกฎหมาย 
แรงงานบางส่วนไม่สามารถท าใบอนุญาตท างานในประเทศไทยได้

เนื่องจากพวกเขาไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนเพราะรัฐบาลไม่เคยออกเอกสารเหล่านั้นให้ หรือบาง
คนที่มีบัตรก็ถูกริบไประหว่างเดินทาง หรือสูญหายไปตามกาลเวลา แรงงานบางส่วนกังวลว่าการท า
ใบอนุญาตอย่างถูกต้องจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่นายจ้างให้สามารถควบคุมแรงงานได้มากขึ้น 
และยังเป็นการจ ากัดสิทธิและทางเลือกจากการถูกข่มเหงรังแก แต่อย่างไรก็ตาม การมีเอกสารท างาน
ก็ท าให้แรงงานได้รับการปกป้องตามกฎหมาย ท าให้ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวและหลบซ่อน (สุรีย์
พรและคณะ, 2548) 

2.5.1.2 เงินเดือน และค่าจ้าง 
นายจ้างจะบอกว่าได้เงินเดือนเท่าไร ก็ต่อเมื่อเดินทางมาถึงบ้านนายจ้าง

แล้ว แรงงานจะไม่ได้รับข้อมูลว่าจะได้รับเงินเดือนอย่างไร จะถูกหักเงินเดือนเป็นค่าอะไรบ้าง หรือจะ
ได้รับรับสวัสดิการอะไรบ้าง หรือมีหน้าที่รับผิดชอบท าอะไรบ้าง แรงงานจ านวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่า พวก
เขาได้รับค่าจ้างไม่สม่ าเสมอหรือไม่ได้รับค่าจ้างเลย นายจ้างจ านวนมากจ่ายค่าจ้างล่าช้า จ่ายไม่
สม่ าเสมอหรือไม่จ่ายเต็มจ านวนที่ตกลงไว้ตอนแรก และมีแรงงานจ านวนมากต้องคอยเตือนให้
นายจ้างจ่ายเงินเดือนแก่พวกเขาอยู่เสมอ มิเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับเงินเดือน นอกจากนี้แรงงาน
บางคนยังถูกตัดเงินเดือนตามอ าเภอใจของนายจ้างและบางครั้งก็ตัดมากกว่าราคาจริงที่คนรับใช้ต้ อง
รับผิดชอบ  



30 

 

2.5.1.3 ชั่วโมงการท างาน 
แรงงานท างานบ้านมักไม่มีชั่วโมงท างานที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการจัดสินใจ

ของนายจ้างแบบวันต่อวัน จากการศึกษาพบว่าแรงงานส่วนใหญ่ต้องท างานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง 
โดยไม่มีวันหยุดปกติหรือได้รับค่าล่วงเวลาแต่อย่างใด นายจ้างคาดหวังให้เขาพร้อมท างานตลอด 24 
ชั่วโมงต่อ 7 วันต่อสัปดาห์ ยิ่งไปแรงงานมีเวลาพักผ่อนน้อยหรือแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลย แต่อย่างไร
ก็ตาม แรงงานสามารถพักผ่อนได้ในตอนกลางวันที่นายจ้างไม่อยู่หรือเด็กนอนหลับแต่แรงงานหลาย
คนเลือกที่จะไม่พักผ่อนเพราะวิตกว่านายจ้างจะหาเรื่องกับพวกเขา คนรับใช้ในบ้านเกือบทั้งหมด 
(98%) ท างานมากกว่าเวลามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 8 ชั่วโมงต่อวัน ประมาณ 2 ใน 3 ท างานมากกว่า 
14 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งที่จริงจ านวนชั่วโมงไม่ได้บอกอะไร เพราะพวกเขาต้องท างานตลอดเวลาแล้วแต่
นายจ้างจะเรียกใช้  

ส าหรับวันหยุด แรงงานที่นายจ้างต้องการให้ท างานตลอดเวลานั้นไม่มี
วันหยุดท างาน แต่แรงงานที่ได้รับวันหยุดจะไม่เคยทราบล่วงหน้าว่าเมื่อไรพวกเขาจะได้หยุด ขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของนายจ้าง เพราะไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ  

2.5.1.4 ความคาดหวังในการท างาน 
ความคาดหวังและความรับผิดชอบของคนท างานบ้านแปรผันไปตาม

นายจ้างที่ความความคาดหวังใหม่ และหลากหลายตลอดเวลา งานของพวกเขาไม่มีขอบเขต ตั้งแต่
การท าความสะอาดบ้าน ซักผ้าและรีดผ้า ท าอาหาร ดูและเด็ก ผู้สูงอายุ การเลี้ยงสัตว์ ล้างรถ ท างาน
หรือท าความสะอะอาดในธุรกิจห้างร้านของนายจ้าง บีบนวด และท าสวน 

2.5.1.5 ที่อยูอ่าศัย 
แรงงานที่ท างานรับใช้ในบ้านมักอาศัยอยู่กับนายจ้างของตน ซึ่งได้จัดหาที่

พักส่วนตัวให้ภายในบ้าน หรือแบ่งห้องกับคนอ่ืนหรือเป็นห้องเปิด โดยแรงงานจะไม่รู้ถึงสภาพที่พัก
จนกว่าจะมาถึงบ้านของนายจ้าง และสามารถต่อรองกับนายจ้างได้เพียงเล็กน้อยในเรื่องของความเป็น
ส่วนตัวหรือความเป็นสัดส่วน และมีแรงงานจ านวนน้อยมากที่ไม่ได้พักอยู่กับนายจ้างเนื่องจากมี
ครอบครัวและนายจ้างจัดที่พักไว้ให้ แต่ก็ได้รับเงินเดือนเท่ากับแรงงานที่พักในบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม
แรงงานที่ไม่พักอยู่กับนายจ้างมักจะท างานได้ไม่เต็มเวลา และหางานท าได้ยาก 

2.5.1.6 อาหาร 
ส าหรับอาหาร แรงงานส่วนใหญ่จะได้รับอนุญาตให้กินอะไรที่มีอยู่ที่บ้าน 

และมีบางคนที่มีโอกาสเสนอว่าอยากกินอะไรได้ด้วย แต่มีบางส่วนที่นายจ้างห้ามไม่ให้ท าอาหารที่พวก
เขาเลือกมาเอง ต้องกินเฉพาะอาหารที่นายจ้างเลือกมาเท่านั้น แล้วมีบางส่วนที่นายจ้างควบคุมเวลา
กินอาหารหรือให้กินอย่างเร่งรีบ เพ่ือไม่ให้เสียเวลางาน นอกจากนี้มีเพียงร้อยละ 6 ที่ได้รับเสื้อผ้าหรือ
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ของอ่ืนๆ เล็กน้อยจากนายจ้าง ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการได้รับอาหาร ที่พักและ
เสื้อผ้านุ่งห่มที่จ าเป็นส าหรับตัวเองและลูกเพ่ือให้มีชีวิตอยู่รอดได้เป็นอย่างน้อย 

2.5.1.7 การติดต่อกับภายนอก 
แรงงานต่าวด้าวส่วนใหญ่มีชีวิตอย่างถูกจ ากัดขอบเขตและโดดเดี่ยวใน

ฐานะลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งการแยกตัวหรือโดดเดี่ยวนี้อาจมากจากความต้องการของนายจ้างที่
ต้องการให้ท างานให้มากที่สุด และส่วนหนึ่งมาจากความกลัวเนื่องจากการเข้าเมื องผิดกฎหมาย 
แรงงานจ านวนมากไม่กล้าออกนอกบ้านแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากนายจ้าง เนื่องจากพวกเขายุ่งมาก
และกลัวว่าจะถูกจับเพราะไม่มีใบอนุญาตท างาน รวมถึงไม่คุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆ ในเมือง หรือไม่มี
เพ่ือนหรือญาติที่จะไปพบ (สุรีย์พรและคณะ, 2548) ลูกจ้างท างานบ้านมีโอกาสน้อยมากที่จะติดต่อ
หรือได้รับข้อมูลจากภายนอก และจริงๆ แล้วที่นายจ้างไม่ท าใบอนุญาตท างานให้เนื่องจากไม่ต้องการ
ให้ลูกจ้างออกจากบ้าน โดยนายจ้างอ้างว่าการท าใบอนุญาตท างานเป็นการสิ้นเปลืองเพราะโอกาสที่
จะออกนอกบ้านไปในที่สาธารณะและถูกต ารวจจับมีน้อยมาก (Thanasombat, 2004)  

โดยสรุป ลักษณะการท างานของลูกจ้างท างานในบ้านเปลี่ยนเป็นการท างานแบบ
นายจ้างและลูกจ้าง มีข้อตกลงถึงสภาพการท างานและค่าจ้าง เป็นแบบข้อตกลงร่วมกันอย่างไม่เป็น
ทางการและมักจะเป็นทางวาจามากกว่าทางลายลักษณ์อักษร เป็นลักษณะข้อตกลงแบบยืดหยุ่นตาม
ความเหมาะสมตามสภาพของสถานที่ท างานหรือครอบครัวที่ลูกจ้างต้องท างานด้วย การท างานของ
ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มักจะกินอยู่หลับนอนภายในครัวเรือนของนายจ้าง จึงมักจะไม่มีกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับเวลาการท างานที่แน่นอน สวัสดิการที่ได้รับก็มักจะเป็นลักษณะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน แม้ปัจจุบันเริ่มมีการท างานบ้านชนิดเป็นลูกจ้างท างานบ้านแบบไปเช้ากลับเย็นมากขึ้นก็ตาม 
แต่ลักษณะการท างานก็ยังคล้ายคลึงของเดิมอยู่เป็นส่วนมาก ดังนั้น ลักษณะข้อตกลง ค่าจ้าง และ
เงื่อนไขการท างานจึงจัดว่ามีลักษณะพิเศษ ไม่มีข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่แน่นอน นอกจากนี้ ยังพบว่าใน
ปัจจุบันผู้ใช้แรงงานที่ต้องการประกอบอาชีพรับจ้างท างานบ้านมีจ านวนน้อยลงไปมาก นายจ้างหา
ผู้ใช้แรงงานไปท างานบ้านยากมากขึ้น และในอนาคตก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาการขาดแคลน ไปจนถึง
ปัญหาสภาพการท างานในเรื่องอ่ืนๆ ของลูกจ้างท างานบ้าน (รัชต์ บุราทร, 2557) ที่ท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องหันมาใส่ใจดูแลแรงงานในส่วนนี้ให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น 
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2.6 สรุปองค์ประกอบการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานจากการเปรียบเทียบใน
ตารางที่ 2.1 มาหาความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรีย์พรและคณะ (2548) ในข้อ 2.5.1.1 – 
2.5.1.7 เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่
ท างานรับใช้ในบ้าน ซึ่งพบว่ามีเพียง 3 องค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกัน แต่ในส่วนของความหมาย
ที่จะน าไปใช้ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ เพ่ือความชัดเจน ผู้วิจัยได้ท าตารางเปรียบเทียบที่มาของ
ข้อมูลและก าหนดความหมายที่จะใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่2.11  
ตารางที่ 122.11 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

องค์ประกอบจากการ
เปรียบเทียบ 

สุรีย์พรและคณะ (2548) สรุปองค์ประกอบทีใ่ช้ในการศกึษา 

1. สมดุลชีวิตและการท างาน 1. ชั่วโมงการท างาน 
2. ความคาดหวังในการ
ท างาน 

1. สมดุลชีวิตและการท างาน 
   1) เวลาในการท างานและเวลาหยุดพัก
ระหว่างวัน 
   2) วันหยุดอื่นๆ 

2. สภาพแวดล้อมและเงื่อนไข
ในการท างาน 

3. ที่อยู่อาศัย 
4. อาหาร 

2. ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 
   1) ที่พักและความเปน็ส่วนตัว 
   2) อาหาร 

3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5. เงินเดือน และคา่จ้าง 3. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

4. ความสัมพนัธ์ในองค์กร - - 
5. การฝึกอบรมและพฒันา
ความสามารถ 

- - 

6. อิสระในการท างาน - - 

7. สภาพความเป็นอยู่ทีด่ ี - - 
8. ความพึงพอใจในงาน - - 

9. ความเครียดจากการท างาน - - 
- 6. สถานภาพทางกฎหมาย 4. สถานภาพทางกฎหมาย 

- 7. การติดต่อกับภายนอก 5. อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก 
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2.6.1 สมดุลชีวิตและการท างาน  
จากการเปรียบเทียบ สมดุลชีวิตและการท างาน หมายถึง การมีชีวิตการท างานที่

ไม่กระทบชีวิตส่วนตัว มีเวลาท างานท่ียืดหยุ่นเหมาะสมกับชีวิตครอบครัวและชีวิตด้านอื่นๆ แต่ส าหรับ
แรงงานต่างด้าวที่ท างานบ้าน ทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาทั้งหมดอยู่ในบ้านของ
นายจ้าง การศึกษาครั้งนี้จึงให้ความหมาย สมดุลชีวิตและการท างาน ดังนี้ 

“สมดุลชีวิตและการท างาน” หมายถึง ความรู้สึกของลูกจ้างว่าตนเองมีภาระ
งานในเวลาท างานเหมาะสม และมีเวลาหยุดพักระหว่างวันเหมาะสม รวมถึงการได้มีวันหยุดพักตามที่
กฎหมายก าหนด แบ่งเป็น (1) เวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน (2) วันหยุดอ่ืนๆ  

2.6.2 สภาพแวดล้อมการท างานและเงื่อนไขในการท างาน 
จากการเปรียบเทียบ สภาพแวดล้อมการท างานและเงื่อนไขในการท างาน 

หมายถึง ความพร้อมและความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน รวมถึงบรรยากาศใน
การท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมให้พนักงานสุขภาพดี ซึ่งจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ
และส าเร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ท างานบ้าน สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เป็นสิ่งของพ้ืนฐานที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้ว สิ่งที่จะท าให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยและมี
สุขภาพกายสุขภาพใจดี ส่งเสริมให้พวกเขามีก าลังใจท างานเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา 
ซึ่งหมายถึงที่พักและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และอาหารการกินที่นายจ้างจัดหาให้พวกเขา การศึ กษา
ครั้งนี้จึงปรับชื่อองค์ประกอบจาก “สภาพแวดล้อมการท างานและเงื่อนไขในการท างาน” เป็น “ชีวิต
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม” ดังนี้ 

“ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม” หมายถึง ความรู้สึกของลูกจ้างว่าได้รับการดูแล
จากนายจ้างอย่างเหมาะสม ทั้งการมีที่พักแยกจากนายจ้างและความเป็นส่วนตัวในการใช้สิ่งของต่างๆ 
ภายในบ้าน และการได้อาหารรับประทานอย่างเหมาะสม แบ่งเป็น (1) ที่พักและความเป็นส่วนตัว (2) 
อาหาร  

2.6.3 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
จากการเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็น

ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงรางวัล ซึ่งต้องมีความเป็นธรรม เหมาะสมและเพียงพอและมั่นคงต่อ
ชีวิตในระยะยาว แต่ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ท างานบ้าน พวกเขาได้รับเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น และ
จากการศึกษายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ การศึกษาครั้งนี้จึงปรับชื่อองค์ประกอบจาก 
“ค่าตอบแทนและสวัสดิการ” เป็น “ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ” ดังนี้ 

“ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ” หมายถึง การรับรู้ความยุติธรรมและ
ความพอเพียงของเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการท างานที่ตนเองท าให้แก่นายจ้าง 
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รวมถึงสิ่งอ่ืนๆ ที่ลูกจ้างเห็นว่าเป็นการตอบแทนจากนายจ้าง เช่น อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และของ
ฝากเมื่อนายจ้างออกไปเที่ยว เป็นต้น  

และองค์ประกอบที่ เ พ่ิมเข้ามาจากการศึกษาของ สุรีย์พรและคณะ (2548) มี 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

2.6.4 สถานภาพทางกฎหมาย 
ด้านสถานภาพทางกฎหมาย นอกจากเรื่องของความถูกต้องในการจ้างงาน ผู้วิจัย

เห็นว่าความรู้ของแรงงานต่างด้าวมีส่วนส าคัญในการองค์ประกอบนี้ เพราะจะท าให้พวกเขาตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีใบอนุญาตท างานเพ่ิมข้ึน จึงก าหนดความหมายในการศึกษาไว้ดังนี้ 

“สถานภาพทางกฎหมาย” หมายถึง สถานภาพการจ้างงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มีใบอนุญาตท างานและมีความรู้ในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แรงงานต่างด้าวพึงได้รับจากการมี
ใบอนุญาตท างานถูกต้อง  

2.6.5 การติดต่อกับภายนอก 
ด้านการติดต่อกับภายนอก จากการศึกษาเน้นไปที่ความโดดเดี่ยวของผู้ให้ข้อมูล

ในการติดต่อหรือรับข้อมูลข่าวสารกับภายนอกซึ่งมักจะถูกกีดกันจากนายจ้าง จึงก าหนดให้เป็น
องคป์ระกอบ อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก ดังนี้ 

“อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก” หมายถึง อิสระในการติดต่อสื่อสารกับ
สังคมภายนอกบ้านนายจ้างไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ การเดินทางออกนอกบ้านไป
พบปะญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูง หรือการออกไปเที่ยวนอกบ้านตามปกติ โดยที่นายจ้างให้อิสระแก่
ลูกจ้างอย่างเต็มที ่
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บทที ่3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน  มี

วัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายคุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน และเพ่ือ
ศึกษาความต้องการในการท างานและปัญหาจากการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการสังเกต โดยมีวิธีการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1. ผู้ให้ข้อมูล 
3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล 
3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6. การปกปิดและการรักษาความลับ 

3.1 ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ คือ แรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน เพศหญิง สัญชาติลาว 
เพราะการเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ จึงมีปัญหาด้านการสื่อสารกับแรงงานสัญชาติเมียนมา และ
กัมพูชา ส าหรับการเลือกผู้ให้ข้อมูล ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตรงกับแนวคิดที่ท าการศึกษา (ชาย โพธิสิตา, 2549) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่  

 1) มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป 
 2) มีความเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 3) พักอาศัยอยู่กับนายจ้าง ภายในจังหวัดกรุงเทพฯ  
 4) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
และในการเลือกผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ให้ข้อมูล 2 วิธี ดังนี้ 
 1) ติดต่อทางตรง ผู้วิจัยเข้าไปขออนุญาตจากนายจ้างโดยตรง เพ่ือเข้าไปขอ

สัมภาษณ์ลูกจ้างของภายในบ้าน ในช่วงเวลาพักงาน โดยนายจ้างมิได้อยู่ฟังการสัมภาษณ์ด้วย 
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 2) ติดต่อทางอ้อม ผู้วิจัยติดต่อผ่านแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ที่ผู้วิจัยรู้จักเป็นการ
ส่วนตัว ให้เป็น “คนกลาง” ในขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยมิได้ขออนุญาตจากนายจ้างของผู้ให้ข้อมูล 
และท าการสัมภาษณ์ นอกบ้านนายจ้าง ในสถานที่ที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวกใจที่จะให้ข้อมูล  

ส าหรับการสัมภาษณ์นอกบ้านนายจ้าง ผู้วิจัยได้นัดหมายผู้ให้ข้อมูลในสถานที่ ซึ่งเป็นที่
อยู่อาศัยของคนในครอบครัวหรือเพ่ือนของผู้ให้ข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรายละเอียดข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการฟังบทสนทนาระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับคนในครอบครัวหรือเพ่ือนของพวกเขา จนท าให้
ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเกิดความอ่ิมตัวของข้อมูลเมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 10 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการเป็นที่
นิยมและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการส าหรับวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการแสวงหาข้อมูลผ่านการ
สนทนา ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบการสนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured 
Conversation) ซึ่งมีจุดเด่นคือมีความยืดหยุ่นในการตั้งค าถามและค าตอบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ โดยผู้วิจัยต้องระลึกไว้เสมอว่าประเด็นในการสัมภาษณ์หรือล าดับค าถามอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ระหว่างสัมภาษณ์ (ชาย โพธิสิตา, 2549) เพ่ือจับประเด็นของสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลตอบค าถาม
หรือแสดงออกว่ายังไม่ได้ตอบในประเด็นค าถามใดบ้าง และตั้งค าถามให้ผู้ให้ข้อมูลตอบได้ครบตาม
ประเด็นข้อมูลที่ต้องการค้นหา 

2. เอกสารข้อค าถามในการสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง  
3. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field Note) เนื่องจากผู้วิจัยใช้การสังเกตร่วมกับการ

สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ตีความ และท าให้เกิดความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่ท าการวิจัยได้ทั้งหมด โดยผู้วิจัยจะบันทึกทุกสิ่งที่สังเกตเห็นและได้ยินให้ได้มากที่สุด 
รวมถึงบันทึกรายละเอียดทางกายภาพของบุคคลที่ผู้วิจัยท าการสังเกต บทสนทนาหรือค าพูดของ
บุคคลที่ผู้วิจัยท าการสังเกตหรือสนทนาด้วย และค าพูดที่ผู้ให้ข้อมูลพูดคุยกับบุคคลอ่ืน โดยบันทึกให้
ใกล้เคียงกับสิ่งที่บุคคลนั้นพูดมากท่ีสุด   

เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลไม่มีความคุ้นเคยกับผู้วิจัย ผู้สัมภาษณ์ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ให้ข้อมูล
ยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้องสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในเกิดขึ้นเมื่อได้
พบหน้ากัน ดังนั้นการแต่งกายของผู้วิจัยต้องปรับระดับลงให้มีความกลมกลืน เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าผู้วิจัยเป็น “คนใน” ไม่รู้สึกว่ามี “คนนอก” เข้ามาท าการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัย
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ต้องสามารถจับจุดที่มีความส าคัญให้ได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนค าถาม
สัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (Thi Quynh Trang Nguyen, 2015) 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยขอสัมภาษณ์กับนายจ้างของผู้ให้ข้อมูลโดยตรงส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งติดต่อ

ผ่านแรงงานต่างด้าวที่คุ้นเคยกับทั้งฝ่ายผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง เพ่ือสอบถามความยินดีใน
การให้ข้อมูล  

2. ผู้วิจัยนัดหมายเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพ่ือความสะดวกใจในการให้ข้อมูล
ของผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากแรงงานที่ท างานรับใช้ในบ้านมักอาศัยอยู่ในบ้านของนายจ้างและมีภาระงาน
ที่ต้องท าตามที่นายจ้างมอบหมายให้  

3. ผู้วิจัยสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองด้วยการพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่เป็น
คนกลางในการติดต่อขอสัมภาษณ์มานั่งร่วมวงสัมภาษณ์กับผู้วิจัยด้วย โดยเริ่มต้นพูดคุยถึงสาระส าคัญ
และวัตถุประสงค์ในการวิจัย รวมถึงการปกปิดข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีและ
ส่งเสริมการเปิดใจในการให้ข้อมูล ก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์จะแจ้งผู้ให้ข้อมูลทั้งก่อนบันทึกเทปและหลัง
การบันทึกเทปเสร็จสิ้น 

4. การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบค าตอบให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามเอกสาร
ข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ค าตอบครบทุกประเด็นที่ท าการศึกษา รวมถึงใช้การสังเกต
และจดบันทกึท่าทางของผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

3.4 การตรวจสอบความเชื่อม่ันของข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลได้น าหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2553) มาใช้ดังต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการเปรียบเทียบและ
ตรวจสอบความแน่นอนของข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งทั้งในเชิงเวลา สถานที่และบุคคล
ผู้ให้ข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบเพื่อความถูกต้อง  

 เวลา – ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลทั้งในช่วงพักระหว่างวัน หลังเลิกงาน
ตอน 3 ทุ่ม และวันหยุดที่ผู้ให้ข้อมูลขอนายจ้างออกมานอกบ้าน 
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 สถานที่ – ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายท างานในสถานที่ท างานต่างกัน ซึ่งบางรายนายจ้าง
ยินดีให้ความร่วมมือและให้เข้าไปสัมภาษณ์ได้ในบริเวณบ้านของนายจ้าง โดยที่นายจ้างมิได้อยู่ ฟังการ
สัมภาษณ์ และบางรายเป็นการนัดออกมาสัมภาษณ์นอกสถานที่  

 บุคคลผู้ให้ข้อมูล – ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ท างานกับนายจ้างคนละคนกัน เพ่ือ
ป้องกันการซ้ ากันของข้อมูล 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการเปรียบเทียบ
แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ผ่าน ซึ่งมีน าไปศึกษาในผู้ให้ข้อมูลหลายๆ กลุ่ม เพ่ือศึกษาความ
เหมือนและความต่างของแต่ละแนวคิด เนื่องจากแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานมีการศึกษามา
อย่างยาวนานและมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาไปตามบริบทของงานและกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล จึงท าการเปรียบเทียบเพ่ือหาข้อสรุปให้ได้เป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดที่จะน ามา
ท าการศึกษากับบริบทของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
เป็นการใช้วิธีการรวมรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือรวมรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันโดยใช้การสังเกตควบคู่
ไปกับการซักถาม 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของเลียวนาร์ด 
(Leonard’s method) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้
ดังนี้ (อัญญา ปลดเปลื้อง, 2013) 

1. ถอดเทปที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบค าต่อค า (Verbatim) ออกเป็นบทสนทนาตาม
ตัวอักษรตรวจสอบข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากการฟังเทปหลายๆครั้ง 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป การบันทึกภาคสนาม และจากการสังเกตในพ้ืนที่ มา
อ่านทวนซ้ าหลายๆรอบ พยายามสังเกตความหมายของค าบรรยายทุกขั้นตอน ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกให้เหลือเฉพาะแก่น (Core) จากนั้นถอดรหัสข้อความ (Coding) ออกจากบทสนทนาแล้วพิจารณา 
ค าต่างๆ ว่าแสดงถึงอะไร เป็นการหา ประเด็นย่อย (Categories or Sub themes) 

3. สรุปรวมประเภทของเรื่องหรือประเด็นย่อยที่ได้ที่มีเนื้อหาเข้ากลุ่มกัน รวบยอดเข้า
เป็นเรื่องเดียวกัน ในขั้นตอนนี้เรียกว่า การสรุปประเด็นหลัก (Themes) 

4. พิจารณาแต่ละประเด็นและความหมายของค า การตอบสนองของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้มี
ส่วนร่วมในแต่ละเหตุการณ์ จนเรื่องที่ตอบสนองกลายเป็นแบบอย่าง (Exemplars) หรือเป็นเรื่องที่
สามารถอธิบายความหมายของสถานการณ์นั้นๆ ได้ 
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5. การจ าแนกข้อมูลที่ได้ตามความหมายที่สามารถอธิบายการกระท าต่างๆ ที่เป็น
ลักษณะเฉพาะได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจภายใต้บริบทนั้นๆ 

การแปลความข้อมูลตามแนวคิดของเลียวนาร์ด (Leonard’s method) นั้น เน้นที่
ประสบการณ์และความรู้เดิมของผู้วิจัยที่มีต่อเรื่องที่จะศึกษา เนื่องจากจะท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจ
ประสบการณ์ของบุคคลในเรื่องที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

3.6 การปกปิดและการรักษาความลับ 

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล โดยเฉพาะงานวิจัย
เชิงคุณภาพถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยต้องตระหนักและระมัดระวังเป็น พิเศษ เพราะเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลที่จะได้รับการปกป้อง ซึ่งการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษา 

1. ผู้วิจัยจะพูดคุยรายละเอียดของการเก็บข้อมูลก่อนที่จะขอความยินยอมจากผู้ให้
ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับการสัมภาษณ์ รวมถึงนัดหมายวันเวลาที่ผู้ให้
ข้อมูลสะดวกในการสัมภาษณ์ ซึ่งต้องไม่กระทบกับเวลาท างานของผู้ให้ข้อมูล 

3. ในการเขียนรายงานการวิจัย ผู้วิจัยไม่ระบุสถานที่ที่ท าการศึกษาและชื่อของผู้ให้
ข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเฉพาะเจาะจง 
 4. ผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้อย่างดี และไม่น าไปเผยแพร่แก่สาธารณชน 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน ครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร
บทความวิชาการและการวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
จากแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาวจ านวน 10 คน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตการท างานและปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่ท างาน
รับใช้ในบ้านอย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาของการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอผลการสัมภาษณ์ตาม
ประสบการณ์ท างานและความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยขอแสดงผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ส่วนที่ 1 คุณภาพชีวิตการท างาน 
     1. สถานภาพทางกฎหมาย 
     2. สมดุลชีวิตและการท างาน – (1) เวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน 

(2) วันหยุดอ่ืนๆ  
     3. ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม – (1) ที่พักและความเป็นส่วนตัว (2) อาหาร  
     4. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
     5. อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก  
4.2 ส่วนที่ 2 ปัญหาในการท างาน  
 เนื่องจากผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในรูปแบบการ

สนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured Conversation) ร่วมกับการสังเกตท่าทางที่แสดงออก
ของผู้ให้ข้อมูลขณะท าการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ในบางครั้งท่ีผู้ให้ข้อมูลตอบค าถามในประเด็นที่น่าสนใจจึงมี
การซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงใช้สัญลักษณ์ เพื่อแยกระหว่างค าถามและค าตอบ ดังต่อไปนี้ 

[ ] หมายถึง ค าถามของผู้สัมภาษณ์ท่ีซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
( ) หมายถึง กิรยิาท่าทางของผู้ให้ข้อมูลขณะสัมภาษณ์ 
... หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลหยุดคิด
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ตารางที่ 4.1  
ตารางที่ 134.1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล อายุ 
ประสบการณ์
ท างานในที่

ท างานปัจจบุัน 

ระยะเวลาที่
เข้ามาท างาน
ในประเทศไทย 

ใบอนุญาต
ท างาน 

ลักษณะบ้าน
ของนายจ้าง 

หน้าที่รับผิดชอบ 
จ านวน
เพื่อน

ร่วมงาน 
ค่าตอบแทน 

ผู้ให้ข้อมูล 1 21 ปี 1 ปีกว่า 1 ปีกว่า ไม่มี ตึกแถว งานบ้าน _ 8,000 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 2 17 ปี เกือบ 1 ปี เกือบ 1 ปี ไม่มี ตึกแถว งานบ้าน 2 คน 7,000 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 3 20 ปี 1 ปี 2 ปี ไม่มี หมู่บ้าน งานบ้านและพ่ีเลี้ยงเด็ก _ 8,000 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 4 16 ปี เกือบ 1 ปี เกือบ 1 ปี ไม่มี หมู่บ้าน งานบ้านและเลี้ยงสุนัข _ 7,000 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 5 22 ปี 4 ปี 5 ปี ไม่มี คอนโดมิเนียม งานบ้านและพ่ีเลี้ยงเด็ก _ 9,000 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 6 20 ปี 5 เดือน 3 ปี ไม่มี หมู่บ้าน งานบ้าน _ 7,000 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 7 19 ปี 7 เดือน 2 ปี ไม่มี หมู่บ้าน งานบ้าน _ 7,500 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 8 19 ปี 1 ปีกว่า 1 ปีกว่า มี หมู่บ้าน งานบ้าน 3 คน 8,500 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 9 24 ปี 3 ปีกว่า 3 ปีกว่า มี หมู่บ้าน งานบ้านและพ่ีเลี้ยงเด็ก 2 คน 9,500 บาท 

ผู้ให้ข้อมูล 10 29 ปี 9 เดือน 10 ปี ไม่มี หมู่บ้าน พ่ีเลี้ยงเด็ก 3 คน 10,000 บาท 
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รายงานผลการสัมภาษณ์ 
การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มจากการเข้าไปขอสัมภาษณ์ด้วยตัวเองก่อน ซึ่งมีทั้งราย

ที่นายจ้างของผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้เข้าไปสัมภาษณ์ในบริเวณบ้าน โดยที่นายจ้างมิได้อยู่ฟังด้วย และ
รายที่นายจ้างกีดกันไม่ให้เข้าสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า หากสามารถสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ได้ 
อาจส่งผลให้ผลการวิจัยเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ให้ข้อมูลบางส่วนผ่าน
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ผู้วิจัยรู้จักมานาน โดยพวกเขายินดีให้สัมภาษณ์และไม่ได้แจ้งให้นายจ้าง
ให้นายจ้างของพวกเขาทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลครั้งนี้ และพบว่าข้อมูลที่ได้รับจากทั้ง 2 กลุ่มมิได้มี
ความแตกต่างกัน จึงมิได้น าผลการสัมภาษณ์ของทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน 

ส าหรับสถานที่ที่ผู้วิจัยใช้นัดพบผู้ให้ข้อมูลที่มิได้ท าการสัมภาษณ์ภายในบ้านของ
นายจ้าง ผู้วิจัยเลือกบ้านเช่าของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พักของคนใน
ครอบครัวและเพ่ือนของผู้ให้ข้อมูล เพราะเป็นสถานที่ที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกเป็น
กันเองกับบุคคลที่คุ้นเคย โดยผู้วิจัยท าการนัด และเข้าไปพูดคุยถึงเรื่องทั่วๆ ไป รวมถึงสอบถามความ
คิดเห็นความรู้สึกต่างๆ ของพวกเขาที่เขามาท างานที่ประเทศไทย เพ่ือสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะท า
การสัมภาษณ์จริง ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจความคิดและมุมมองต่องานของพวกมากขึ้น และสามารถ
สรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้   

4.1 ส่วนที่ 1 คุณภาพชีวิตการท างาน 

4.1.1 สถานภาพทางกฎหมาย 
การจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานอย่างไม่เป็นทางการ 

ไม่มีเอกสารการจ้างงาน จึงเป็นไปในลักษณะสัญญาจ้างด้วยวาจา และไม่มีการระบุสภาพการจ้างงาน
ที่แน่นอน ลูกจ้างท างานบ้านจึงไม่อาจทราบได้ว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่อย่างไร  

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกรายหลบเลี่ยงเข้ามาท างานอย่างผิด
กฎหมายเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศในครั้งแรก บางรายเข้ามาด้วยการท าพาสปอร์ตท่องเที่ยว 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และบางรายพบว่าไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัวเข้ามา 
เนื่องจากไม่มีเงินและไม่มีบัตรประชาชนเพราะไม่เคยแจ้งเกิดหรือไม่เคยท าบัตรประชาชนที่ประเทศ
ของตน กรณีที่ต้องท าใบอนุญาติท างานแรงงานต่างด้าวโดยทั่วไปต้องการให้นายจ้างเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายและด าเนินการท าใบอนุญาตท างานให้ เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าการท าใบอนุญาตมีค่าใช้จ่าย
สูง ประกอบกับการด าเนินการมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก  

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีผู้ให้ข้อมูล
เพียง 2 ใน 10 ราย ที่มีใบอนุญาตท างานที่ถูกต้องโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้
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ทั้งหมด และนายจ้างให้ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 รายเก็บรักษาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตท างานไว้กับตัว
ลูกจ้างเอง ส่วนผู้ให้ข้อมูลที่ไม่มีใบอนุญาตท างานที่ถูกต้องนั้น พบว่าสาเหตุที่นายจ้างไม่ท าใบอนุญาต
ท างานให้มีความสอดคล้องกันคือ นายจ้างไม่มั่นใจว่า เมื่อท าใบอนุญาตท างานให้แล้ว ผู้ให้ข้อมูลจะ
อยู่ท างานด้วยเป็นระยะเวลานานพอที่จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปหรือไม่ จากข้อมูลพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลที่ท างานกับนายจ้างคนปัจจุบันมีอายุงานไม่ถึง 1 ปีนั้น ไม่มีรายใดมีใบอนุญาตท างานที่ถูกต้อง 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการมีใบอนุญาตท างานที่ถูกต้อง โดยนายจ้างบางรายมี
การยื่นข้อเสนอกับผู้ให้ข้อมูล “ก็เขาบอกว่าถ้าอยู่นานเขาจะท าบัตรให้” ผู้ให้ข้อมูล7 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุงานสูง ไม่มีใบอนุญาตท างาน และไม่เคยท าใบอนุญาต
ท างานมาก่อน พบว่าไม่เคยถูกสงสัยว่าเป็นคนลาว ซึ่งผู้ให้ข้อมูลรายนี้ออกไปซื้อของให้นายจ้างเป็น
ประจ า โดยไม่เคยถูกตรวจสอบหรือถูกสงสัยจากต ารวจ และจากการสังเกตของผู้วิจัยก็เห็นว่าผู้ให้
ข้อมูลมีหน้าตาคล้ายคนไทยมากจนไม่น่าแปลกใจหากไม่เคยถูกต ารวจเรียกตรวจสอบ ผู้วิจัยสอบถาม
เพ่ิมเติมว่ามีความตั้งใจจะท าใบอนุญาตท างานไหม ผู้ให้ข้อมูลตอบว่า “ทุกวันนี้ใช้พาสปอร์ตท่องเที่ยว 
พอมันจะหมดก็กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อ หนูเป็นลูกคนเล็กคนอ่ืนแต่งงานไปหมดแล้ว บางคนก็เลิกกะผัว
เอาหลานมาไว้กะพ่อแล้วก็หายไปท างาน พ่อก็แก่แล้วแกชอบไปรับจ้างคนอ่ืนท านาแกก็ท าไม่ไหว
หรอก หนูก็ไม่อยากให้แกไปท าแต่แกก็ไม่ปฏิเสธคนอ่ืน บางทีหลานก็โทรมาบอกว่าพ่อไม่สบายหนูก็
ถามท าไมไม่สบาย แกก็บอกว่าไปรับจ้างท านามา หนูก็ว่าไปให้เอาเงินไปคืนเขาไม่ต้องไปท า ให้ไปบอก
เขาว่าท าไม่ไหว  แต่แกก็ดื้อ หนูก็กลับบ้านบ่อยไปดูพ่อ... [แล้วเขาเคยจะท าให้ไหม] เขาก็เคยถาม หนู
ก็ว่าไม่เป็นไร หนูก็ไม่เคยโดนจับ มีพาสปอร์ตท่องเที่ยวหนูก็กลับบ้านไปหาพ่อแล้วก็วนเข้ามาใหม่ บาง
ทีไม่ได้กลับนานก็ปล่อยมันหมดอายุไปแล้วไปสถานฑูตลาวไปท าใบกลับบ้านแล้วเปลี่ยนหัวเล่มเข้ามา
ใหม่ [โห วิธีการเยอะ] ก็ถามกันมา ก็ท าเหมือนๆ กัน” ผู้ให้ข้อมูล5 เปิดเผยถึงวิธีการเดินทางของ
ตนเองซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีไม่มีใบอนุญาตท างาน พวกเขาเรียนรู้วิธีการที่
จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศปลายทางและวิธีการเดินทางไป – กลับประเทศต้นทางโดยไม่ถูกต ารวจจับ
ผ่านเครือข่ายทางสังคมท่ีพวกเขามีอยู่ในพ้ืนที่ปลายทาง 

ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่ง ปฏิเสธเมื่อนายจ้างต้องการท าใบอนุญาตท างานให้ เนื่องจาก 
“พ่ีมาไม่นาน พ่ีต้องกลับไปท านา ก็ไปๆ มาๆ เขาก็บอกเขาจะท าให้ ค่าใช้จ่ายอะไรเขาก็จะออกให้ เรา
ก็เกรงใจเขา เขาบอกจะออกให้ทุกอย่างค่าใช้จ่ายค่าเดินทางอะไรเขาก็ออกให้หมด แต่เขาขอว่ าให้มา
ดูน้องให้ได้ไหม เขาก็บอกแล้วแต่สะดวก ถ้ามันยุ่งมากก็ไม่เป็นไร” ผู้ให้ข้อมูล10 เกรงว่าตนเองจะไม่
สามารถท างานให้นายจ้างได้อย่างเต็มที่ จึงปฏิเสธข้อเสนอของนายจ้าง แม้ว่าข้อสเนอดังกล่าวจะเป็น
ผลดีต่อตนเองก็ตาม 
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ส าหรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีใบอนุญาตท างาน พบว่าผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต
ท างานแสดงความรู้สึกที่ความสอดคล้องกันว่า การมีใบอนุญาตท างาน “ดี” ต่อชีวิตการท างานในต่าง
บ้านต่างเมือง แต่พวกเขาก็ยังพอใจท างานแม้จะไม่มีใบอนุญาตท างาน เพราะงานบ้านเป็นงานที่ท าอยู่
แต่ในบ้าน ผู้ให้ข้อมูลไม่ค่อยได้เดินทางออกไปนอกสถานที่ไกลๆ ถ้าไม่มีใบอนุญาตท างานก็ไม่เป็นไร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตท างานพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นเรื่อง
ของความถูกต้องที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีของการถูกตรวจสอบเมื่อเดินทาง
ออกนอกสถานที่ท างาน 

“ถ้ามีบัตรดีค่ะ เพราะว่าต่างประเทศมันถูกต้อง” ผู้ให้ข้อมูล1 
“ถ้ามีบัตรก็ดี ไปสบาย มาสบาย ไปเที่ยวไปอะไรก็ได้ ไม่มีบัตรล าบาก ไปที่ไหนก็

ไม่ได้” ผู้ให้ข้อมูล2 
“ถ้ามีบัตรก็ดีไปไหนก็ได้ จะกลับบ้านก็ง่าย ไปไหนไม่ต้องกลัว” ผู้ให้ข้อมูล3 
“ไม่มีก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะ ก็ไม่ถูกจับ”2 ผู้ให้ข้อมูล4  
“มีถูกต้องก็ดีนะ เราก็ไม่ต้องไปหลบๆ ซ่อนๆ เวลาต ารวจมาเราก็อยู่ได้ เราก็ไป

เที่ยว กินข้าว ไปนู่นไปนี่ได้” ผู้ให้ข้อมูล5 
“ก็ไม่กลัวต ารวจ” ผู้ให้ข้อมูล6 
“ก็ดีนะ มันจะไปไหนสะดวก ไปได้ไกล” ผู้ให้ข้อมูล7 
“เขาก็บอกว่ามันสะดวกตัวของพ่ีเอง ไปไหนๆ มันก็สะดวก จะไปไหนก็ได้มันก็

สะดวก จะข้ึนจะลงมันก็ง่าย เขาบอก” ผู้ให้ข้อมูล10 
นอกจากในเรื่องของความถูกต้องและเรื่องของการเดินทาง พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่มี

ใบอนุญาตท างานถูกต้องจ านวน 2 ราย มีความรู้เพ่ิมเติมจากนายจ้างเกี่ยวกับความสะดวกในการ
รักษาพยาบาลและโอกาสในการเปลี่ยนนายจ้าง 

“เอาไว้ใช้เวลาไปนอกบ้าน บางทีเราไม่สบายไปโรงบาลเราก็ไปได้ ถ้าจะไป
ท างานที่อ่ืนก็ไปท าได้ แต่บัตรนี้ต่ออายุได้อีก 2 ปี เขาบอกว่าถ้าอยู่หมด 2 ปี แล้วอยู่ต่อต้องไปท าบัตร
ใหม่ที่บ้าน” ผู้ให้ข้อมูล8 

“เขาก็บอกค่ะ บอกว่าบัตรนี้อ่ะออกนอกบ้านได้ แต่ห้ามออกเกินเขต ห้ามเลย
เขต (หัวเราะ) เขาก็บอกอีกว่า บัตรนี้ท างานอ่ืนได้ ถ้าจะเปลี่ยนงาน เปลี่ยนนายจ้าง ก็บอกเขา 
เพราะว่าจะเปลี่ยนนายจ้างเขาต้องเป็นคนเซ็นให้ เซ็นยินยอมอ่ะค่ะ  เพราะเขาเป็นนายจ้างเราอยู่ 
แล้วบัตรมันก็ยังไม่หมดอายุ บัตรท างานเราอ่ะ” ผู้ให้ข้อมูล9 

                                           
2 แปลจาก “บ่มีก็บ่ฮู้สิตอบแนวได๋น้อ ก็บ่ถูกจับ” 
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สรุป ด้านสถานภาพทางกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตท างานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางกลับบ้านบ่อยๆ มักจะปฏิเสธ 
เมื่อนายจ้างยื่นข้อเสนอการท าใบอนุญาตท างาน เนื่องจากความเกรงใจนายจ้าง ส่วนผู้ให้ข้อมูลที่มี
ใบอนุญาตท างานถูกต้องพบว่านายจ้างเป็นผู้ด าเนินการและออกค่าใช้จ่ายในการท าใบอนุญาตให้
ทั้งหมด แม้ว่าใบอนุญาตท างานจะเป็นสิ่งส าคัญส าหรับแรงงานต่างด้าว แต่ด้วยความเข้าใจในสถานะ
ของตนเอง พวกเขาพอใจจะท างานโดยมิได้เรียกร้องให้นายจ้างด าเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการท า
ใบอนุญาตให้จนกว่านายจ้างจะยื่นข้อเสนอแก่พวกเขา แต่ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านแม้ว่า ไม่มี
ใบอนุญาตท างาน พวกเขาก็มิได้รู้สึกเดือนร้อนอะไร เพราะว่างานบ้านเป็นงานที่ไม่ค่อยได้ออกไปนอก
บ้าน โอกาสที่จะถูกตรวจจับจากเจ้าหน้าที่จึงมีน้อยกว่าอาชีพทั่วไป 

ด้านความเข้าใจในข้อดีหรือสิทธิประโยชน์ของการมีใบอนุญาตท างานพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลที่ไม่มีใบอนุญาตท างานมีความรู้เพียงว่า การมีใบอนุญาตท างานเป็นการท าให้สถานะของตน
ถูกต้องตามกฎหมาย และท าให้สามารถเดินทางออกนอกบ้านนายจ้างได้สะดวก มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 2 
ใน 10 รายที่มีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้องทราบว่าใบอนุญาตท างานสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 
รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลได้  

4.1.2 สมดุลชีวิตและการท างาน  
ปัจจุบันกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดให้ลูกจ้างท างานบ้านได้รับวันหยุดเช่นเดียวกับอาชีพอ่ืนๆ แต่ยังมิได้
คุ้มครองเกี่ยวกับชั่วโมงการท างานและเวลาพักผ่อนระหว่างวัน ส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านมีชั่วโมง
การท างานที่ยาวนานกว่าอาชีพอ่ืนๆ มีเวลาพักผ่อนที่ไม่แน่นอนและจัดสรรเวลาส่วนตัวได้ยาก อีกทั้ง
ลูกจ้างท างานบ้านมักจะอาศัยอยู่ภายในครัวเรือนเดียวกับนายจ้าง จึงเป็นสาเหตุส าคัญของการขาด
สมดุลชีวิตและการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  

4.1.2.1 เวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน 
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าลูกจ้างท างานบ้านเกือบทั้งหมดไม่ เคยมี

ก าหนดเวลาท างานที่แน่นอน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายจ้างแบบวันต่อวันและต้อง
ท างานต่อเนื่องกันนานหลายชั่วโมง กว่าร้อยละ 60 ที่ต้องท างานนานกว่า 14 ชั่วโมงต่อวันและแทบ
จะไม่มีเวลาพักผ่อนเลย (สุรีย์พร และเสาวภาค, 2548) 

จากการเก็บข้อมูลพบว่าลูกจ้างท างานบ้านมีชีวิตท างานแตกต่างจากใน
อดีต ผู้ให้ข้อมูลตื่นนอนและเริ่มท างานตั้งแต่ตี 5 – 6 โมงเช้า เลิกงานเวลา 2 ทุ่ม – 3 ทุ่มและมีเวลา
พักผ่อนประมาณ 2 – 4 ชั่วโมงต่อวัน จึงอาจสรุปได้ว่าผู้ให้ข้อมูลท างานประมาณวันละ 10 – 12 
ชั่วโมง ภาระงานของลูกจ้างในปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจ าวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้า
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นอน เพราะส่วนใหญ่แล้วจะท างานเหมือนเดิมทุกวัน แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เว้นแต่นายจ้าง
จะพาออกนอกบ้าน เพ่ือให้มั่นใจว่าพวกเขาพอใจกับเวลาท างานและเวลาพัก ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามตรงๆ 
เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความรู้สึกออกมา และพบว่า พวกเขารู้สึก ‘พอใจ’ ‘ไม่เหนื่อย’ ‘ไม่หนัก’ และ 
‘ปกต’ิ กับเวลาท างานและเวลาพักผ่อนในปัจจุบัน 

“ตื่น 5 โมงค่ะ ถูบ้าน ซักผ้า แล้วก็พัก พักตอน 10 โมงเช้า ตอนบ่ายโมงก็
รีดผ้า เสร็จแล้วก็นอนพัก 4 โมงเย็นก็ออกมาท าต่อ ก็มีล้างห้องน้ า เก็บผ้าใส่ [ท างานแบบนี้เราเหนื่อย
ไหมหรือเราไม่ได้เหนื่อยมาก] ใช่ คือไม่ได้เหนื่อยมาก เวลาพักรวมกัน บางที 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 
ชั่วโมงก็มี แล้วแต่บางวัน” ผู้ให้ข้อมูล1 ตอบว่า “ใช่” ทันทีที่ค าถามจบลงแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจ
ในความรู้สึกของตนเองอย่างมาก 

“ก็ตื่นเช้าถูบ้าน ท ากับข้าว ซักผ้า เสร็จซักผ้าแล้วก็พักค่ะ เวลาพักก็พอดี 
หนูก็พอใจ ก็ได้พัก แต่ที่นี่เขาก็ดี ท างานก็มีเวลาพักนาน... บางวันก็ 4 ชั่วโมง ตอนกลางวันตอนเย็น...
อยู่ที่นี่ก็สบาย” ผู้ให้ข้อมูล2 ยิ้มตอบอย่างมีความสุข  

“ตื่นตี 5 แล้วก็กวาดบ้าน ถูบ้าน กวาดใบไม้หน้าบ้าน รถน้ าต้นไม้ เสร็จ
แล้วเราก็มาซักผ้า แล้วเราก็มากินข้าว แล้วก็ไปรีดผ้า รีดผ้าเสร็จก็ได้พัก [ได้พักนานไหม] ก็ซัก 3 
ชั่วโมง แล้วก็ไปกวาดหน้าบ้าน กวาดใบไม้ เพราะต้นไม้เยอะ เราต้องกวาดเช้า - เย็น แต่ไม่ค่อยได้ล้าง
จ้าง เพราะเขากินข้าวนอกบ้าน [แล้วงานเราเสร็จตอนไหน] ก็รอรับเขาเข้าบ้านตอน 4 ทุ่มทุกวันรอ
เปิดประตูให้เขาเข้าบ้าน ตอนเช้าเขาไปก็ตอน 9 โมง [มีเวลาได้พักตอนบ่ายๆ เราว่ามันมีเวลาพักพอ
ไหม] ก็พอ งานเราไม่ได้หนักอะไร เขาอยู่กันแค่ผัวเมีย ตอนกลางวันเขาก็ไม่อยู่ ตอนกลางวันเขาออก
จากบ้านไปท างานทั้ง 2 คน” ผู้ให้ข้อมูล6 เล่าถึงชีวิตการท างานของตนเองโดยพาดพิงไปถึงนายจ้าง 
ด้วยความที่เขาอยู่บ้านท างานบ้านตัวคนเดียว 

“ต่ืน 6 โมง ก็เก็บผ้าไปซัก แล้วก็หุงข้าว  ช่วยเขาหั่นผักอะไรช่วยเขา
ท ากับข้าวให้ลูกเขาไปโรงเรียน ท ากับข้าวเสร็จเราก็ไปช่วยเขาตักข้าว เสร็จแล้วก็เก็บกระเป๋าเอาไปใส่รถ
ให้เขาตอนเช้า พอเขาไปแล้วเราก็ขึ้นไปถูห้อง เก็บผ้าใส่ตระกร้าให้เขาไปซักข้างนอก [อ๋อเขาส่งซัก] ก็มี
เสื้อผ้าแบบของแฟนเขาท่ีต้องส่งซักรีด ของเขากับลูกเขานี่ซักเองรีดเอง  ใช้เครื่องซักผ้า แต่บางอย่างก็
ต้องซักมือ [แล้ววันหนึ่งเราจะได้พักตอนไหนบ้าง] ช่วงประมานเท่ียง พอเรารีดผ้าอะไรเสร็จเราก็พักได้ 
แล้วช่วงประมาณ 2 โมงก็ไปช่วยเขาท ากับข้าว ให้เขาเอาไปให้ลูกเขาท่ีโรงเรียน [โห เขาท าข้าวไปส่งให้
ลูกกินท่ีโรงเรียนหรอ] ก็เขาจะเอาลูกเขาไปว่ายน้ าอะไรด้วย ตอนเลิกเรียนอ่ะ พอเขากลับมาเราก็เอาชุด
ว่ายน้ าเขาไปซักตาก แล้วก็ไปช่วยเขาท ากับข้าว ก็ไม่ได้มากมายอะไร บางวันเขาจะไปซื้อของท ากับข้าว
ไปซื้อของเข้าบ้าน เขาก็จะให้เราไปกับเขาอ่ะ ส่วนมากเราจะไม่ได้กวาดหน้าบ้านอะไรหรอก เขาก็จะจ้าง
คนอื่นเข้ามาท า [อ๋อ เวลาพักผ่อนแต่ละวันเราพอไหม วันหนึ่งไปพักประมาณกี่ชั่วโมง ] ประมาณ 2 
ชั่วโมง ช่วงเย็นถ้าลูกเขามาแล้วลูกเขาจะไปตีแบตฯ เขาก็จะชวนเราไปตีแบตฯ ด้วย  เราก็จะได้ออกไป 
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เราก็จะเหมือนได้พักได้เล่นไปด้วย ...ก็แบบมันก็มีเวลาได้พัก อย่างตอนเย็นท ากับข้าวเสร็จ เราก็มีเวลาได้
พัก ดูทีวีนอน ประมาณ 3 ทุ่มเราก็ค่อยมากินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บ แล้วเราก็นอน (ลากเสียงยาว) ” ผู้ให้
ข้อมูล7 เล่าถึงชีวิตการท างานอย่างมีความสุขมาก โดยเฉพาะเมื่อถามถึงเวลาพัก เขาพูดถึงการได้เล่น  
แบตมินตันกับลูกของนายจ้างที่เปรียบเสมือนการพักผ่อนของเขา 

“ตื่น 6 โมง ก็ตื่นเช้ามาก็กวาดบ้าน แล้วก็ถูบ้าน เช็ดฝุ่น แล้วก็ล้างห้องน้ า 
เสร็จแล้วก็ซักผ้ารีดผ้า แต่รีดผ้าเป็นบางวัน เที่ยงก็พัก พอซักบ่าย 2 บ่าย 2 ครึ่งเนี่ย ก็จะไปกวาดใบไม้ 
เราก็ท าอยู่แต่ในบ้านอ่ะค่ะ [เวลาพักพอไหม] ก็พอนะคะ เพราะว่าตอนเย็นก็ท ากับข้าวให้เขาเสร็จ เรา
เก็บแล้วเราก็เสร็จแล้วค่ะ ทุ่ม 2 ทุ่ม ทุ่มครึ่ง อะไรอย่างนี้ รอเขากินข้าวเสร็จ เราก็เก็บของเก็บอะไร
เสร็จแล้ว เราก็กินข้าวกินอะไรแล้วก็ไปอาบน้ านอน” ผู้ให้ข้อมูล8 

ในผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนั้น ชีวิตการท างานของพวกเขาจะผูกติดอยู่
กับตัวเด็กซึ่งเป็นลูกของนายจ้าง ท าให้มีเวลาพักผ่อนที่ไม่แน่นอน แต่ยังคงพอใจกับงานที่ท าอยู่อัน
เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น นายจ้างให้ความช่วยเหลือ จัดสรรเวลาท างานเองได้ หรือมีเพ่ือนร่วมงานที่
ท าหน้าที่แม่บ้านโดยเฉพาะอยู่แล้ว และในบางรายมีการเล่าถึงตัวเด็กที่พวกเขาเลี้ยงอย่างมีความสุข 
เพราะระยะเวลาและความใกล้ชิดที่พวกเขาเลี้ยงดูท าให้เกิดเป็นความรักความผูกพันขึ้น จนท าให้ผู้ให้
ข้อมูลบางรายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยจากภาระงานเลี้ยงดูเด็กท่ีมีเวลาพักที่ไม่แน่นอน 

“ก็ไม่มีอะไรเยอะ ตื่นมาก็กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า อาบน้ าแล้วก็ท ากับข้าว
ให้น้อง เลี้ยงน้อง [เราทั้งเลี้ยงน้องด้วยท างานบ้านด้วย วันหนึ่งเรารู้สึกว่าได้พักพอไหม] ก็พอ พอกิน
ข้าวตอนกลางวันเสร็จก็ได้พักแล้ว บ้านก็ไม่ได้หลังใหญ่เท่าไร เลี้ยงน้องเวลาพ่อแม่เขางานเสร็จเขาก็
เอาไปเลี้ยงเอง เราก็ได้พัก” ผู้ให้ข้อมูล3 แม้ว่านายจ้างจะจ้างท างานคนเดียวทั้งงานบ้านและพ่ีเลี้ยง
เด็ก ขึ้นต้นค าตอบด้วยทัศนคติต่องานท าให้เห็นว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่างานบ้านเป็นงานหนัก 

“ส าหรับหนู ปกติ [เราท างานกี่โมงถึงกี่โมง] งานหนูท าเมื่อไรก็ได้แล้วแต่
จะท า [มันไม่เป็นเวลาเลยหรอ] เป็นเวลาก็พาน้องเข้านอน กลางคืนนะ เช้าตื่น 6 โมง 7 โมงเช้า พา
น้องอาบน้ ากินข้าว แล้วก็พาไปส่งโรงเรียน [ไปส่งยังไง] ก็พาเดินไปส่งที่โรงเรียน โรงเรียนอยู่ใกล้
คอนโด พอเราส่งน้องเสร็จก็ค่อยมาดูว่าวันนี้ต้องท าอะไร ยังไม่ได้ถูบ้านก็กวาดบ้านถูบ้าน ล้างชาม 
แล้วก็ล้างห้องน้ า คือล้างห้องน้ ามันเป็นอาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งล้างทีหนึ่ง เสื้อผ้าก็อาทิตย์หนึ่งรีดทีหนึ่ง 
ส่วนเสื้อผ้าจะซักทุกวัน [คืองานของเราจะท าตอนไหนก็ได้ เขาไม่ได้ก าหนดให้เราว่าต้องท าเป็นเวลา ] 
ใช่ เขาไม่ได้มาจู้จี้จุกจิก เขาบอกว่าอันนี้ต้องท า อันนี้ต้องท า เราก็ท าของเราไปเรื่อยๆ วนกันไป ...
[แบบนี้เราได้พักยังไง] ก็เราก็พักเอง มันไม่มีเวลาที่ต้องท า แต่ก็ต้องดูแลน้องไปส่ง ไปรับน้องตามเวลา 
ตอนเย็น พอถึงเวลาเราก็เก็บของ ล้างของ ทิ้งขยะ จะมีเวลาทิ้งขยะ ปิดบ้านตอน 3 ทุ่ม เราจะปิดงาน
เสร็จเรียบร้อยตอน 3 ทุ่ม แล้วก็เอาน้องอาบน้ า ประมาณ 3 ทุ่มครึ่งพาน้องเข้าอาบน้ า 4 ทุ่มพาเข้า
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นอน [แล้วเราได้พักผ่อนพอไหมแต่ละวัน] ก็พองานมันไม่ได้หนักอะไร [พาน้องเข้านอนเสร็จเราต้อง
ท าอะไรอีกไหม] ก็ไม่ได้ท าอะไร บางทีก็นั่งเล่นโทรศัพท์ ดูทีวีฟังเพลง” ผู้ให้ข้อมูล5 มีประสบการณ์
ท างานบ้านกว่า 4 ปี ขึ้นต้นค าตอบด้วยทัศนคติต่องาน เพราะเห็นว่างานบ้านเป็นงานปกติที่ท าในแต่
ละวัน ท าให้ผู้วิจัยต้องซักถามเพ่ือเติมเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าขยายความเกี่ยวกับการท างานแต่ละวัน ซึ่ง
เขาเล่าถึงการวางแผนการท างานของตนเองอย่างเป็นระบบ ทั้งงานที่ท าเป็นเวลาในแต่ละวันและงาน
ที่ท าหมุนเวียนกันภายในสัปดาห์ ท าให้เห็นว่า เขาสามารถจัดสรรเวลาท างานและเวลาพักผ่อนของ
ตนเองได้ดีทีเดียว 

“ตอนนี้ได้เลื่อนมาเลี้ยงน้องแทน ตื่นเช้าก็ท ากับข้าวให้น้อง อาบน้ าซักผ้า
ในส่วนที่เป็นของน้อง เพราะเสื้อผ้าน้องซักมือ [น้องกี่ขวบคะ] น้องขวบกว่า เราก็เลี้ยงตั้งแต่ตื่น
จนกระทั่งเข้านอน [แล้วยังมีงานอ่ืนที่ต้องท า นอกจากเลี้ยงน้องไหมคะ] ท ากับข้าวแล้วก็ช่วยๆ กัน
กวาดใบไม้ รดน้ าต้นไม้ ปลูกผักด้วย เป็นสวนเล็กๆ มีต้นไม้สนามหญ้า มีที่ปลูกผัก ก็ช่วยๆ กันท าค่ะ 
แต่ก่อนหนูก็ท างานบ้านตอนนี้หนูมาเลี้ยงน้อง ก็เอาเด็กมาใหม่มาสอนเขาแล้วให้หน้าที่เขาท างานบ้าน
ไป แล้วหนูก็ท ากับข้าวตอนเย็นแล้วก็ดูน้องไปด้วย [เลี้ยงน้องแบบนี้ก็อยู่กับน้องตลอดเลย] ก็มีเวลา
ส่วนตัวตอนน้องหลับ เราก็ไปท าอย่างอ่ืน เวลาน้องหลับน้องอะไรเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์ได้  มีไวไฟให้
เล่นโทรศัพท์เล่นไลน์ได้ เราเสียแค่ค่าโทรศัพท์เอง” เมื่อถามว่าแต่ละวันท างานเหมือนเดิมไหม ผู้ให้
ข้อมูลตอบว่า “เลี้ยงน้องเหมือนเดิมทุกวัน แต่วันไหนเขาพาออกไปข้างนอกก็จะได้ออกไปด้วย ถ้า
ไม่ได้ออกไปเราก็ช่วยท างานบ้าน [อ๋อ คืองานบ้านเราก็ยังท าอยู่] ค่ะ ก็ช่วยๆ กันท าตอนที่ไม่ได้เลี้ยง
น้องหรือตอนน้องหลับ” ผู้ให้ข้อมูล9 มีหน้าที่ท างานบ้านมาก่อน ที่นายจ้างจะรับลูกจ้างมาช่วยงาน
บ้านและเปลี่ยนมาเป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก แต่ยังคงรับผิดชอบงานบ้านอยู่เป็นบางอย่าง จากข้อมูลสัมภาษณ์
เขารู้สึกเบื่อการท างานอยู่บ้านทั้งวัน การที่นายจ้างพาออกนอกบ้านอาจช่วยให้เขาคลายความเบื่อลง
ที่ได้ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานอกบ้านบ้าง แต่หากไม่ได้ออกไปด้วย เขาก็พอใจที่จะช่วยเหลือเพ่ือน
ท างานบ้าน 

“ตอนนี่พี่เป็นพ่ีเลี้ยง [น้องกี่ขวบคะ] น้องขวบ 7 เดือน [อ๋อ ตั้งแต่ตื่นก็อยู่
กับน้องตลอด] ก็ตอนเช้าน้องจะตื่นสายหน่อยก็จะตื่นก่อนน้อง เขาจะตื่น 7 โมง พ่ีก็จะตื่น 6 โมงอะไร
อย่างนี้ เผื่อล้างหน้าเผื่ออะไร เผื่อมาเตรียมกับข้าวให้น้องค่ะ พอเตรียมกับข้าวให้น้องแล้ว พอน้องตื่น
ก็พาน้องไปล้างหน้าล้างอะไรล้างตูดให้น้อง แล้วก็เปลี่ยนผ้า แล้วก็เอาน้องมาทานข้าว  ...พาน้องกิน
ข้าวตอนเช้า พอเสร็จแล้วก็พาน้องไปเดินเล่น พอถึงเวลานอนก็เอาน้องกลับบ้านมาล้างมือล้างอะไรให้ 
ให้น้องเล่นซักพักก็เอาน้องนอน พอจะเที่ยงน้องตื่นมา เราก็เอาน้องไปล้างตัวล้างอะไร กินข้าวแล้วก็
เตรียมตัวไปโรงเรียน [ออ อ้าวน้องขวบ 7 เดือน เรียนแล้วหรอคะเอง มีน้องโตด้วยหรอคะ] ไม่ 
เพราะว่าเขาเตรียมเข้าเรียน เขาเรียกอะไร ท ากิจกรรม มันเป็น Play Group อ่ะ ชั่วโมงหนึ่ง ไปกับ
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เจ้านายเพราะว่ามีพ่ีเลี้ยง 2 คน ที่พ่ีเลี้ยงเป็นแฝด 2 คน ต้องเอาคนเลี้ยงไป 2 คน เวลาท ากิจกรรมก็
ต้องดูคนละคน เป็นแฝดผู้หญิงกับผู้ชาย [แล้วต้องท างานบ้านอย่างอ่ืนนอกจากเลี้ยงน้องด้วยไหมคะ] 
ก็ไม่นะ เพราะว่ามันมีแม่บ้านอยู่ ก็เลยเลี้ยงแต่น้องค่ะ ท าแต่เกี่ยวกับน้อง  ทุกอย่างคือเกี่ยวกับน้อง 
คือท าหมด ไม่ได้ท างานบ้าน คือดูแลน้องอย่างเดียว จะเป็นเสื้อผ้าน้องก็ดูแลตรงนี้ [แล้วพ่ีอยู่กับน้อง
ทั้งวันรู้สึกว่าเราจะไม่มีเวลาส่วนตัวหรือเปล่าคะ] เวลาน้องนอนเราจะท าอะไรก็ท า เวลาน้องนอนเราก็
ได้พักผ่อน ถ้าจะนอนก็นอน ถ้าไม่นอนก็แล้วแต่เราว่าเราจะไปไหนก็ได้ เขาบอกว่า ถ้าจะไปตลาด ไป
ห้าง ไปอะไรอย่างนี้ก็ไปได้เวลาน้องนอน เวลาพักแล้วแต่น้อง ถ้าน้องนอนนาน 2 - 3 ชั่วโมงจะตามนั้น 
ตามน้องนอน แล้วแต่บางวัน บางวันเขาก็นอนน้อย บางวันเขาก็นอนเยอะ [เหนื่อยไหมคะ] ก็ ไม่
เหนื่อยหรอก เพราะว่า...ไม่รู้สิมันเป็นบางคนมั้ง แต่พ่ีอ่ะ สนุกกับเขา  เวลาเขาเล่นเขาอะไรก็สนุก 
หัวเราะอะไร เขาเล่นอะไรก็ได้หยอกได้อะไรกันอย่างนี้ เวลากลางคืนก็ได้พักเหมือนกัน เพราะว่าพอ
เขากินนมเขาก็จะนอนยาวเลย เขาจะนอนยาวเหมือนผู้ใหญ่ 2 ทุ่มน้องก็นอนแล้ว  พ่ีก็ดูละครเสร็จก็
เข้าไปนอน” ผู้ให้ข้อมูล10 เล่าถึงชีวิตการท างานและเวลาพักของตนเองตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอน 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน ความเอาใจใส่ โดยที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการท างาน  

นอกจากงานบ้านและงานพ่ีเลี้ยงเด็ก พบว่ามีผู้ให้ข้อมูล 1 รายที่ท างาน
บ้านและดูแลสุนัขถึง 11 ตัว แสดงท่าทีเบื่อหน่ายกับชีวิตการท างาน กล่าวว่า  

“ตื่นมาก็ปล่อยหมา ดูหมา แล้วก็กินข้าว แล้วก็พัก [เวลาพักเยอะพอไหม] 
โอ้ย! พอจนเหลือ พักเยอะกว่าท างานอีกแหน่ะตั้งแต่ 10 โมง จนถึง 2-3 โมง [ตอนบ่ายท าอะไรต่อ
บ้าง] ก็กวาดบ้านถูบ้าน มื้อเย็นกินข้าวแล้ว แล้วก็ล้างจาน” ผู้ให้ข้อมูล4 ไม่ได้ไม่พอใจที่เวลาพักของ
ตนเองมากเกิน แต่เขาเบื่อการดูแลสุนัขที่ต้องเก็บอุจจาระถึงวันละ 2 รอบ และหลังจากนั้นจะเป็น
เวลารับประทานอาหาร  

ด้านงานอื่นๆ ที่เป็นงานที่นายจ้างอาจสั่งเพ่ิมในระหว่างวันพบว่าส่วนใหญ่
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน เช่น เตรียมผ้าไปส่งร้านซัก-รีด หรือการออกไปจ่ายตลาด มีผู้ให้ข้อมูล
เพียง 2 ใน 10 รายที่นายจ้างให้ช่วยงานในธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า “มีงานที่ไม่ใช่งานบ้านคือช่วยต้มหมู 
ช่วยตอนเช้านิดหน่อย” ผู้ให้ข้อมูล1 และ “ช่วยเขาเตรียมของไปขายค่ะ ถ้าวันไหนงานเยอะ เขาก็จะ
ให้ช่วย [งานเพ่ิมเหนื่อยไหม] มีงานเพ่ิมก็ไม่เหนื่อยค่ะ เพราะว่าอยู่ที่บ้านท างานหนักกว่านี้ อยู่ที่บ้าน
ท านา ท างานทั้งวันไม่ได้พัก” ผู้ให้ข้อมูล2 ได้แสดงความรู้สึกต่อภาระงานที่เพ่ิมขึ้นว่าไม่หนักเหมือน
ท างานอยู่ที่บ้าน แม้ว่านายจ้างจะให้พวกเขาท างานนอกเหนือจากงานบ้าน แต่พวกเขาก็ยังพอใจที่มี
เวลาได้พักผ่อนระหว่างวัน 
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สรุป เวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน ผู้ให้ข้อมูลทุกราย
พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากมุมมองต่องานของพวกเขาเห็นว่า งานบ้านไม่ใช่งานหนัก
อะไร ผู้ให้ข้อมูลบางรายแสดงทัศนคติต่องานบ้านว่าเป็นงานปกติท่ีพวกเขาท าอยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน 
โดยพวกเขาทุกคนรู้หน้าที่งานของตนเองว่า เมื่อพวกเขาท า ‘เสร็จ’ หลังจากนั้นพวกเขาจะได้ 
‘พักผ่อน’ และ ‘ท างานต่อ’ จนเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ซึ่งเวลาพักผ่อนของพวกเขาจะมากหรือ
น้อยก็ขึ้นอยู่กับงานปกติที่ได้รับมอบหมาย งานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ความสามารถในการท างาน
ของผู้ให้ข้อมูล รวมถึงกิจวัตรประจ าวันของนายจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน เช่น เวลาตื่นนอนของ
นายจ้าง เวลาอาหารเย็น เวลาเปิด – ปิดบ้าน เพราะแม้แต่ผู้ให้ข้อมูลที่นายจ้างมิได้อยู่ด้วยในช่วง
กลางวัน เขาก็ยังสังเกตพฤติกรรมของนายจ้าง และปรับตัวท างานให้สอดคล้องกัน  

ในรายที่มีภาระงานทั้งงานบ้านและงานพ่ีเลี้ยงเด็ก พวกเขาแสดงให้เห็น
ถึงการปรับตัวและจัดสรรเวลาท างานให้ไม่กระทบกับงานพ่ีเลี้ยงเด็ก ซึ่งต้องเอาใจใส่ลูกของนายจ้าง
เป็นงานหลักและรับผิดชอบงานบ้านเป็นงานรอง โดยผู้วิจัยเห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่าตนเป็นพี่เลี้ยง
เด็กอย่างเดียวนั้น เมื่อมองลงไปที่ภาระงานจริงๆ เขาก็ยังคงต้องท าอาหารและดูแลเสื้อผ้าในส่วนที่
เป็นของเด็ก ซึ่งแปลว่าเขาก็ยังคงรับผิดชอบงานบ้านเช่นกัน และที่น่าสนใจคือ ด้วยความรักของพ่ี
เลี้ยงที่มีต่อเด็ก ความเป็นกันเองที่นายจ้างมีให้ลูกจ้าง หรือความอิสระในการใช้เวลาพักผ่อนท าให้
ลูกจ้างเกิดความรู้สึกพอใจในเวลาพักและเวลาท างานของตน 

4.1.2.2 วันหยุดอื่นๆ 
ด้านวันหยุดพบว่ามีผู้ให้ข้อมูลเพียง 1 ใน 10 รายที่มีวันหยุดประจ า

สัปดาห์เป็นบางครั้ง “บางครั้งก็มีเหมือนกัน เขาหยุดให้ ก็วันเสาร์ถ้าไม่มีงานก็จะได้หยุด” ผู้ให้ข้อมูล2 
ส่วนผู้ให้ข้อมูลอีก 9 ราย นั้นไม่มีวันหยุดประจ า หากต้องการหยุดผู้ให้

ข้อมูลทุกรายสามารถขอกับนายจ้างได้เป็นครั้งคราวไป โดยผู้ให้ข้อมูลทุกรายเข้าใจว่างานบ้านเป็นงาน
ที่ไม่มีวันหยุดและส่วนใหญ่ไม่มีท่าทีแสดงความไม่พอใจ แต่เป็นการตอบตามความเข้าใจของตนเอง  

“ท างานบ้านไม่มีวันหยุดค่ะ ท าทุกวัน แต่เขาพูดว่าท างานเหนื่อยแล้วพัก
บ้าง ก็ไม่ได้ท างานท้ังวัน” ผู้ให้ข้อมูล1 

“งานบ้านไม่มีวันหยุด” ผู้ให้ข้อมูล3 
“โอ๊ย งานบ้านไม่ต้องถามถึงวันหยุดเลย ไม่มี” ผู้ให้ข้อมูล4 ตอบเน้นค า

ว่าไม่มีอย่างชัดเจนและ ยิ้มเล็กน้อยและตามความเข้าใจตัวเอง 
“มันไม่มีวันหยุด ทุกวันเราก็ไม่ได้ไปท าหนักอะไร เราว่างเราก็นั่งเฉยๆ 

ไม่ได้ท าอะไรก็ดูหนังฟังเพลงไป” ผู้ให้ข้อมูล5 
“ไม่มีวันหยุด ท าไปเรื่อยๆ ไง เราก็ได้พักตอนบ่ายทุกวัน” ผู้ให้ข้อมูล6 
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“มีวันหยุด เขาบอกว่าถ้าจะหยุดให้บอก ถ้าอยากหยุดวันไหนก็บอก 
เหมือนเราจะไปไหน เขาก็ให้ออกได้ จะไปไหนเขาก็หยุดให้อย่างนี้ค่ะ” ผู้ให้ข้อมูล8 

นอกจากการขอหยุดงานเป็นครั้งคราวแล้ว ผู้ให้ข้อมูลบางรายยังถือว่าการ
ที่นายจ้างพาออกไปเที่ยวนอกบ้านถือเป็นวันหยุดพักผ่อนของตนด้วย เนื่องจากตนเองไม่ต้องท างาน
บ้านและได้เที่ยวพักผ่อนแม้ว่าบางรายจะต้องช่วยดูแลเด็กเล็กก็ตาม  

“บางทีเขาก็พาไปเที่ยวด้วย [แล้วรู้สึกยังไงเขาพาไปเที่ยวด้วย] ก็รู้สึกดี ไม่
อึดอัด ไม่เหงา” ผู้ให้ข้อมูล3 ท าท่านึกตอนเล่าและยิ้มอย่างมีความสุข 

“ไม่มี แต่บางวันนะ เขาจะออกไปข้างนอก เขาก็จะเอาเราไปด้วย แล้วเขา
ก็ไม่ได้ให้เราท าอะไรเลย” ผู้ให้ข้อมูล7 เล่าถึงการออกไปนอกบ้านกับนายจ้างอย่างมีความสุขเพราะ
ตนเองไม่ต้องท างาน อีกท้ังนายจ้างยังซื้อของกินของใช้ให้อีกด้วย 

“ขอหยุดได้ค่ะ แต่เลี้ยงเด็กไม่ค่อยมีเวลาไปไหน ถ้ามีธุระอะไรมากๆ ค่อย
ไป บางทีวันหยุดเขาก็พาเราออกไปข้างนอก ไปห้างไปอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ ออกไปถ้าเราจะซ้ืออะไร เขา
ก็บอกถ้าจะซื้อเราก็ไม่ต้องจ่าย เขาซื้อให้เอง ก็ถือว่าโอเค ไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอก 3 ปีกว่า” ผู้ให้ข้อมูล9 
รู้สึกเบื่อกับการท างานอยู่แต่บ้าน แต่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่จึงไม่ค่อยอยากขออนุญาตนายจ้าง
ออกนอกบ้าน และพอใจที่นายจ้างพาตนออกไปเที่ยวด้วยกัน 

“หยุดก็ไม่รู้จะไปไหน ถ้าจะไปก็บอกเขา เขาก็ให้หยุด แต่ไม่รู้จะไปไหนไง 
ก็อยู่กับน้องดีกว่า บางทีเจ้านายพาไปเที่ยว ไปเที่ยวทะเลมั่ง ไปเที่ยวสวนสัตว์มั่ง ไปเที่ยวอะไรหลาย
อย่าง บางทีก็ไปกับเขา แต่ไปเองก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหน เราก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกัน” ผู้ให้ข้อมูล10 ไม่
รู้สึกอยากออกไปเที่ยวเอง เขาพอใจที่นายจ้างพาออกไปเที่ยว และหากไม่ได้ไปเที่ยวก็รู้สึกว่ าเล่นกับ
ลูกนายจ้างมีความสุขกว่า 

สรุป ด้านวันหยุดอ่ืนๆ จากข้อมูลพบว่าผู้ให้ข้อมูลเข้าใจว่างานบ้านเป็น
งานที่ไม่มีวันหยุด แต่สามารถขอหยุดกับนายจ้างได้เป็นครั้งคราวไปตามความจ าเป็น มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 
1 รายที่มีวันหยุดประจ าสัปดาห์ซึ่งยังไม่แน่นอนแล้วแต่นายจ้างว่ามีงานให้ตนท าหรือไม่ หากไม่มีงานก็
จะได้หยุด โดยพวกเขารู้สึกว่าการพักผ่อนระหว่างวันนั้นเพียงพอแล้วเพราะงานบ้านไม่ใช่งานหนัก
อะไร นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลบางรายถือว่าการที่ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านกับนายจ้างเป็นเหมือนการได้
หยุดงานไปเที่ยว เขาพอใจที่นายจ้างซื้อของกินของใช้ให้ แต่อย่างไรก็ตาม ในค าตอบของผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่เขาไม่ได้พูดถึงเป้าหมายการพักผ่อนในการหยุดงาน มีเพียงรายเดียวที่กล่าวว่าไม่รู้จะไปเที่ยว
ไหนไหน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส าคัญของการที่พวกเขาไม่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจกับการไม่มีวันหยุดพักผ่อน 
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4.1.3 ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม 
โดยทั่วไปลูกจ้างท างานบ้านจะอาศัยอยู่ในครัวเรือนอันเป็นสถานที่ท างาน ที่พัก

อาศัยและความเป็นส่วนตัว รวมถึงเรื่องอาหารการกินที่นายจ้างจัดหาให้จึงเป็นส่วนประกอบที่ท าให้
ลูกจ้างท างานบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 

4.1.3.1 ที่พักและความเป็นส่วนตัว 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีห้องพักส่วนตัว ภายในบ้าน

หลังเดียวกับนายจ้าง บางรายมีของใช้ภายในห้อง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 
“นอนที่บ้าน นอนคนเดียว ในห้องก็มีทีวีให้ค่ะ ก็พอใจค่ะ” ผู้ให้ข้อมูล1 
“ก็พอใจ ได้อยู่บ้านเดียวกับเขา อยู่ห้องคนเดียว [แล้วเขามีของใช้อะไรให้

เราไหม] ไม่มีเป็นห้องเฉยๆ ดูโทรทัศน์ก็ไปดูกับเขา พอเขาข้ึนนอนเราก็ไปเปิดดู” ผู้ให้ข้อมูล4 
“มีห้องส่วนตัว [แล้วเขามีของใช้อะไรให้เราไหมในห้อง] ไม่มี ดูทีวีก็เปิดดู

ได้ กลางวันเขาก็ไม่อยู่บ้าน” ผู้ให้ข้อมูล6 ไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรในห้องแต่นายจ้างอนุญาตให้ดู
โทรทัศน์ได้ อ้างถึงการเปิดในงานในเวลาที่นายจ้างไม่อยู่บ้าน 

“ก็มีห้องให้เรานอนข้างล่าง [มีอะไรให้ไหม] ก็มีทีวีมีอะไรให้ดู มีทุกอย่าง
ให้เป็นส่วนตัว [ห้องน้ าด้วยหรอ] ก็ส่วนตัว ของใช้เขาก็จะซื้อให้ทั้งหมด เราออกไปข้างนอกเขาก็จะซื้อ
ให้เรา ซื้อของเข้าบ้านเข้าก็จะซื้อให้เราด้วย จะเอาอะไรๆ เขาก็ซื้อให้หมดเลย  เป็นแป้งเป็นอะไร 
เป็นโฟมล้างหน้าอะไร เขาก็ซื้อให้หมดเลย ...มีวิทยุให้เปิดด้วยนะ เวลารีดผ้าเราก็เปิดวิทยุฟังเพลง
เพลินๆ ไป ห้องนอนเป็นห้องแอร์ด้วยนะ เวลานอนเขาก็ให้เปิดนอนได้ พอหนูเปิดก็นอนไม่ได้ หนาว
มันเย็นหัว [ชีวิตดีนะเนี่ย] ดี แต่หนูก็นอนเปิดพัดลม” ผู้ให้ข้อมูล7 แสดงท่าทางมีความสุขมากเมื่อเล่า
ถึงท่ีพักอาศัยที่นายจ้างเตรียมให้ 

ผู้ให้ข้อมูลบางรายนอนแยกคนละบ้านกับนายจ้าง แต่อยู่ในบริเวณ
เดียวกันกับบ้านนายจ้าง ซึ่งนายจ้างได้จัดเตรียมไว้ให้  เนื่องจากนายจ้างว่าจ้างลูกจ้างหลายคน จึง
ต้องการแยกให้เป็นสัดส่วน  

“ก็นอนกับเพ่ือน 2 คนค่ะ กินก็สบายอยู่กับเขา (หัวเราะ) เขาให้นอนบ้าน
อีกหลังหนึ่ง เป็นบ้านของคนงาน [มีของใช้อะไรให้เราไหม] ในบ้านก็มีค่ะใช้ด้วยกัน ทีวี ตู้เย็น เขามี
ห้องครัวให้ท ากับข้าวกินเองก็ได้” ผู้ให้ข้อมูล2 

“นอนแยกค่ะ นอนข้างนอกจะเป็นห้องส่วนตัวค่ะ เป็นบ้านหลังเดียวกัน แต่
เป็นห้องอยู่ข้างหลังบ้าน เป็นห้องแม่บ้าน มีห้องน้ าห้องครัว เขาก็แยกให้ เพราะว่าอยู่กันหลายคน อยู่กัน 
3 คนก็นอนด้วยกัน [แล้วในห้องเขามีเตรียมอะไรไว้ให้เราไหมคะ] มีทีวี ตู้เย็น วิทย”ุ ผู้ให้ข้อมูล8 
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แต่อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลบางรายที่ทั้งท างานบ้านและ
เป็นพี่เลี้ยงเด็ก พบว่าผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพ่ีเลี้ยงเด็กมักจะนอนร่วมกันกับเด็กที่ตนเองรับผิดชอบดูแล บาง
รายมีห้องพักส่วนตัวส าหรับพักผ่อนระหว่างวันหรือพักผ่อนกรณีที่เจ็บป่วย และบางรายไม่มีห้องพัก
ส่วนตัวเนื่องจากข้อจ ากัดของที่อยู่อาศัยของนายจ้างส่งผลให้ต้องพักร่วมกัน “ก็นอนกับน้องมีน้อง 2 
คน ตอนไปอยู่แรกๆ ห้องมันแคบมีเสื้อผ้ามีของของน้องเยอะ พอหนูไปอยู่มันก็อึดอัด เขาก็ย้ายของ
ออกมาไว้ข้างนอกห้อง จัดห้องใหม่ [หลังจัดห้องแล้วเราก็ยังนอนกับน้องอยู่ เราโอเคไหม] ก็โอเค นอน
ได้สบายแล้วตอนนี้ [น้องยังไม่โตเท่าไรหรอ] 7 ขวบ กับ 4 ขวบ ไม่อึดอัดหรอก” ผู้ให้ข้อมูล5 บ้าน
นายจ้างเป็นคอนโดมิเนียมจึงมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด ผู้ให้ข้อมูลไม่มีห้องพักส่วนตัว  

“มีห้องส่วนตัวแต่ต้องนอนกับน้องคนหนึ่งเพราะเขามีลูก 2 คน เขาเอาไป
นอนกับเขาคนหนึ่ง แล้วอีกคนหนึ่งก็นอนกับเรา [แล้วนอนกับน้องเรากลัวว่าจะถูกน้องกวนหรือว่าท า
ให้เราไม่ได้พักเต็มที่ไหม] นอนกับน้องก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นคนชอบเด็ก ก็เด็กก็ติด คนพ่ีเขาติด เรา
ต้องนอนกับเขาตลอด เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิด” ผู้ให้ข้อมูล9 เล่าอย่างมีความสุขและภูมิใจที่ได้นอนกับ
เด็กท่ีตนเองเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด 

“นอนกับน้อง แต่ก็มีห้องพักต่างหาก ห้องส่วนตัวห้องหนึ่ง ห้องเก็บเสื้อผ้า
เราอ่ะแหล่ะ เก็บของใช้ มีทีวีเครื่องหนึ่งในห้อง และก็มีตู้เย็น เวลาเราพักตอนเป็นไข้เป็นอะไรก็ไป
นอนห้องส่วนตัว ...เพราะว่าเวลาจะมาดูทีวีเราถึงมา ก็กลายเป็นห้องเก็บของไป เวลานอนก็ไปนอน
กับน้องข้างในห้องน้อง” ผู้ให้ข้อมูล10   

นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูล 1 ราย ซึ่งรับผิดชอบทั้งงานบ้านและพ่ีเลี้ยงเด็ก ไม่
มีห้องพักส่วนตัว ไม่ได้นอนกับเด็กที่ตนเองเลี้ยง แต่นอนห้องเดียวกันกับหลานของนายจ้าง ได้แสดง
ท่าที่ไม่พอใจกับที่พักของตนเองกล่าวว่า “ได้พักกับญาติเถ้าแก่ นอนกับหลานเขา [แล้วเรารู้สึกยังไงที่
ต้องไปนอนห้องเดียวกันกับเขา] ไม่ค่อยพอใจเท่าไรมันไม่เป็นส่วนตัว นอนตั้ง 3 คนแน่ะ เขานอนบน
เตียง แต่เรานอนข้างล่าง นอนอยู่ใต้ตีน ปูเสื่อนอน... รู้สึกว่าอึดอัดนอนแล้วไม่สบาย อยู่กับหลานเขา” 
ผู้ให้ข้อมูล3 เล่าด้วยน้ าเสียงและท่าทางท่ีไม่พอใจอย่างชัดเจน
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ตารางที่ 4.2  
ตารางที่ 144.2 ตารางสรุปข้อมูลที่พักและความพอใจของผู้ให้ข้อมูล 

ตารางสรุปข้อมูลที่พักและความพอใจของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล 
ที่พัก ของใช้ส่วนตัว 

พอใจ ไม่พอใจ 
ห้องส่วนตัว นอนรวมห้องกับนายจ้าง โทรทัศน์ วิทย ุ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้เย็น ห้องน้ า ห้องครัว 

ผู้ให้ข้อมูล1 ห้องส่วนตัวนอนคนเดียว   - - - - -  - 

ผู้ให้ข้อมูล2 ห้องส่วนตัวอยูเ่พื่อนอีก 1 คน   - -     - 

ผู้ให้ข้อมูล3  นอนกับหลานของนายจ้างอีก 2 คน - - - - - - - 

ผู้ให้ข้อมูล4 ห้องส่วนตัวนอนคนเดียว  - - - - - -  - 

ผู้ให้ข้อมูล5  นอนกับลูกของนายจ้างอีก 2 คน - - - - - -  - 

ผู้ให้ข้อมูล6 ห้องส่วนตัวนอนคนเดียว  - - - - - -  - 

ผู้ให้ข้อมูล7 ห้องส่วนตัวนอนคนเดียว     -  -  - 

ผู้ให้ข้อมูล8 ห้องส่วนตัวอยูเ่พื่อนอีก 2 คน    -     - 

ผู้ให้ข้อมูล9 นอนกับลูกของนายจ้าง และมีห้องส่วนตัว   -     - 

ผู้ให้ข้อมูล10 นอนกับลูกของนายจ้าง และมีห้องส่วนตัว   -     - 
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สรุป ด้านที่พักและความเป็นส่วนตัว จากตารางสรุปกล่าวได้ว่าผู้ให้ข้อมูล
พอใจกับการมีที่พักส่วนตัว ซึ่งค าว่าส่วนตัวในที่นี้ ตามมุมมองของลูกจ้างคือ การมีที่พักแยกจาก
นายจ้าง ไม่ใช่ห้องส่วนตัวนอนคนเดียว เพราะพวกเขายังคงพอใจกับที่พักรวมของลูกจ้าง ในลูกจ้างที่
เป็นพีเ่ลี้ยงเด็ก พบว่า พวกเขาอยู่กับเด็กท้ังวันจนเกิดความผูกพันขึ้น ท าให้ไม่รู้สึกอึดอัดที่จะนอนเป็น
เพ่ือนลูกของนายจ้าง ผู้วิจัยพบว่าการที่ลูกจ้างท างานบ้านและอาศัยภายในบ้านของนายจ้างนั้น พวก
เขาต้องการพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับพักกายพักใจ และเป็นพ้ืนที่ที่คาดว่านายจ้างจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใน
ส่วนของเขา เพราะสถานะความเป็นนายจ้างและลูกจ้างท าให้พวกเขารู้สึกเกรงใจและอึดอัดไปพร้อมๆ 
กัน ในขณะที่ของใช้ส่วนตัวที่นายจ้างมอบให้จะยิ่งเพ่ิมความรู้สึกเป็นส่วนตัวแก่ลูกจ้าง และท าให้
ลูกจ้างพึงพอใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพวกเขาเกรงใจที่จะไปใช้ของร่วมกับนายจ้างแม้ว่านายจ้างจะ
อนุญาตก็ตาม เช่น พวกเขาจะไปเปิดโทรทัศน์ของนายจ้างดูในเวลาที่นายจ้างไม่ได้ใช้งานหรือเวลาที่
นายจ้างไม่อยู่บ้าน เป็นต้น  

4.1.3.2 อาหาร 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รับประทานอาหารภายใน

บ้านซึ่งเป็นอาหารที่นายจ้างท าหรือช่วยนายจ้างท า “กินข้าวเป็นกันเอง อยู่กับเขาก็กินกับเขา มีอะไร
ก็กินด้วยกัน เขาซื้อมาให้กินท าให้กิน เราไม่ต้องท าเอง เขาท าให้กิน” ผู้ให้ข้อมูล3 รู้สึกเป็นกันเองที่
นายจ้างให้รับประทานอาหารเหมือนกันกับที่เขารับประทาน แต่อย่างไรก็ตามค าตอบของผู้ให้ข้อมูล
ได้แสดงให้เห็นความรู้สึกของลูกจ้างกับนายจ้าง ด้วยค าว่า ‘แยกกันกิน’ หรือ ‘แบ่งออกมากิน’ พวก
เขารู้สึกว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะไปกินอาหารพร้อมกันกับนายจ้าง เพราะตัวเขาเป็นลูกจ้าง 

“กินข้าวเองอยู่นี่ เหมือนอยู่ที่บ้านเลย...ท ากับข้าวให้กับเขา กับข้าวกิน
ด้วยกัน แต่แยกกันกิน” ผู้ให้ข้อมูล1 

“ช่วยเขาท ากับข้าว แล้วก็แบ่งเอามากินของหนูเอง” ผู้ให้ข้อมูล2 
“เขาท าเอง ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปกินกับเขาไหม เขาท ากับข้าวทีเขาจะท า

เยอะๆ ใส่หม้อไว้ ส่วนใหญ่หนูจะกินเองต่างหาก บางทีเขาไม่หิวเขาก็ไม่กินหนูไม่หิวก็ไม่กินพอหิวก็ไป
ตักก็ไม่ได้กินด้วยกัน” ผู้ให้ข้อมูล5 

“[เขาท ากับข้าวเราก็กินกับเขาด้วย] ใช่ แต่เราเกรงใจเราก็จะไม่กิน ก็จะ
มารอกินทีหลัง มันจะเป็นกันเอง เขาท าแล้วเขาก็จะแบ่งมาไว้ให้เรากิน เวลาเขาชวนเรา เราก็จะไม่
กินอะ เพราะว่าเราเกรงใจเขา เราก็ไปกินทีหลังอ่ะ” ผู้ให้ข้อมูล7 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน พบว่านายจ้างมีระบบ
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านอาหารแตกต่างกันไป โดยที่นายจ้างให้อิสระแก่ลูกจ้างในการซื้อ
กับข้าวและประกอบอาหารรับประทานกันเอง ซึ่งพบว่าผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้มีความพอใจกับการจัดการ
ของนายจ้าง 
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“ท าเอง เขาให้ตังค์ไว้ซื้อกับข้าว อยากกินอะไรก็ไปซื้อมา เราจะท าเอา 
เราจะซื้อกับข้าวเก็บไว้ในบ้าน บางทีเขาก็ซื้อมาให้ เขาจะถามว่าจะกินอะไรไหม  ถ้าจะกินเขาก็จะซื้อ
มาเผื่อ” ผู้ให้ข้อมูล8 

“ท ากินเองค่ะ เขาจะพาออกไปซื้อของท ากับข้าวด้วยกัน เขาก็ซื้อของเขา 
ของเราก็เลือกเองเขาซื้อให้ จะพาไปอาทิตย์ละครั้ง [เราก็เลือกเลย] ค่ะ อยู่กัน 2 คน ก็ผลัดกันออกไป
ค่ะ” ผู้ให้ข้อมูล9 

“เขาให้ค่ากับข้าวเป็นเดือน เดือนละ 5,000 [กินกี่คนอ่ะคะ] 3 คน ก็มีพ่ี
เลี้ยง 2 คนเพราะน้องเป็นฝาแฝดแล้วก็แม่บ้าน 1 คน บางทีมันก็ไม่หมดนะ บางทีวันหยุดเขาออกไป
ข้างนอก เขาก็ซื้อกับข้าวมาเผื่อ บางทีเขาซื้อกับข้าวมาให้ [แล้วค่ากับข้าวเหลือเราเอามาแบ่งกันหรือ
ท ายังไง] เหลือก็เก็บไปไว้เดือนหน้า บางทีเดือนหน้าถ้าจะใช้เยอะก็กลัวไม่พอ” ผู้ให้ข้อมูล10 นึกถึง
ความใจดีของนายจ้างตนเองท่ีซื้อของมาฝากเม่ือไม่ได้พาออกไปเที่ยวด้วย 

ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งท างานบ้านและอาศัยอยู่ในบ้านเพียงผู้เดียวเนื่องจาก
นายจ้างออกไปท างานนอกบ้าน นายจ้างจึงให้เงินค่าอาหารเป็นรายวันและให้หาอาหารกินเอง 

“เขาไม่อยู่กลางวัน ก็กินคนเดียวท างานเสร็จเราก็กิน หากินเอง ออกมา
ซื้อกินข้างนอก เขาก็กินเองเหมือนกัน เช้าก็ออกไปกินข้างนอก เย็นเขาก็กินแล้วค่อยเข้ามา เขาให้วัน
ละ 100 ให้ไปหากินเอง” ผู้ให้ข้อมูล6 พูดถึงนายจ้างบ่อยๆ ว่าไม่อยู่บ้านและตัวเขาก็ท างานอยู่บ้าน
คนเดียว แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวกับการท างานและการรับประทานอาหาร เพราะแต่ละวัน
เขาจะออกไปซื้ออาหารด้านหน้าหมู่บ้านคนเดียว  

นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูล 1 รายที่ไม่พอใจกับอาหารที่ได้รับจากนายจ้าง
เนื่องจากต้องรับประทานอาหารส่วนที่เหลือต่อจากนายจ้าง 

“ให้หากินเอง ให้หาในบ้าน เขาก็บอกอยากกินอะไรให้หาเอาในตู้เย็น [ให้
เราหาของออกมาท ากินเองหรอ] ไม่ใช่ มีแต่กับข้าวเก่าๆ ก็เขาน่ะงก กับข้าวกินไม่หมดก็เอามาใส่
ตู้เย็นไว้ แต่ของเก่าเขาก็กินเหมือนกัน แต่เขาก็กินก่อน เราก็กินทีหลัง [คือเราไม่ชอบแบบนี้เท่าไร] ก็
ไม่ชอบ [แล้วกับข้าวนี่เราต้องท าให้เขาด้วยไหม] ไม่ เขาท า [ออ เขาท าแล้วเราก็กินต่อจากเขา] ใช่”3 
ผู้ให้ข้อมูล4 ที่มักจะตอบค าถามสั้นๆ ตอบค าถามในประเด็นนี้ยาวกว่าทุกๆ ค าถามท่ีผ่านมาท าให้เห็น
ถึงความอัดอ้ันตันใจที่ตนเองประสบอยู่ 

                                           
3 แปลจาก “ให้หากินเอง ให้หาในบ้าน เขาก็บอกอยากกินอะไรให้หาเอาในตู้เย็น [ให้เราหาของออกมาท ากินเองหรอ] บ่ มีแต่กับข้าว
เก่าๆ ก็เขาน่ะงก กับข้าวกินบ่เบิ้ดก็เอามาใส่ตู้ เย็นไว้ แต่ของเก่าเขาก็กินคือกัน แต่เขาก็กินก่อน เฮาก็กินทีหลัง  [คือเราไม่ชอบแบบนี้
เท่าไร] ก็บ่ชอบ [แล้วกับข้าวนี่เราต้องท าให้เขาด้วยไหม] บ่ เขาท า [ออ เขาท าแล้วเราก็กินต่อจากเขา] ใช”่ 
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ตารางที ่4.3  
ตารางที่ 154.3 สรุปข้อมูลด้านการรับประทานอาหารของผู้ให้ข้อมูล 

สรุปข้อมูลด้านการรับประทานอาหารของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล อาหาร พอใจ ไม่พอใจ 

ผู้ให้ข้อมูล1 แบ่งอาหารจากนายจ้างมารับประทาน   

ผู้ให้ข้อมูล2 แบ่งอาหารจากนายจ้างมารับประทาน   

ผู้ให้ข้อมูล3 แบ่งอาหารจากนายจ้างมารับประทาน   

ผู้ให้ข้อมูล4 รับประทานอาหารที่เหลือต่อนายจ้าง  

ผู้ให้ข้อมูล5 แบ่งอาหารจากนายจ้างมารับประทาน   

ผู้ให้ข้อมูล6 ได้รับค่าอาหารวันละ 100 บาทส าหรับซื้อรับประทานเอง - - 

ผู้ให้ข้อมูล7 แบ่งอาหารจากนายจ้างมารับประทานส่วนตัว   

ผู้ให้ข้อมูล8 นายจ้างให้ค่ากับข้าวรายเดือนส าหรับลูกจา้ง 3 คน    

ผู้ให้ข้อมูล9 นายจ้างพาไปเลือกซื้อของท ากับข้าวสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง ส าหรับลูกจ้าง 2 คน   

ผู้ให้ข้อมูล10 นายจ้างให้ค่ากับข้าวรายเดือน 5,000 บาทส าหรับลูกจ้าง 3 คน   

  สรุป ด้านอาหาร ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่ท างานคนเดียว พวกเขาพอใจที่ได้รับ
ประทานอาหารแบบเดียวกับที่นายจ้างรับประทาน โดยพวกเขาแบ่งอาหารออกมารับประทานแยก
จากนายจ้าง เพราะความเป็นลูกจ้าง ท าให้พวกเขารู้สึกไม่เหมาะสมที่จะรับประทานพร้อมกับนายจ้าง 
ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ร่วมกัน 2 คนขึ้นไป พบว่านายจ้างมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่
น่าสนใจ โดยการให้เงินกองกลางหรือการพาออกไปเลือกซ้ือวัตถุดิบการท าอาหารนอกบ้าน ท าให้เห็น
ว่าลูกจ้างท างานบ้านที่อยู่ร่วมกันหลายคน นายจ้างให้อิสระพวกเขาในการประกอบอาหาร ดังนั้น ใน
กลุ่มนี้พวกเขาจะมีความเป็นส่วนตัวทั้งการเลือกว่าจะซื้ออะไรและจะท าอะไรกินเอง จึงอาจสรุปได้ว่า
พวกเขาพอใจในการจัดการของนายจ้าง  

นอกจากนี้ด้วยสภาพการท างานของลูกจ้างบางคนที่มีความโดดเดี่ยว ท า
ให้สรุปได้ยากว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจกับการได้รับเงินค่าอาหารรายวัน ได้เลือกซื้ออาหารรับประทาน
เองส่วนตัวแต่ต้องอยู่ในบ้านคนเดียวมากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างท างานบ้านก็เป็นคนคน
หนึ่ง การให้เขารับประทานอาหารส่วนที่เหลือต่อจากนายจ้างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่ง จึงไม่น่า
แปลกใจที่ผู้ให้ข้อมูลที่รับประทานอาหารต่อจากนายจ้างจะไม่พอใจกับสภาพดังกล่าว 
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4.1.4 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าลูกจ้างท างานบ้านได้รับค่าจ้างไม่สม่ าเสมอหรือไม่ได้รับ

ค่าจ้างเลย นายจ้างจ านวนมากจ่ายค่าจ้างล่าช้า จ่ายไม่สม่ าเสมอหรือไม่จ่ายเต็มจ านวนที่ตกลงไว้ตอน
แรก และมีลูกจ้างจ านวนมากต้องคอยเตือนให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนแก่พวกเขาอยู่เสมอ มิเช่นนั้นพวก
เขาจะไม่ได้รับเงินเดือน นอกจากนี้บางคนยังถูกตัดเงินเดือนตามอ าเภอใจของนายจ้างและบางครั้งก็
ตัดมากกว่าราคาจริงที่คนรับใช้ต้องรับผิดชอบ และในปัจจุบันกฎหมายก าหนดเพียงแค่ให้จ่าย
ค่าตอบแทนลูกจ้างท างานบ้านเป็นตัวเงิน ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และในส่วนของ
สวัสดิการก็ยังไม่มีกฎหมายใดๆ คุ้มครอง 

แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า ไม่มีผู้ให้ข้อมูลรายใดกล่าวว่าตนเองไม่ได้รับเงินเดือน 
หรือถูกตัดเงินเดือนตามอ าเภอใจนายจ้าง โดยจ านวนเงินเดือนเป็นการตกลงกับนายจ้างเมื่อเข้า
ท างาน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พอใจกับเงินเดือนที่ได้รับอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น พอใจตาม
ความสามารถ พอใจเพราะภาระงานไม่ได้หนักมาก พอใจเพราะได้เท่ าเทียมกัน ฯลฯ ส าหรับผู้ให้
ข้อมูลที่ท าเฉพาะงานบ้านได้รับค่าตอบแทนระหว่าง 7,000 – 8,500 บาท กล่าวว่า 

“(หัวเราะแล้วคิดสักพัก) 8,000 ก็อยากได้เพ่ิมอยู่ แต่เท่านี้ก็พอใจ ท างานได้
แล้ว” ผู้ให้ข้อมูล1 

“ก็พอใจ เพราะว่าอยู่ที่นี่หนูก็ท างานไม่ค่อยเป็นเท่าไร บางครั้งหนูก็ไม่เข้าใจ มัน
เป็นอย่างนั้น (หัวเราะ) บางอย่างก็ไม่เข้าใจเท่าไร [ตอนนี้เราได้เงินเดือนอยู่เท่าไร] 7,000 ค่ะ” ผู้ให้
ข้อมูล2 

“ก็พอใจ งานก็ไม่ได้ล าบากอะไร เงินเดือนก็ได้เยอะอยู่ [ตอนนี้ได้อยู่เท่าไร] 
7,000” ผู้ให้ข้อมูล4 

“พอใจค่ะ งานไม่ได้หนักมากอะไร เงินเดือนก็ได้เท่าๆ กัน บ้านก็หลังไม่ใหญ่มาก
ก็ช่วยกันท าหลายคน [อ๋อ ได้เท่าไรอะคะ] 8,500 ค่ะ” ผู้ให้ข้อมูล8 รู้สึกว่านายจ้างมีความยุติธรรมที่
ให้เงินเดือนลูกจ้างเท่ากัน 

นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นรายเดือน ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนอ้างถึงเงินที่ตนเอง
ได้รับให้เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีพิเศษ ซึ่งเขาคิดว่าถ้าใช้เงินที่ได้มาไม่หมดก็เก็บรวมเข้ากับเงินเดือนท าให้
มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีก 

“เงินเดือน 7,000 ก็กินอยู่กับเขา เราก็ได้เต็ม แต่ของใช้ต้องไปซื้อเองทุกอย่าง 
บางที่แฟนเขา คนผู้ชายนะ เขาจะแอบให้เงิน ให้เอาไปซื้อเอาเอง” ผู้ให้ข้อมูล6 พอใจที่นายจ้างแอบ
ให้เงินเพิ่มส าหรับซื้อของด้วย 

“ก็เขาจะให้เงินเดือน 7,500 ถ้าวันไหนเขาจะไม่อยู่จะออกไปข้างนอก เขาก็จะ
บอกว่า วันนี้จะไม่อยู่บ้าน ถ้าอยากจะกินอะไรก็ท ากิน ถ้าไม่อยากเขาก็จะเอาตังค์ไว้ให้วันละ 200 เรา
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ก็ได้ส่วนนั้นด้วย [แล้วพอใจไหมกับเงินเดือน] ก็พอใจนะ แต่เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรไง เขามีให้ครบทุก
อย่าง” และ “ของใช้เขาก็จะซื้อให้ทั้งหมด เราออกไปข้างนอกเขาก็จะซื้อให้เรา ซื้อของเข้าบ้านเข้าก็
จะซื้อให้เราด้วย จะเอาอะไรๆ เขาก็ซื้อให้หมดเลย เป็นแป้งเป็นอะไร เป็นโฟมล้างหน้าอะไร เขาก็ซื้อ
ให้หมดเลย” ผู้ให้ข้อมูล7 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่ท างานบ้านและเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กพบว่าได้รับค่าตอบแทน
ระหว่าง 8,000 – 10,000 บาท ซึ่งมีท้ังผู้ที่พอใจและไม่พอใจในเงินเดือน 

“อืม...9,000... หนูก็พอใจนะ เพราะงานมันก็ไม่ได้หนักอะไร” ผู้ให้ข้อมูล5 
“เงินเดือน 9,500 ก็พอใจค่ะ ตอนนี้เลื่อนมาเลี้ยงน้องแล้วเขาก็รับคนเพ่ิม ให้มา

ท างานบ้านแทน เราก็ช่วยนิดหน่อย บางทีน้องหลับก็ไปช่วยกวาดใบไม้” และ “บางทีวันหยุดเขาก็พา
เราออกไปข้างนอก ไปห้างไปอะไรอย่างนี้อ่ะค่ะ ออกไปถ้าเราจะซื้ออะไร เขาก็บอกถ้าจะซื้อเราก็ไม่
ต้องจ่าย เขาซื้อให้เอง ก็ถือว่าโอเค ไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอก 3 ปีกว่า” ผู้ให้ข้อมูล9  

“พ่ีได้ 10,000 ก็พอใจนะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่มีค่ากับข้าว เขาก็ให้อีก แล้วก็
ซื้อให้กินด้วย บางทีเขาออกไปข้างนอก เขาก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อขนมอะไรมาให้” ผู้ให้ข้อมูล10 ให้เหตุผล
สนับสนุนว่าเขาไม่ได้รับเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ค่าอาหารก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่นายจ้างดูแลเขา 

ผู้ให้ข้อมูล 1 รายที่แสดงความไม่พอใจในเงินเดือน เนื่องจากต้องท าทั้งงานบ้าน
และงานพ่ีเลี้ยงเด็ก “ก็ไม่ค่อยพอใจ ได้เงินเดือนน้อย 8,000 เอง [อยู่คนเดียวหรอ] ใช่ อยู่คนเดียว” 
และ “[ได้เงินเดือนน้อย นอนก็ไม่สบายแบบนี้ เคยคิดจะออกไปอยู่ที่อ่ืนไหม] ก็เคยกลับบ้านไป แล้วก็
คิดถึงน้อง ร้องไห้คิดถึงเลยนะ [ก็เลยกลับมาหรอ] ตอนนั้นยังไม่ได้จะออก แต่ตอนนี้ก็คิดว่าจะไปท าที่
อ่ืนเหมือนกัน บางทีก็เบื่อนะท างานบ้าน แต่ก็ยังอยากเลี้ยงน้องอยู่” ผู้ให้ข้อมูล3 รู้สึกว่าได้เงินเดือน
น้อย ไม่พอใจในความไม่เป็นส่วนตัวของที่พัก และเบื่องานอยู่ในระหว่างการตัดสินใจลาออก มีความ
ลังเลใจเมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่จะไม่ได้เลี้ยงลูกของนายจ้าง 

สรุป ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พอใจใน
ค่าตอบแทนที่ตนเองได้รับแม้ว่าค่าตอบแทนจะต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ าก็ตาม ลูกจ้างท างานบ้านอย่างเดียว 
ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง 7,000 – 8,500 บาท และลูกจ้างที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยจะได้ค่าตอบแทนสูง
กว่าที่ระหว่าง 8,000 – 10,000 บาท จากข้อมูลท าให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้คิดว่า
เงินเดือนอย่างเดียวที่เป็นค่าตอบแทนส าหรับพวกเขา เขายังนึกถึงค่าใช้จ่ายที่ได้รับในกรณีพิเศษ 
ค่าอาหารแต่ละมื้อ ของฝากต่างๆ และที่พักที่นายจ้างดูแลเขาอย่างดี จนอาจเรียกว่าเป็นสวัสดิการ
ของลูกจ้างท างานบ้าน ดังนั้น ‘จ านวนเงิน’ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ลูกจ้างท างานบ้านพิจารณาถึง
ความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของตนเอง แต่สวัสดิการอื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่พวก
เขาพิจารณารวมอยู่ในค่าตอบแทนที่ท าให้พวกเขาพอใจ 
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4.1.5 อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก 
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มีชีวิตอย่างถูกจ ากัด

ขอบเขตและโดดเดี่ยวในฐานะลูกจ้างท างานบ้าน ซึ่งการแยกตัวหรือโดดเดี่ยวนี้อาจมากจากความ
ต้องการของนายจ้างที่ต้องการให้ท างานให้มากที่สุด และส่วนหนึ่งมาจากความกลัวเนื่องจากการเข้า
เมืองผิดกฎหมาย ลูกจ้างจ านวนมากไม่กล้าออกนอกบ้านแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากนายจ้าง เนื่องจาก
พวกเขายุ่งมากและกลัวว่าจะถูกจับเพราะไม่มีใบอนุญาตท างาน รวมถึงไม่คุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆ ใน
เมือง หรือไม่มีเพ่ือนหรือญาติที่จะไปพบ 

แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกรายมีอิสระในในการเดินทางและติดต่อ
กับภายนอก นายจ้างอนุญาตให้เดินทางออกไปซื้อของในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่พักได้ และสามารถเดินทาง
ออกไปพบปะเพ่ือนได้โดยขออนุญาตจากนายจ้างเป็นครั้งคราวไป ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่มีใบอนุญาต
ท างานถูกต้อง กล่าวว่า 

“เหมือนเราจะไปธุระอะไรอย่างนี้อ่ะ ก็บอกเขา เราก็ไปได้ค่ะ” ผู้ให้ข้อมูล8 
“ไปได้ จะไปไหนก็บอกเขา อยู่ในบ้านทั้งวันก็เบื่อๆ อยากไปข้างนอก แต่ให้ไปก็

ไม่รู้จะไปไหนนะ ไปหาเพื่อนก็โทรคุยกันได้” ผู้ให้ข้อมูล9 
ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่พ่ึงเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่นานหรือไม่มีใบอนุญาตท างาน

ถูกต้องมักจะไม่ค่อยเดินทางออกไปไกลจากบ้าน เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ค่อยมีเพ่ือนให้ไปหา 
เดินทางไปไหนไม่เป็น หรือกลัวต ารวจจับ เป็นต้น 

“เขาไม่ได้ห้าม เขาไม่ได้ว่าอะไร เราอยากจะไปไหนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร  แต่เขา
บอกว่าให้ระวังตัวด้วยนะ กลัวต ารวจจับ หนูไม่มีบัตร” ผู้ให้ข้อมูล1 

“อยากออกไป แต่ก็กลัวว่าต ารวจจะจับ บางครั้งก็คุยโทรศัพท์ค่ะไปไม่ได้ ได้แต่
คุย แต่ออกไปแถวบ้าน แถวร้านอะไรแถวนี้ได้ จะออกไปก็กลัว (หัวเราะ) ไม่กล้าไป เห็นต ารวจก็กลัว” 
ผู้ให้ข้อมูล2 

“ออกนอกบ้านได้ แต่นานๆ ที ขอบ่อยไม่ได้ เวลาจะติดต่อกับเพ่ือนก็คุยทาง
โทรศัพท์ ถ้าจะไปข้างนอกเขาก็ให้ไป บางทีเขาก็พาไปเที่ยวด้วย” ผู้ให้ข้อมูล3 

“ออกนอกบ้านไม่ค่อยเป็น เพ่ือนก็ไม่มี [แล้วถ้าเราจะออกนอกบ้านนี่เขาให้ออก
ไหม] ออกได้แต่ไปไม่เป็น เพ่ือนไม่มี อยู่คนเดียว” 4ผู้ให้ข้อมูล4 

“ได้ ก็ออกไปไม่ไกล ไป 7/11 อย่างนี้ ...ก็ไปตลาด ไปได้ ไปซื้อของทีเขาบอกให้
เราออกไปซื้อ อย่างนี้ก็ไปได้” ผู้ให้ข้อมูล7 

                                           
4 แปลจาก “ออกนอกบ้านบ่ค่อยเป็น เพื่อนก็บ่มี [แล้วถ้าเราจะออกนอกบ้านนี่เขาให้ออกไหม] ออกได้แต่ไปบ่เป็น เพื่อนบ่มี อยู่ผู้เดียว” 
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ส าหรับผู้ให้ข้อมูลท่ีอยู่ในประเทศมานาน แม้ไม่มีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้อง 
ผู้ให้ข้อมูลได้ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทางสบายๆ เกี่ยวกับการเดินทางออกไปนอกบ้านด้วยตนเองคนเดียวว่า 

“หนูออกจากบ้านไปตลอดเลย 3-4 วันก็ออกไปข้างนอก ไปซื้อกับข้าว ตอนนี้หนู
ก็ไม่ได้ต้องการอะไร [คืออยู่แบบนี้พอใจแล้ว] ใช่หนูก็พอใจ เพราะหนูออกไปข้างนอกบ้านได้ อยากได้
อะไรก็ออกไปซื้อได้” ผู้ให้ข้อมูล5 

“ไปได้หมด [แต่พ่ีไม่มีบัตร] ใช่ แต่พ่ีไม่กล้วอะไรทั้งนั้น ถ้าพ่ีจะไป ถ้าไปห้างไป
อะไรก็ไปเดินๆ อย่างงั้นอ่ะ ก็ไม่รู้จะพูดจะคุยกับใครใช่เปล่าล่ะ คนก็ต่างซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของ เราก็ไม่รู้
จะไปท าไม ก็เล่นกับน้องอยู่กับน้อง มีเพ่ือนหัวเราะท้ังวันอย่างนี้ดีกว่าไหมอ่ะ” ผู้ให้ข้อมูล10 

จากการสังเกตพบว่าผู้ให้ข้อมูลทุกรายมีโทรศัพท์ส่วนตัวในการติดต่อกับเพ่ือน
หรือญาติพ่ีน้องของตน บางรายเป็นโทรศัพท์ธรรมดา และบางรายเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ
นายจ้างอนุญาตให้ใช้ไวไฟของที่บ้านในการเล่นอินเทอร์เนต โดยที่บางรายเล่นทั้งเฟสบุคและไลน์ได้
อย่างสะดวกสบายในเวลาพักและหลังเลิกงาน 

นอกจากบทสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้วัจัยได้พูดคุยเพ่ิมเติมกับผู้ให้ข้อมูลหลังจาก
สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการในการเดินทางออกนอกบ้าน สรุปได้ว่า 
ลูกจ้างที่เลือกท างานบ้านส่วนใหญ่ต้องการท างานในสถานที่ที่ไม่ต้องเดินทางไกลจากที่พักไปท างาน 
ไม่ค่อยชอบเดินทางออกไปนอกบ้านไกลๆ แม้ว่าจะเดินทางออกไปนอกบ้านได้เมื่อขออนุญาตกับ
นายจ้างก็มักจะเกรงใจหรือไม่กล้าขอหยุดงานออกไปด้วยความเข้าใจว่างานบ้านเป็นงานที่ไม่มีวันหยุด 
เมื่อถามถึงการออกไปเที่ยวเล่นเองนอกบ้าน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่าไม่รู้ว่าจะออกไปไหนไม่รู้จะ
ไปท าอะไร  ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ และออกไปนอกบ้านก็ต้องใช้เงินจึงเลือกที่จะไม่ออกไปนอกบ้าน
แทน เมื่อถามผู้ให้ข้อมูลที่เดินทางออกนอกบ้านโดยไม่มีใบอนุญาตว่าเคยถูกต ารวจเรียกตรวจหรือไม่ 
พบว่าทั้งผู้ให้ข้อมูลที่เดินทางออกไปด้วยตัวเองและที่เดินทางออกไปพร้อมนายจ้าง ไม่มีรายใดเคยถูก
ต ารวจเรียกตรวจสอบ  

นอกจากนี้ยังพบว่า การที่แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานไม่กลัว เรื่อง
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะพวกเขามีเพ่ือนที่เคยถูกจับเล่าประสบการณ์การถูกจับให้
ฟังว่า ถ้าถูกจับก็ไม่ได้จะถูกส่งกลับบ้านจริงๆ เจ้าหน้าที่ต ารวจก็เพียงแต่เรียกเก็บส่ วยและปล่อยให้
พวกเขาออกมาท างานเหมือนเดิม  

สรุป ด้านอิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก ผู้ให้ข้อมูลทุกรายมีอิสระในการ
ติดต่อสื่อสารกับภายนอก โดยนิยมใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องแทนการ
เดินทางออกไปพบด้วยตนเอง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินทางออกนอกบ้านไปไหนไกลๆ แม้ว่าจะ
สามารถขออนุญาตได้เพราะเกรงใจนายจ้าง ผู้ให้ข้อมูลที่พึ่งจะเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้ไม่นานและไม่มี
ใบอนุญาตท างานมีความเกรงกลัวการถูกตรวจสอบและถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ บางรายไม่
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ต้องการออกไปไหน เพราะไม่รู้จะออกไปท าอะไร ไม่คุ้นเคยกับสถานที่รวมถึงเป็นการสิ้นเปลืองเงิน
โดยเปล่าประโยชน์ ผู้ให้ข้อมูลบางรายพอใจที่สามารถออกมาซื้อของในละแวกบ้านได้ด้วยตนเองอย่าง
อิสระ แต่ที่น่าสนใจคือ ผู้ให้ข้อมูลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานมีแนวโน้มว่าจะไม่มี
ความเกรงกลัวต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจหากเดินทางออกนอกบ้านนายจ้างแม้ว่าจะไม่มี
ใบอนุญาตท างาน เนื่องจากพวกเขารับรู้ข้อมูลมาจากเครือข่ายทางสังคมของพวกเขาว่า เพียงแค่จ่าย
ส่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจก็สามารถออกมาท างานได้เหมือนเดิม 

4.2 ส่วนที่2 ปัญหาในการท างาน 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรมากนักในการท างาน 
ปัญหาที่มีมักเกิดจากความสามารถของผู้ให้ข้อมูลในการท างานไม่เพียงพอ แต่ผู้ ให้ข้อมูลทุกรายที่มี
ปัญหาในการท างานกล่าวว่านายจ้างมีความเข้าใจ และให้ค่อยๆ ฝึกฝนไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการดุด่าว่า
กล่าวอย่างรุนแรงแต่อย่างใด 

“ก็มีบ้าง เขาบอกว่าหนูท างานไม่เป็น ไม่เป็นก็ค่อยๆ ท า ค่อยๆ หัดไป [งานบ้านที่นี่ท า
ไม่เหมือนที่บ้านหรอ] งานไม่เหมือนที่บ้าน อยู่ที่บ้านท านา ไม่ได้ท างานบ้านมาก่อน” ผู้ให้ข้อมูล1 

“ก็กลัวเขาดุ ตอนหนูท าไม่ได้ แต่เขาก็ดี ... ถ้าไม่มีความสุขมันก็เป็นที่ตัวหนูเอง มันเป็น
ที่หนูเอง เขาก็ดี บางครั้งเขาให้หนูท างานแต่หนูก็ชอบลืมชอบอะไร  มันเป็นอย่างนั้นค่ะ หนูชอบลืม
ชอบอะไรแต่เขาก็ดี แต่หนูก็จะตั้งใจ ในใจหนูอยากตั้งใจท างานให้ดี แต่ไม่รู้มันเป็นอะไรมันจ าไม่ได้ 
(หัวเราะ) บางครั้งก็ท าไม่เป็น บางครั้งหนูก็จะตั้งใจท างานแต่หนูท าไม่เป็น ในใจหนูอยากท าให้เป็น 
แต่มันท าไม่เป็นจริงๆ อย่างท ากับข้าวนี่ไม่เป็นเลย ท ายังไงก็ไม่เป็น ...ตอนนี้ก็พอท าได้ก็หัดอยู่เรื่อยๆ 
แต่มันไม่เข้าใจ (หัวเราะ) ไม่เข้าใจว่าเขาท ากับข้าวยังไง ของหนูมันไม่เหมือนกัน” ผู้ให้ข้อมูล2 

“รีดผ้า โอ้ยไมช่อบเลย รีดกี่ทีก็กลัวจะไหม้” 5ผู้ให้ข้อมูล4  
“ก็มีแรกๆ ตอนหัดท ากับข้าว กับข้าวบ้านนอกมันก็ไม่มีเครื่องปรุง แบบในกรุงเทพฯ 

บ้านนอกมันไม่มีเครื่องปรุงหลายอย่างขนาดนี้ [อ๋อ แล้วตอนนี้โอเคแล้ว] ค่ะ รู้จักที่เขาให้ใช้หมดแล้ว” 
ผู้ให้ข้อมูล8 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก ประสบปัญหาด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากนายจ้างให้
ผู้ให้ข้อมูลเข้าไปดูแลลูกขณะเรียน 

“งานตอนนี้ก็มีความสุขดี มีปัญหาก็นิดหน่อย แบบเรื่องโรงเรียนอย่างนี้ เพราะว่าพ่ีอ่ะ
เป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ [อ๋อน้องเป็นลูกครึ่งหรือคะ หรือว่าฝรั่ง] ไม่เป็นลูกครึ่งแต่เขาเรียน

                                           
5 แปลจาก “รีดผ้า โอ้ยบ่ชอบเลย รีดกี่ทีก็ย่านสิไหม้” 
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ภาษาอังกฤษ เวลาไปเรียนเขาจะให้พ่ีเลี้ยงเข้าไปด้วย เพราะว่าต้องให้น้องท าตามเขา แต่พูดไม่ได้ใช่
ไหมล่ะ มันก็แบบหนักใจ เป็นปัญหาเหมือนเราก็พูดไม่ได้อย่างนี้ แล้วมันจะไปสอนน้องยังไง จะพูด
ตามเขายังไง อย่างนี้ ต้องเข้าไปท ากิจกรรมกับน้อง  เวลาครูเขาจะให้ท าอะไรเขาก็จะพูดเป็น
ภาษาอังกฤษ เวลาเรียนก็ร้องเป็นเพลงว่าหัวอย่างนี้ใช่เปล่า ก็ Head เราก็ Head Shoulder เพลง 
มันเป็นเพลงอ่ะ แล้วก็จะพาน้องร้อง น้องพูดอะไรอย่างนี้ เราก็จะ... มันก็เป็นปัญหากับเราใช่เปล่า เรา
ก็แบบว่าเราพูดไม่ได้อ่ะ เพราะว่าเราเป็น...เหมือนมันเป็นปมด้อยใช่เปล่า” ผู้ให้ข้อมูล10 

นอกจากปัญหาความสามารถในการท างานแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลไม่มีความสุขในการท างานด้วย 

“ก็มีแต่เหม็นขี้หมา [วันๆ หนึ่งนี้เราใช้เวลาเยอะไหมเก็บขี้หมาเนี่ย] วันหนึ่งก็ 2 ครั้ง 
รังเกียจ เบื่อเก็บ เก็บแล้วก็ไปกินข้าว กินไม่ลง [เก็บแล้วไปกินข้าวหรอ] อ้ืม ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น”6 
ผู้ให้ข้อมูล4 เล่าพร้อมทั้งแสดงท่าทางไม่ชอบอย่างชัดเจน 

“ไม่รู้จะตอบยังไง ก็บางทีก็เบื่อเขา เขาตื่นมาแล้วเขาจะชอบโวยวาย ร าคาญไม่รู้จะบ่น
อะไรนักหนา เก็บตรงนั้นก็ไม่ได้ ตรงนี้ก็ไม่ดี วางของตรงนั้น ท าไมไม่เก็บตรงนี้ อะไรก็ไม่รู้ เหมือนเขา
ตื่นมาแล้วอารมณ์เสียอะไรไม่รู้ หนูก็ต้องเก็บ หนูก็ไม่ชอบ เขาก็ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกนิดนึง” ผู้ให้ข้อมูล5 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยตั้งค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้ามาท างาน เพราะต้องการ
ทราบว่าให้ข้อมูลทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จะท าอย่างไรบ้าง และมีความคิดอย่างไรจึงมาท างานกับ
นายจ้างคนปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ทราบข้อมูลการท างานอย่างคร่าวๆ เนื่องจากมีการ
พูดคุยกันกับผู้ที่มาชักชวนให้ไปท างานก่อนที่จะเข้าท างาน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางเข้า
มาท างานเมื่อรู้สึกมั่นใจว่าจะได้ท างานในสถานที่ที่ดี มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของตน  และมี
นายจ้างที่ด ี

“เพ่ือนกลับบ้าน เพ่ือนเขามาท างานอยู่ที่นี่เขาก็เล่าให้ฟังว่า ท างานอยู่ประเทศไทยดี ได้
ตังค์เยอะ ก็เลยอยากจะมาค่ะ อยากจะมาอยู่ประเทศไทย อยากท างานได้ตังค์เยอะๆ” ผู้ให้ข้อมูล1 

“ตอนอยู่บ้านเห็นเพ่ือนมา เพ่ือนบอกว่าสนุก ไปประเทศไทย หนูก็ไม่เคยไปเหมือนกัน 
แต่เขาบอกว่าสนุกมากเลยประเทศไทย หนูก็อยากไปเหมือนกัน ถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไร อยู่ที่บ้านไม่มี
อะไรจะใช้ มันเป็นอย่างนั้น เห็นเพื่อนไปหนูก็จะไปด้วย หนูก็ไม่เคยไป (หัวเราะ)” ผู้ให้ข้อมูล2 

“ก็ลองไปท าดูก่อนว่าที่นี่มันเป็นยังไง ลองฟังจากคนที่เขาเคยไปท า เขาจะมีพ่ีที่กลับมา
บ้านมาถามว่า จะไปท างานที่นี่ไหม พ่ีจะไม่กลับไปท าแล้ว ก็จะถามเขาว่าเถ้าแก่นิสัยเป็นยังไง ดุไหม 
เพราะพวกหนูที่ท างานบ้านทุกคน ส่วนใหญ่ท างานคนเดียว ไม่มีเพ่ือนเหมือนไปท างานในโรงงาน บาง

                                           
6 แปลจาก “ก็มีแต่เหม็นขี้หมา [วันๆ หนึ่งนี้เราใช้เวลาเยอะไหมเก็บขี้หมาเนี่ย] มื้อหนึ่งก็ 2 ครั้ง ขี้เดียด เบื่อเก็บ เก็บแล้วก็ไปกินข้าว 
กินบ่ลง [เก็บแล้วไปกินข้าวหรอ] อื้ม ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น” 
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ทีหนูนอนคนเดียวก็เหงา ก็กลัว เห็นข่าวมีเจ้านายข่มขืนลูกน้องก็กลัว เลยต้องถามว่าเถ้าแก่เป็นยังไง 
แล้วก็ถามเงินเดือนเท่าไร อยู่กันก่ีคน บ้านหลังใหญ่ไหม” ผู้ให้ข้อมูล5 

“เพราะญาติเคยมาอยู่ก่อน แล้วเขาก็ว่าดี เขาก็ว่าโอเค” ผู้ให้ข้อมูล8 
“ตอนนั้นจะลงมาท างานครั้งแรก เราก็ไม่รู้จะท าอะไร เราจะแอบเข้ามาก็เลยจะหา

ท างานในบ้าน มีเพ่ือนบ้านเขาก็มาถามหาคนไปให้อยู่บ้านลูกชายเจ้านายเขา เพราะเขาพ่ึงแต่งงาน 
อยากได้คนท างานบ้าน เขาก็บอกว่าเจ้านายเขาใจดี เราก็เลยมา” ผู้ให้ข้อมูล9 

ผู้ให้ข้อมูลที่เคยท างานเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กแสดงความหนักใจเพราะตนเองเคยท างานเป็นพ่ี
เลี้ยงและรู้ดีถึงปัญหาความผูกพันระหว่างพ่ีเลี้ยงกับตัวเด็ก กล่าวว่า “ก็คิดอยู่นะ เพราะว่าพี่ก็เคยเลี้ยง
น้อง แล้วก็แบบติดเขา เขาก็ติดเรา ก็คิดหนักใจ ถ้าเราจากเขาวันหนึ่ง เราก็คิดถึงเขา เขาก็คิดถึงเรา 
เหมือนล าบากใจ” ผู้ให้ข้อมูล10  

จากค าถามการตัดสินใจเข้ามาท างานพบว่าค าตอบส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับตัว
นายจ้าง ผู้วิจัยจึงได้ตั้งค าถามผู้ให้ข้อมูลถึงตัวนายจ้าง ว่าผู้ให้ข้อมูลต้องการให้นายจ้างดูแลอะไรหรือ
ต้องการจะมีนายจ้างแบบไหน ค าตอบของผู้ให้ข้อมูลมีความหลากหลาย เช่น “อยากจะมีเจ้านายดีๆ 
ให้เจ้านายดีกับหนู ให้ดูแลเหมือนกับลูกเหมือนเป็นพ่ีน้องกัน” ผู้ให้ข้อมูล1 ในขณะที่อีกรายตอบว่า 
“ไมอ่ยากให้ดูแล ต่างคนต่างอยู่”7 ผู้ให้ข้อมูล4 และอีกรายตอบว่า “อยากให้เขาขึ้นเงินเดือน เขาบอก
ว่า ถ้าอยู่นานๆ จะข้ึนเงินเดือนให้” ผู้ให้ข้อมูล 6 

ผู้ให้ข้อมูล 3 ใน 10 ราย ไม่ชอบให้เจ้านายมาจู้จี้จุกจิกกับการท างานมากนัก 
“ไม่ชอบให้เขามาจู้จี้จุกจิก” ผู้ให้ข้อมูล3 
“ก็ไม่ชอบที่เขาโวยวาย ขี้บ่น” ผู้ให้ข้อมูล5 
“ถ้าเขาดุมากก็คงไม่อยู่หรอก นี่เขาไม่ได้ดุ ถ้าเขาจู้จี้จุกจิกเราก็ไม่เอา แต่เขาไม่เป็น ตอน

เราเข้าไปเขาก็มาบอกงานเรา พอเราท าเสร็จเขาก็บอก โอเค โอเค อย่างนี้หนูก็พอใจ” ผู้ให้ข้อมูล7 
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูล 4 ใน 10 ราย ยังต้องการความเข้าใจ และต้องการให้นายจ้างคอย

สอนว่างานอะไรควรท าอย่างไร เพราะต้องการท างานให้ได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
“ในใจหนูคิดว่าอยากจะท างานอะไรก็ได้ อยากท าอะไรก็เป็น เจ้านายเขาอยากให้ท า

อะไรก็ให้ถูกใจเขา อยากให้ถูกใจเขา กลัวผิดใจเขา” ผู้ให้ข้อมูล2 
“ก็อยากให้เขาใจดีค่ะ ให้ท าอะไรท าไม่เป็นก็สอน ถ้าเขาใจดี เราท างานได้ก็จะได้อยู่

ท างานกับเขา ไม่ต้องไปหางานใหม่” ผู้ให้ข้อมูล8 

                                           
7 แปลจาก “บ่อยากให้ดูแล อยู่ใครอยู่มัน” 
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“ก็คิดนะคะ อยากจะได้แบบที่ไม่เรื่องมาก เข้าใจเรา เราท างานก็ ถ้าเราท าไม่ถูกก็คอย
บอกอะไรอย่างนี้ แต่เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน เขาก็คอยบอกคอยเตือน ว่าอันนี้ท าอย่างนี้ อันนี้ท า
อย่างนี้ไม่ถูกนะ อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็โอเค” ผู้ให้ข้อมูล9 

“อยากให้เวลาพาไปโรงเรียนไปอะไร ให้บอกเราหน่อยว่ามันแปลว่าอะไร อย่างนี้คืออัน
นี้นะ อย่างนี้คืออันนี้นะ แบบสอนให้เรารู้ว่าอย่างน้อยเขาพูดมาเราก็พอได้รู้บ้าง เราจะได้ไม่ยืนงง 
แบบว่าเจ้านายเราเขารู้ทุกอย่าง แต่เราก็เกร็ง ไม่กล้าถามเขา แต่ครูเขาก็บอกว่า  ไม่เป็นไร ค่อยๆ 
เรียนไปก็ได้ มันไม่ได้...เขาเรียกว่าอะไร เขาว่าไม่ได้ซีเรียสเท่าไรอ่ะ” ผู้ให้ข้อมูล10 

สรุป ปัญหาในการท างาน พบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถของผู้ ให้
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง แต่ปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกฝนได้ระหว่าง
การท างาน เช่น การท าอาหาร การรีดผ้า ซึ่งการตอบค าถามของผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการฝึกฝนด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งแสดงสีหน้าและท่าทางกังวลอย่างมากท่ี
นายจ้างให้ตนเป็นพี่เลี้ยงเด็กในการเรียนท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษ เพราะรู้สึกว่าเป็นปมด้อยท่ีพัฒนาได้ยาก 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยต้องการทราบว่าผู้ให้ข้อมูลทราบอะไรหรือตัดสินใจจากอะไรจึงมา
ท างานกับนายจ้างคนปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้ามาท างานตามค าแนะน าหรือการ
ชักชวนของเพื่อนหรือคนรู้จัก เมื่อรู้สึกมั่นใจว่าจะได้ท างานกับนายจ้างท่ีดี ในสถานท่ีท่ีดี และมีรายได้ไป
จุนเจือครอบครัวของตน โดยท่ีไม่ได้พิจารณาถึงด้านความสามารถของตนเองในการท างานแต่อย่างใด  

สุดท้ายผู้วิจัยจึงต้ังค าถามถึงตัวนายจ้าง เนื่องจากเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับนายจ้างและสถานท่ีท างาน จากเพื่อนหรือคนรู้จัก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการนายจ้างท่ีเข้าใจ
ตน รักตนเหมือนคนในครอบครัว ไม่จู้จี้จุกจิกกับงานมากนัก รวมถึงบางรายต้องการให้นายจ้างบอกว่า
ต้องการให้ท างานอย่างไร เพื่อที่จะได้ท างานได้ถูกใจนายจ้าง และบางรายต้องการให้นายจ้างสอน เพราะ
ตนเองไม่มีความสามารถที่จะท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น จากปัญหา การตัดสินใจท างานรวมถึงความต้องการให้นายจ้างดูแลเพิ่มเติมจากท่ี
ได้รับในปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาในการท างานของผู้ให้ข้อมูลเกิดจาการตัดสินใจ
ท างานโดยไม่ได้ประเมินความสามารถของตนเอง เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดการท างานท้ังหมดจาก
นายจ้าง เพราะการเข้าท างานของแรงงานต่างเป็นการชักชวนกันเข้ามาท า โดยท่ียังไม่ทราบรายละเอียด
ในการท างานอย่างแท้จริง ผู้ให้ข้อมูลจะทราบว่าตนเองต้องท างานอะไรบ้างเมื่อเดินทางมาถึงบ้านของ
นายจ้างแล้ว โดยผู้ให้ข้อมูลบางส่วนชอบให้นายจ้างสอนเพื่อท่ีจะท างานได้ถูกใจนายจ้าง และบางส่วนไม่
ต้องการให้นายจ้างมาจู้จี้จุกกจิกกับการท างานของตนเอง แต่ท้ังนี้พบว่าสิ่งท่ีหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้ท่ี
ประสบปัญหาในการท างาน คือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพวกเขากับนายจ้างท่ีเกิดขึ้นขึ้นระหว่างการ
ท างาน การท่ีนายจ้างแสดงความเข้าใจและให้การสนับสนุน ท าให้พวกเขามีก าลังใจท่ีจะพัฒนาตนเองได้
ในท่ีสุด  



66 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายคุณภาพชีวิตการท างานในมุมมองของแรงงานต่างด้าวที่ท างาน
รับใช้ในบ้าน และเพ่ือศึกษาปัญหาจากการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร
บทความวิชาการและการวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
จากแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเพศหญิงสัญชาติลาว  และความ
อ่ิมตัวของผู้ให้ข้อมูลอยู่ที่จ านวนผู้ให้ข้อมูล 10 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการ
สนทนาแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured Conversation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สะท้อนถึง
คุณภาพชีวิตการท างานและปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน โดยมีระยะเวลาเก็บ
ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 15 วัน จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งน ามาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life)  เป็นความสุขทางกายและความสุข
ทางใจในสภาพแวดล้อมการท างานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดของพนั กงาน โดยรับรู้จาก
ประสบการณ์การท างาน ซึ่งพนักงานได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเองในการท างาน มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ท างานออกมาได้ดี รวมถึงได้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง 
การศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ความ
พึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันในงาน คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นสิ่ง
ส าคัญขององค์กรในการดึงดูดและรักษาพนักงานไว้กับองค์กร (Lee, Back, & Chan, 2015)  

5.1.1 สรุปผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่จะ

ท าการศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดองค์ประกอบขึ้นจากการเปรียบเทียบการศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานที่ผ่านมากับการศึกษาคนรับใช้ในบ้านของ สุภาพรและคณะ (2548) และ
ก าหนดเป็นกรอบที่จะท าให้ลูกจ้างท างานบ้านมีคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า มี
มุมมองต่อองค์ประกอบมีความแตกต่างกันกับการศึกษาที่ผ่านมา ทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
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ตารางที่ 5.1 
ตารางที่ 165.1 สรุปผลเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

สรุปผลเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 

 
องค์ประกอบจากการทบทวน

วรรณกรรม 
ผลการศึกษา 

1.
 ส

มด
ุลช

ีวิต
แล

ะก
าร

ท า
งา

น 
(ป

ระ
กอ

บด
้วย

 1
) เ

วล
าใ

น
กา

รท
 าง

าน
แล

ะเ
วล

าห
ยุด

พัก
ระ

หว
่าง

วัน
 2

) ว
ันห

ยุด
อื่น

ๆ)
 การมีชีวิตการท างานที่ไม่กระทบชีวิต

ส่วนตัว มีเวลาท างานที่ยืดหยุ่นเหมาะ 
สมกับชีวิตครอบครัวและชีวิตด้านอ่ืนๆ 
ซึ่งรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานด้วย แต่การศึกษาอ่ืนๆ ได้ยก
ประเด็นนี้ไว้รวมกับสภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขในการท างาน (ธรรณฐภรณ์ 
สุนทรถิรพงศ,์ 2557; Said et al., 2015; 
Erdem, 2014; Easton & Laar, 2013) 

ลูกจ้างท างานบ้านมีชีวิตส่วนตัวและชีวิต
ท างานทั้งหมดอยู่ในบ้านนายจ้าง แม้ว่าพวก
เขาจะมีภาระงาน และเวลาเริ่ม – เลิก
ท างานตามที่นายจ้างก าหนด แต่พวกเขา
ยังคงพอใจกับเวลาพักผ่อนระหว่างวัน แม้ว่า
จะไม่มีวันหยุดประจ าเหมือนกับอาชีพอ่ืนๆ 
ก็ตาม ซึ่งจากข้อมูลสัมภาษณ์ยังไม่พบว่า
ผู้ให้ข้อมูลมีเป้าหมายหรือความต้องการใช้
เวลาว่างหรือวันหยุดงานในการท ากิจกรรม
ใดๆ อย่างชัดเจนจึงอาจเป็นสาเหตุให้พวก
เขารู้สึกพอใจกับสภาพการท างานและชีวิต
ส่วนตัวที่เป็นอยู่ 

2.
 ช

ีวิต
คว

าม
เป

็นอ
ยู่ที่

เห
มา

ะส
ม 

ส่วนใหญ่เรียกองค์ประกอบนี้ว่า เงื่อนไข
ในการท างาน สภาพแวดล้อมในการ
ท างานหรืออ่ืนๆ เช่น สิ่งอ านวยความ
สะดวกและความเพียงพอของทรัพยากร
ในการท างาน แต่โดยทั่วไปเน้นไปที่
องค์ประกอบด้านกายภาพเกี่ยวกับ
สถานที่ท างาน ความพร้อมและความ
พอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท างาน รวมถึงบรรยากาศในการ
ท างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมให้
พนักงานสุขภาพดี (ธรรณฐภรณ์ สุนทรถิ
รพงศ์ , 2557 ; Swamy et al., 2015; 
Said et al., 2015; Erdem, 2014; 
Easton & Laar, 2013) 

ส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน เป็นเรื่องปกติที่
นายจ้างจะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท างานให้กับลูกจ้าง เ พ่ือให้ลูกจ้าง
ท างานได้ตามค าสั่ งของพวกเขา แต่สิ่ ง 
จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและส่งผลต่อการ
ท างานในมุมมองของพวกเขา คือ ที่พักและ
อาหาร ซึ่ งความรู้ สึ กแตกต่างระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง ท าให้พวกเขาต้องการ
ความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิตในบ้าน
น ายจ้ า งทั้ ง ส ถ านที่ พั ก ผ่ อนแล ะก า ร
รับประทานอาหาร 
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ตารางที่ 5.1 
 

สรุปผลเปรียบเทียบองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน (ต่อ) 

 องค์ประกอบจากการทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษา 

3.
 ค

่าต
อบ

แท
นท

ี่ยุต
ิธร

รม
แล

ะเ
พีย

งพ
อ 

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว ทุกๆ 
แนวคิด ให้ความส าคัญกับสวัสดิการหรื อ
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงวันหยุด เวลา
พักผ่อน เวลาปลดเกษียณ แผนการดูแลสุขภาพ 
ที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งต้องมี
ความเป็นธรรม เหมาะสมและเพียงพอและ
มั่นคงต่อชีวิตในระยะยาว เพราะระบบค่าตอบ 
แทนจะผลักดันให้พนักงานท างานและเกิดความ
พึงพอใจในการท างาน (ธรรณฐภรณ์ สุนทรถิ
รพงศ์, 2557; Swamy et al., 2015; Erdem, 
2014) 

นอกจากเงินเดือนแล้ว ลูกจ้างท างาน
บ้านมิได้มีสวัสดิการเช่นเดียวกับอาชีพ
อ่ืนๆ แต่ผลจากการสัมภาษณ์ ชี้ให้เห็น
ว่าพวกเขาถือว่า ที่พัก อาหาร ค่าใช้จ่าย
ในกรณ๊ พิ เศษ และสิ่ งของต่ างๆ ที่
นายจ้างมอบให้เปรียบเสมือนสวัสดิการ
ที่นายจ้างมอบให้ ซึ่งในประเด็นของที่
พักสอดค้องกับการศึกษาของ ธรรณฐ
ภรณ์ (2557 

ส าหรับอีก 2 องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่เพ่ิมเข้ามาตามผลการศึกษาของ 
สุภาพรและคณะ (2548) ได้แก่  

1. สภาพการจ้างงาน จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่มี
ใบอนุญาตท างานแต่พวกเขาก็ยอมรับในสภาพดังกล่าว ด้วยหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ ต้องรอให้
นายจ้างยื่นข้อเสนอว่าจะท าให้ ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนมาจากประเทศต้นทาง หรือความเกรงใจ
นายจ้าง เป็นต้น 

2. อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกราย
มีอิสระในการติดต่อกับภายนอกทุกประการ แต่ด้วยความเกรงใจนายจ้าง ความไม่คุ้นเคยเส้นทาง 
ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบกับเข้าใจว่างานบ้านไม่มีวันหยุด พวกเขาจึงไม่ค่อย
เดินทางออกนอกบ้านนนายจ้าง 

5.1.2 สรุปผลเปรียบเทียบอายุงานกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

ผู้วิจัยเริ่มต้นศึกษา โดยวางกรอบองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการท างานของไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
สถานภาพทางกฎหมาย 2) สมดุลชีวิตและการท างาน 3) ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 4) ค่าตอบแทน
ที่ยุติธรรมและเพียงพอ 5) อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก  
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ก่อนที่จะท าการศึกษา ในมุมมองของผู้วิจัย เห็นว่า “สถานภาพทางกฎหมาย” 
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับแรงงานต่างด้าวทุกคน แต่การศึกษา พบว่า ในมุมมองของแรงงานต่างด้าว
ที่ท างานรับใช้ในบ้าน ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องด้าน “สถานภาพ
ทางกฎหมาย” หรือการมีใบอนุญาตท างาน แต่ในองค์ประกอบอ่ืนๆ อีก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สมดุล
ชีวิตและการท างาน ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และอิสระใน
การติดต่อสื่อสารกับภายนอก พบว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในมุมมองของแรงงานงานต่างด้าว
ที่ท างานรับใช้ในบ้าน 

ตารางที ่5.2 
ตารางที่ 175.2 เปรียบเทียบอายุงานกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

เปรียบเทียบอายุงานกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

 คุณภาพชีวิตการท างานดี คุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี 

อา
ยุง

าน
ไม่

เก
ิน 

2 
ปี 

 ผู้ให้ข้อมูล 1,2,6,7 พอใจในคุณภาพ
ชีวิตการท างานการท างาน แม้ว่าจะยัง
ไม่มีใบอนุญาตท างาน 

 ผู้ให้ข้อมูล8 มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดีครบทุกองค์ประกอบที่ท าการศึกษา 

 ผู้ให้ข้อมูล10 พอใจกับคุณภาพชีวิต
การท างาน และปฏิเสธเมื่อนายจ้างยื่น
ข้อเสนอท าใบอนุญาตท างานให้ 

 ผู้ ให้ ข้ อ มูล4 ขาดคุณภาพชี วิ ตการ
ท างานด้านสมดุลชีวิตการท างาน เพราะ
มีภาระงานที่เขารังเกียจ และด้านสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี  เพราะรับประทาน
อาหารที่เหลือต่อจากนายจ้าง รวมถึงไม่
มีความต้องการสนิทสนมกับนายจ้าง 
ส่งผลให้เขาตัดสินใจลาออก 

 ผู้ให้ข้อมูล3 ต้องการได้เงินเดือนเพ่ิม 
แต่ยังคงพอใจกับสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ ที่
ได้รับจากนายจ้าง และขาดคุณภาพชีวิต
การท างานด้านด้านสภาพความเป็นอยู่ที่
ดี เพราะไม่มีที่พักส่วนตัว  

อา
ยุง

าน
 2

 ป
ีขึ้น

ไป
  ผู้ให้ข้อมูล5 พอใจกับคุณภาพชีวิตการ

ท างาน และปฏิเสธเมื่อนายจ้างยื่น
ข้อเสนอท าใบอนุญาตท างานให้ 

 ผู้ให้ข้อมูล9 มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดีครบทุกองค์ประกอบที่ท าการศึกษา 

- 
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จากตารางที่ 5.2 มีเพียง 2 ใน 8 รายของผู้ที่มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ที่กล่าว
ว่าพวกเขามีใบอนุญาตท างาน และยังพบว่ามีผู้ปฏิเสธเมื่อนายจ้างยื่นข้อเสนอท าใบอนุญาตท างานให้
อีกถึง 2 ราย เมื่อพิจารณาตามอายุงาน ในรายที่มีอายุงานน้อย แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตท างาน แต่
พวกเขาก็ยังรับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชี วิตการท างานที่ดี  ซึ่งเป็นผลมาจาก “ผลกระทบจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามทฤษฏีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้น ากับสมาชิก (LMX) ในสภาพการท างานที่โดดเดี่ยวสูงของสมาชิก (Chen et al., 2016)  

5.1.3 สรุปผลเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานกับสถานภาพทางกฎหมาย 
จากข้อ 5.1.2 เป็นที่น่าสนใจว่า เหตุใดลูกจ้างท างานบ้านบางรายจึงปฏิเสธ

นายจ้างที่ยื่นข้อเสนอท าใบอนุญาตท างานให้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาสาเหตุที่อาจท าให้
พวกเขาไม่ต้องการมีใบอนุญาตท างาน ดังตารางที่ 5.3 ซึ่งท าให้พบว่า การมีใบอนุญาตท างาน แม้ว่า
จะมีประโยชน์ต่อพวกเขามากในทางกฎหมาย แต่ในทางกลับกับ ด้วยเงื่อนไขบางประการของการถือ
บัตรที่ค่อนข้างเข้มงวด และบางอย่างก็ยังมีช่องโหว่ต่างๆ จึงอาจมีบางประเด็นที่พวกเขาให้
ความส าคัญ จนเป็นเหตุผลให้ การมีใบอนุญาตท างาน เปรียบเสมือนดาบ 2 คม ส าหรับพวกเขา
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ตารางที่ 5.3 
ตารางที่ 185.3 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกับสถานภาพทางกฎหมาย 

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตกับสถานภาพทางกฎหมาย 

 คุณภาพชีวิตการท างานดี คุณภาพชีวิตการท างานไม่ดี 

มีใ
บอ

นุญ
าต

ท า
งา

น 

1) มีอิสระในการเดินทางออกนอกบ้านได้ภายในจังหวัดท่ีระบุบนใบอนุญาต
ท างาน 
กรณี นายจ้างพาออกนอกจังหวัดสามารถขออนุญาตกับเขตพื้นที่ท างานได้ 
2) มีสิทธิรับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐในอัตราค่าบริการ 30 บาท 
3) เปลี่ยนนายจ้างได้  
กรณี ใบอนุญาตท างานยังไม่หมดอายุ ต้องให้นายจ้างรายเก่าเซ็นยินยอมให้
เปลี่ยนนนายจ้างก่อน กรณี ใบอนุญาตท างานหมดอายุ สามารถเปลี่ยน
นายจ้างพร้อมกับต่ออายุได้ทันที ไม่ต้องขอความยินยอมจากนายจ้างเก่า 

1) ต้องขออนุญาตกับเขตท่ีท างานทุกครั้ง ก่อนนายจ้างพาออกนอกจังหวัดท่ี
ระบุในใบอนุญาตท างาน 
2) สถานพยาบาลของรัฐท่ีระบุบนบัตร มีผู้ใช้บริการท้ังคนไทยและคนต่าง
ด้าว ท าให้ต้องรอคิวรักษาเป็นเวลานาน  
3) แรงงานต่างด้าว ประเภท “คนรับใช้ในบ้าน” ไม่มีสิทธิรับประกันสังคม 
เช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าว ประเภท “กรรมกร”  
4) มีข้อผูกมัดกับนายจ้างคนปัจจุบัน หากพบกับนายจ้างท่ีไม่ดีแต่นายจ้าง
ออกค่าใช้จ่ายท าใบอนุญาตท างานให้ ท าให้ลูกจ้างต้องอดทนท างานท้ังๆ ท่ี
ไม่พอใจ 

ไม
่มีใ

บอ
นุญ

าต
ท า

งา
น 

1) นายจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด าเนินการท าใบอนุญาต  
กรณี นายจ้างจ้างบริษัทจัดหางานด าเนินการให้ จะมีค่าใช้จ่ายในการท า
ใบอนุญาตแบบ MOU ต่อคนประมาณ 20,000 บาท 
2) นายจ้างไม่ต้องเสียเวลาขออนุญาตกับเขตท่ีขึ้นทะเบียนท างาน หาก
ต้องการพาลูกจ้างออกนอกจังหวัดท่ีท างาน 
3) ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ทันที หากพบนายจ้างที่ไม่ดี 

1) ต้องระวังการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตลอดเวลาท่ีเดินทางออก
นอกบ้านนายจ้าง 
2) หากเจ็บป่วยต้องแอบรับการรักษาจากสถานพยาบาลท่ียอมให้การรักษา 
และต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเต็มจ านวน 
3) ต้องหลบหนี เวลาเข้า – ออกประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเดินทาง
ตามปกติ 
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5.1.4 สรุปข้อค้นพบจากการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลซึ่งพวกเขาแทบจะไม่มี

ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการท างาน พวกเขาใช้ประสบการณ์จากการด าเนินชีวิตในประเทศต้น
ทางมาเปรียบเทียบกับชีวิตการท างานในปัจจุบัน ส่งผลให้ภาพรวมของการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าพวก
เขารับรู้ได้ถึงการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี นอกจากนี้การอ่ิมตัวของข้อมูลท าให้ค้นพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานของลูกจ้างท างานบ้านมีความสัมพันธ์กับ (1) “มุมมองต่องานของลูกจ้าง” และ (2) 
“ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง”  

จาก ภาพที่ 5.1 วงนอกสุดของภาพ คือ (1) “มุมมองต่องานของลูกจ้าง” ซึ่ง
พบว่าส่วนใหญ่พวกเขาเห็นว่างานบ้านไม่ใช่งานหนัก และเป็นงานในชีวิตประจ าวันของผู้หญิง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Cheng (2013) ที่พบว่าส าหรับผู้หญิงบางคน ถือว่าการท างานบ้านเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจแยกออกจากชีวิตได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าส าหรับบางคนการท างานบ้านไม่ได้
ให้ความรู้สึกว่าเป็นการท างานหนัก แต่เป็นงานในชีวิตประจ าวันของพวกเขา 

 

 
ภาพที่25.1 รูปแบบคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน 

และ (2) “ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” สิ่งนี้เกิดขึ้น
ภายหลังจากลูกจ้างเข้าไปท างานกับนายจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างานใน
การศึกษาที่ผ่ านมาคือ “ความสัมพันธ์ในองค์กร” ของ Swamy et al. (2015) ที่ว่าส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบของการให้การดูแล การให้ความช่วยเหลือและความ
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เชื่อมั่นในการท างาน โดยปราศจากเรื่องของเชื้อชาติ เพศหรือรูปลักษณ์ภาพนอก และตามทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader-Member Exchange: LMX) พบว่า การแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้น ากับสมาชิกมีบทบาทสูงมากเมื่อผู้น าและสมาชิกอยู่ในสถานที่ท างานที่โดดเดี่ยว โดยการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิกจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่า เมื่อสมาชิกอยู่ในสภาวะที่มีความโดดเดี่ยว
มากกว่าผู้น า (Chen, Win, Peng, & Liu, 2016) แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ผู้วิจัยมียังไม่พบความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ และด้านอิสระในการ
ท างาน ที่ชัดเจน 

ในลูกจ้างท างานทั้งชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเกิดขึ้นภายในบ้านของ
นายจ้าง ภาระงานต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนายจ้าง การได้รับสิ่งตอบแทน 
ความเห็นอกเห็นใจ การอบรมสั่งสอน และการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน ท าให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างขึ้น เบื้องหลังการท างานภายในบ้าน ทุกๆ 
ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงและสร้างสมดุล การที่มีบ้านเป็นสถานที่ท างานจึงไม่สามารถก าหนด
ภาระงานได้อย่างชัดเจน เงินไม่ใช่สิ่งที่ส าคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพราะมี
เรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถการันตีความพึงพอใจในการ
ท างาน นายจ้างต้องให้การสนับสนุนลูกจ้างในหลายๆ ทางเพ่ือให้ลูกจ้างท างานได้ตามที่คาดหวัง และ
การให้สิ่งของตอบแทนนอกเหนือจากเงินท าให้ลูกจ้างรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  นอกจากนี้ 
ความอบอุ่นระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ช่วยให้ลูกจ้างไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนแปลกหน้าภายในบ้าน 
(Ceylan, 2016) จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มีของการเกิด“ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง” ตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader-Member 
Exchange: LMX) 

จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ทั้ง (1) “มุมมองต่องานของลูกจ้าง” และ (2) 
“ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” อยู่นอกเหนือจากองค์ประกอบคุณภาพชีวิต
การท างานที่ท าการศึกษาแต่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน  

5.1.5 สรุปข้อควรปฏิบัติส าหรับนายจ้าง 
จากตารางที่ 5.10 แม้ว่าจะมีหลายสาเหตุที่ท าให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้

ในบ้านไม่เห็นความส าคัญของ “สถานภาพทางกฎหมาย” แต่อย่างไรก็ตาม การจ้างแรงงานต่างด้าว 
นายจ้างควรด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลจากการศึกษา พบว่า ในมุมมองของลูกจ้าง
ท างานบ้าน พวกเขาพอใจกับคุณภาพชีวิตการท างาน ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่35.2 ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวท างานรับใช้ในบ้าน  
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ภาพที ่5.2 ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวท างานรับใช้ในบ้าน (ต่อ)  
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ภาพที่ 5.2 ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวท างานรับใช้ในบ้าน (ต่อ) 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 ส่วนที่ 1 คุณภาพชีวิตการท างาน 
5.2.1.1 สถานภาพทางกฎหมาย 

รัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้นายจ้างและ
สถานประกอบการให้ความส าคัญกับการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องมากขึ้น แม้ว่ามาตรการต่างๆ จะ
จัดท าเพ่ือดึงดูดให้แรงงานต่างด้าวนอกระบบมาขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง แต่ก็ยังมีปัญหา
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถน าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ทั้งไม่มีหนังสือเดินทางเข้าประเทศและยิ่งไปกว่านั้นบางรายไม่เคยท า
บัตรประชาชนและไม่มีเอกสารใดๆ ติดตัวมาจากประเทศต้นทาง (สุรีย์พร พันพ่ึง และ เสาวภาค สุข
สินชัย, คนรับใช้ในบ้าน: แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย , 2548)  จึงเป็นเรื่องยากที่จะด าเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย  
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ปัจจุบันการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต้องด าเนินการตามข้อตกลง
การน าเข้าแรงงานถูกกฎหหมาย (MOU) ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการที่ยุ่งยากอีกทั้งต้องหาวิธีการส่ง
แรงงานกลับประเทศต้นทางเพ่ือไปด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ ใช้เวลานานท าให้นายจ้างเกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ หากนายจ้างจะจ้างให้บริษัทจัดหางานด าเนินการให้ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก8 และ
อีกเหตุผลหนึ่งจากฝั่งนายจ้างที่ไม่ด าเนินการท าใบอนุญาตจ้างงานให้กับแรงงานต่างด้าวก็เนื่องมาจาก
นายจ้างไม่ม่ันใจว่าลูกจ้างจะอยู่ท างานในระยะเวลานานพอที่จะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่ ส่งผล
ให้สถานภาพทางกฎหมายของลูกจ้างท างานบ้านยังคงผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบัน 

ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตท างานพบว่าลูกจ้างท างานบ้านยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการมีใบอนุญาตท างาน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีใบอนุญาตท างาน 
พวกเขาเข้าใจในเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมายและประโยชน์ในด้านการเดินทางออกนอกสถานท่ี
ท างาน แต่ยังไม่ทราบถึงเงื่อนไขการออกนอกสถานท่ีท างานอย่างชัดเจน การเดินทางออกนอกสถานท่ี
ท างานของแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตท างานนั้น สามารถเดินทางได้เฉพาะภายในจังหวัดท่ีแรงงานต่าง
ด้าวท างาน หากต้องการเดินทางออกนอกจังหวัดต้องด าเนินการแจ้งขอออกนอกพื้นท่ีกับเขตท่ีแรงงาน
นั้นๆ ขึ้นทะเบียนไว้ ส าหรับกลุ่มท่ีมีใบอนุญาตท างานนั้นจะทราบข้อดีหรือสิทธิประโยชน์ของการมี
ใบอนุญาตท างานจากการบอกเล่าของนายจ้าง และจากข้อมูลพบว่ามีความเข้าใจผิด9 ว่าการมีใบอนุญาต
ท างานหรือบัตรสีชมพูจะท าให้สามารถเดินทางเข้า – ออกประเทศได้สะดวก เนื่องจากเมื่อแรงงานต่าง
ด้าวท าใบอนุญาตท างานภายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ววีซ่าท่องเท่ียวท่ีใช้เดินทางเข้า – ออกประเทศ
จะหมดลงทันที ท าให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ หากต้องการเดินทางกลับประเทศต้น
ทางต้องไปติดต่อสถานฑูตประเทศนั้นๆ เพื่อขอหนังสือรับรองในการเดินทางออกนอกประเทศ 
  

                                           
8 ผู้วิจัยเข้าไปสอบถามบริษัทจัดหางานที่รับด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการน าเข้าแรงงานต่างด้าว พบว่าค่านายหน้าส าหรับน าเข้าแรงงาน
ถูกกฎหหมาย (MOU) อยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทต่อคน โดยแรงงานต่างด้าวต้องกลับประเทศต้นทางไปท าหนังสือเดินทางแบบ
ท่องเที่ยวเข้ามา แล้วบริษัทจัดหางานจะด าเนินการด้านเอกสารกับประเทศต้นทางให้ทุกอย่าง ซ่ึงเมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าเดินทาง
กลับประเทศต้นทาง ค่าท าหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตท างาน พบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 20,000 บาทต่อคน 
โดยมีเง่ือนไขว่าแรงงานต่างด้าวที่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ยังไม่สามารถด าเนินการน าเข้าแรงงานถูกกฎหหมาย (MOU) ได้  
9 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.
ดี.อเวนิวส์ กรุงเทพฯ พบว่า แม้แต่ตัวผู้ประกอบการบางรายก็ไม่เข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามของนายจ้าง/สภานประกอบการ 
รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของแรงงานต่างด้าวอย่างชัดเจน เนื่องจากการชี้แจงและการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงาน ยังไ ม่
สามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปถึงนายจ้างได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงงานและการใช้แรงงานเด็ก เง่ือนไขการเดิน
ทางเข้า – ออกประเทศ เง่ือนไขการต่ออายุใบอนุญาตท างาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการใช้สิทธิประกันสังคม เป็นต้น 
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ตารางที ่5.4 
ตารางที่ 195.4 เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านสถานภาพทางกฎหมาย  

เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านสถานภาพทางกฎหมาย  

 สุรีย์พรและคณะ (2548) ผลจากการศึกษา 

สอ
ดค

ล้อ
งก

ัน 

1) ลูกจ้างบางส่วนไม่สามารถท า
ใบอนุญาตท างานในประเทศไทย
ได้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน เพราะรัฐบาล
ไม่เคยออกเอกสารเหล่านั้นให้  
หรือบางคนที่มีบัตรก็ถู กริบไป
ระหว่างเดินทาง หรือสูญหายไป
ตามกาลเวลา  
2) การมีเอกสารท างานก็ท าให้
พวกเขาได้รับการปกป้องตาม
กฎหมาย ท าให้ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่าง
หวาดกลัวและหลบซ่อน 

1) ผู้ให้ข้อมูลทุกรายหลบเลี่ยงเข้ามาท างานอย่างผิด
กฎหมายเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศในครั้งแรก บางราย
เข้ามาด้วยการท าพาสปอร์ตท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น
วิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และบางรายพบว่าไม่มี
เอกสารใดๆ ติดตัวเข้ามา เนื่องจากไม่มีเงินและไม่มี
บัตรประชาชนเพราะไม่เคยแจ้งเกิดหรือไม่เคยท าบัตร
ประชาชนที่ประเทศของตน 
2) การมีใบอนุญาตท างานเป็นการท าให้สถานะของ
ตนถูกต้องตามกฎหมาย และท าให้สามารถเดินทาง
ออกนอกบ้านนายจ้างได้สะดวก และลูกจ้างที่มี
ใบอนุญาตท างานมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
ใบอนุญาตท างานมากกว่าลูกจ้างที่ไม่มีใบอนุญาติ
ท างาน  

แต
กต

่าง
กัน

 

1) ลูกจ้างบางส่วนกังวลว่าการท า
ใบอนุญาตอย่างถูกต้องจะเป็นการ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่นายจ้างให้
สามารถควบคุมตนเองได้มากขึ้น 
และยังเป็นการจ ากัดสิทธิและ
ทางเลือกจากการถูกข่มเหงรังแก  
 

1) ผู้ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางกลับบ้าน
บ่อยๆ มักจะปฏิเสธ เมื่อนายจ้างยื่นข้อเสนอการท า
ใบอนุญาตท างาน เนื่องจากความเกรงใจนายจ้าง 
2) แม้ว่าใบอนุญาตท างานจะเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
แรงงานต่างด้าว แต่ด้วยความเข้าใจในสถานะของ
ตนเอง พวกเขาพอใจจะท างานโดยมิได้เรียกร้องให้
นายจ้างด าเนินการหรือออกค่าใช้จ่ายในการท า
ใบอนุญาตให้จนกว่านายจ้างจะยื่นข้อเสนอแก่พวกเขา 
3) ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านแม้ว่าไม่มีใบอนุญาต
ท างาน พวกเขาก็มิได้รู้สึกเดือนร้อนอะไร เพราะว่า
งานบ้านเป็นงานที่ไม่ค่อยได้ออกไปนอกบ้าน โอกาสที่
จะถูกตรวจจับจากเจ้าหน้าที่จึงมีน้อยกว่าอาชีพท่ัวไป 
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แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า การไม่มีใบอนุญาต
ท างานมิได้เป็นเหตุผลที่ท าให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านรู้สึกว่าขาดคุณภาพชีวิตการท างาน 
แม้ว่าลึกๆ แล้วพวกเขาบางรายยังมีความต้องการให้นายจ้างท าใบอนุญาตให้ นอกจากนี้ ยังพบว่าพวก
เขายินดีท างานกับนายจ้างที่ดูแลพวกเขาอย่างดีในด้านอาหาร ที่พัก และให้สิ่งของตอบแทนอ่ืนๆ 
รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลให้ค าปรึกษาและการอบรมกับพวกเขาอย่างคนในครอบครัวมากกว่า จาก
เหตุผลข้างต้น ถ้ามองในมุมของพวกเขาอาจสรุปได้ว่าองค์ประกอบด้านสถานภาพทางกฎหมายไม่มี
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตการท างาน แต่หากมองในมุมของความถูกต้องทางกฎหมายและสิทธิทาง
สังคม องค์ประกอบนี้จะมีความส าคัญที่ท าให้พวกเขาสามารถเรียกร้องความช่วยเหลือหากได้รับความ
ไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง 

5.2.1.2 สมดุลชีวิตและการท างาน  
ด้านสมดุลชีวิตและการท างานได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เวลาในการ

ท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน และวันหยุดอ่ืนๆ โดยในส่วนของวันหยุดอ่ืนๆ กระทรวงแรงงาน  
(รง.) ได้ออกกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 เพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
ดังนั้นในข้อนี้จึงได้น าผลการวิจัย ซึ่งเป็นไปตามความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูลมาอภิปรายร่วมกับความเป็น
จริงที่ลูกจ้างท างานบ้านสมควรได้รับการปฏิบัติจากนายจ้างตามกฎหมายก าหนด 

(1) เวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน 
 ในส่วนของชั่วโมงท างานและเวลาพักผ่อนนั้น ลูกจ้างท างานบ้านยังไม่ได้

รับความคุ้มครองภายใต้กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 จากการศึกษาพบว่า ลูกจ้างท างานบ้านท างานประมาณวันละ 10 – 12 ชั่วโมง ซึ่ง
ภาระงานโดยทั่วไปของลูกจ้างท างานบ้านในแต่ละวันมักจะเป็นกิจวัตรที่ท าเหมือนเดิมทุกๆ วัน ได้แก่ 
กวาด-ถูบ้าน ซัก-ตาก-รีดผ้า (ช่วย)ท าอาหาร และล้างจาน บางรายอาจมีหน้าที่กวาดใบไม้หรือดูแล
ต้นไม้เพ่ิมเติม บางรายอาจมีงานดูแลสัตว์เลี้ยงและงานเลี้ยงเด็ก และลูกจ้างบางรายที่นายจ้างอาจให้
ช่วยงานในกิจการส่วนตัว ทั้งนี้พบว่า ลูกจ้างท างานบ้านรู้สึกว่างานในเวลาท างานไม่หนักมากและ
เวลาพักผ่อนระหว่างวันก็เพียงพอ และจากทัศนคติของลูกจ้างบางรายก็ชี้ให้เห็นว่า พวกเขารู้สึกว่า
งานบ้านเป็นงานในชีวิตประจ าวันตามปกติ (Cheng, 2013) 
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ตารางที ่5.5 
ตารางที่ 205.5 เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านเวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน 

เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านเวลาในการท างานและเวลาหยุดพักระหว่างวัน 

 สุรีย์พรและคณะ (2548) ผลจากการศึกษา 

แต
กต

่าง
กัน

 

1) ภาระงานของลูกจ้างท างานบ้าน
แปรผันไปตามนายจ้างที่ความความ
คาดหวังที่หลากหลายของนายจ้าง
ตลอดเวลา ท าให้งานของพวกเขาไม่มี
ขอบเขต 
2) ลูกจ้างท างานบ้านมักไม่มีชั่วโมง
ท างานที่แน่นอน 
3) ลูกจ้างท างานบ้านมีเวลาพักผ่อน
น้อยหรือแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลย 
ลูกจ้างท างานบ้านต้องท างานตลอด 
เวลาแล้วแต่นายจ้างจะเรียกใช้ 
 

1) ภาระงานของลูกจ้างท างานบ้านอาจเรียกได้ว่า
เป็นกิจวัตรประจ าวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้า
นอน เหมื อน เดิ มทุ กวั น  แทบจะไม่ มี อะ ไ ร
เปลี่ยนแปลง เว้นแต่นายจ้างจะพาออกนอกบ้าน 
และมีเพียงบางรายที่ต้องช่วยงานในกิจการของ
นายจ้างเล็กน้อย 
2) ลูกจ้างท างานบ้านมีชั่วโมงการท างานที่แน่นอน 
3) ลูกจ้างท างานบ้านมีเวลาพักผ่อนช่วงกลางวัน
หลังจากท างานตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประมาณวันละ 2 – 4 ชั่วโมง  
ยกเว้นลูกจ้างที่เป็นพ่ีเลี้ยงเด็กจะได้พักในเวลาที่
เด็กหลับหรือนายจ้างเลี้ยงลูกด้วยตนเอง 
4) ลูกจ้างท างานบ้านอาจมีภาระงานบ้านเพ่ิมจาก
ปกติ เ พียงเล็กน้อยและยั งคงมี เวลาพักผ่อน
เพียงพอในแต่ละวัน 

 (2) วันหยุดอื่นๆ 
   ลูกจ้างท างานบ้านมีพ้ืนฐานความรู้ว่างานบ้านเป็นงานที่ไม่มีวันหยุด 

แต่อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของวันหยุดของลูกจ้างท างานบ้าน ได้แก่ 

1) ลูกจ้างต้องมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
2) นายจ้างต้องก าหนดวันหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่ง

รวมถึงวันแรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ให้ลูกจ้าง
หยุดเป็นวันหยุดชดเชยเพิ่มอีก 1 วัน 

3) ลูกจ้างที่ท างานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี ปีละไม่เกิน 6 
วันท างาน  
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4) ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้และหากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้าง
สามารถขอใบรับรองยืนยันจ้างลูกจ้างได้ 

5) ลูกจ้างที่ท างานในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าท างานในวันหยุดด้วย 
6) ลูกจ้าง ต้องได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยโดยไม่เกิน 30 วันท างาน 

ตารางที ่5.6 
ตารางที่ 215.6 เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านวันหยุดอื่นๆ 

เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านวันหยุดอ่ืนๆ 

 สุรีย์พรและคณะ (2548) ผลจากการศึกษา 

สอดคล้องกัน 
1) ไม่มีวันหยุดปกติ 1) ลูกจ้างท างานบ้านเข้าใจว่างานบ้านเป็นงานที่ไม่

มีวันหยุด 

แตกต่างกัน 

1) วันหยุดขึ้นอยู่กับ
นายจ้าง 
 

1) นายจ้างอนุญาตให้ขอหยุดได้เป็นครั้งคราว 
2) ลูกจ้างท างานบ้านมักถือว่าการที่นายจ้างพา
ออกไปเที่ยวด้วยเป็นเหมือนวันหยุดของตน 

จากข้อมูลไม่มีลูกจ้างรายใดได้รับวันหยุดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่
พวกเขายังคงพอใจกับการท างานที่ไม่มีวันหยุดและเงื่อนไขการขออนุญาตหยุดงานเป็นครั้งคราวตาม
ความจ าเป็น จากความขัดแย้งนี้ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ลูกจ้างท างานบ้านจะเกิดความรู้สึก
อย่างไรเมื่อได้ทราบข้อกฎหมายนี้ เพราะจากข้อมูลสัมภาษณ์ ผู้วิจัยยังไม่พบเป้าหมายหรือความ
ต้องการในการหยุดงานของลูกจ้างที่ชัดเจน เนื่องจากการออกนอกบ้านด้วยตนเองไม่ใช่เรื่ องง่าย
ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางและไม่มีใบอนุญาตท างาน แต่กลับพบว่าวันหยุดส าหรับ
พวกเขาคือการที่นายจ้างพาออกไปเที่ยวกับครอบครัว ผู้วิจัยจึงไม่อาจฟันธงได้ว่าลูกจ้างท างานบ้าน
ขาดสมดุลชีวิตการท างาน เพราะไม่ได้รับวันหยุดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5.2.1.3 ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสม  
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ที่พักและ

ความเป็นส่วนตัว และอาหาร ซึ่งลูกจ้างท างานบ้านนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในส่วนนี้ จึง
ขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลักว่าจะจัดหาที่พักและอาหารให้ลูกจ้างอย่างไร 

(1) ที่พักและความเป็นส่วนตัว  
     โดยภาพรวมลูกจ้างท างานบ้านพอใจกับที่พักและความเป็นส่วนตัวที่

นายจ้างมอบให้ ซึ่งความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเกิดจากการมีที่พักแยกจากนายจ้าง เป็นที่พักกายพัก
ใจที่คาดว่านายจ้างจะไม่เข้ามาในพ้ืนที่ของพวกเขา และพบว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่นายจ้างมอบให้
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จะยิ่งเพ่ิมความรู้สึกเป็นส่วนตัวให้ลูกจ้างยิ่งขึ้น ในลูกจ้างที่เป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก พวกเขายินดีนอนห้อง
เดียวกันกับเด็กในการดูแลเพราะพวกเขามีความผูกพันในตัวเด็ก ส าหรับคนที่รักเด็กแล้ว ความรู้สึก
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนายจ้างมีความส าคัญมากกว่าเงินเดือนหรือสภาพการท างาน 
(Ceylan, 2016) แต่พวกเขาไม่ยินดีจะนอนห้องเดียวกันกับคนอ่ืนในบ้านเพราะขาดความเป็นส่วนตัว 

ตารางที ่5.7 
ตารางที่ 225.7 เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านที่พักและความเป็นส่วนตัว 

เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านที่พักและความเป็นส่วนตัว 

 สุรีย์พรและคณะ (2548) ผลจากการศึกษา 

สอ
ดค

ล้อ
งก

ัน 

1) ลูกจ้างท างานบ้านมักอาศัยอยู่กับ
นายจ้ างของตน ซึ่ ง ได้จัดหาที่ พัก
ส่วนตัวให้ภายในบ้าน หรือแบ่งห้องกับ
คนอ่ืนหรือเป็นห้องเปิด และสามารถ
ต่อรองกับนายจ้างได้เพียงเล็กน้อยใน
เรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือความ
เป็นสัดส่วน 

1) ลูกจ้างท างานบ้านทุกรายอาศัยอยู่ที่บ้ าน
นายจ้างหรือบ้านพักลูกจ้างในบริเวณเดียวกับ
บ้านของนายจ้าง 
2) มีลูกจ้างท างานบ้านเพียงเล็กน้อยที่นอนรวม
ห้องกับนายจ้าง  

แต
กต

่าง
กัน

 

- 

1) ลูกจ้างท างานบ้านต้องการพ้ืนที่ส่วนตัวแยก
จากนายจ้าง  
2) ลูกจ้างที่เป็นพ่ีเลี้ยงเด็กยินดีนอนห้องเดียวกับ
เด็กท่ีพวกเขาดูแล 
3) ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่นายจ้างให้ลูกจ้างเป็น
ของส่วนตัวท าให้พวกเขามีความพอใจมากข้ึน 
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(2) อาหาร  
     โดยภาพรวมลูกจ้างท างานบ้านพอใจกับการจัดการด้านอาหารของ

นายจ้าง ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานคนเดียว พวกเขาพอใจที่ได้รับประทานอาหารเหมือนกับ
นายจ้าง แต่อย่างไรก็ตามเขาได้แยกอาหารนั้นออกมารับประทานภายหลัง เนื่องจากรู้สึกเกรงใจและ
ไม่เหมาะสมที่จะกินอาหารพร้อมกับนายจ้าง ส าหรับลูกจ้างท างานบ้านที่ท างานกัน 2 คนขึ้นไป พวก
เขาพอใจที่นายจ้างให้งบประมาณส่วนกลางหรืออิสระในการเลือกซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร และ
จากข้อมูลพบว่าลูกจ้างเพียง 1 รายที่รับประทานอาหารส่วนที่เหลือต่อจากนายจ้างและไม่พอใจกับ
สภาพดังกล่าว ดังนั้น นายจ้างควรจัดการแบ่งอาหารให้พวกเขารับประทานอย่างเหมาะสม 

ตารางที ่5.8  
ตารางที่ 235.8 เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านอาหาร 

เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านอาหาร 

 สุรีย์พรและคณะ (2548) ผลจากการศึกษา 

สอ
ดค

ล้อ
งก

ัน 

1) ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่จะได้รับ
อนุญาตให้กินอะไรที่มีอยู่ในบ้าน  
2) ลูกจ้างท างานบ้านบางคนที่มีโอกาส
เสนอว่าอยากกินอะไรได้ด้วย 

1) ลูกจ้างท างานบ้านทีท่ างานคนเดียว ส่วนใหญ่
จะได้รับประทานอาหารเหมือนกับนายจ้าง แต่
แบ่งออกมาทานแยกกันจากนายจ้าง  
2) ลูกจ้างท างานบ้านรายหนึ่ งรับประทาน
อาหารส่วนที่เหลือต่อจากนายจ้าง 

แต
กต

่าง
กัน

 

1) ลูกจ้างท างานบ้านบางส่วน นายจ้าง
ห้ามไม่ให้ท าอาหารที่พวกเขาเลือกมา
เอง ต้องกินเฉพาะอาหารที่นายจ้าง
เลือกมาเท่านั้น  
2) ลูกจ้างท างานบ้านบางส่วน นายจ้าง
ควบคุมเวลากินอาหารหรือให้กินอย่าง
เร่งรีบ เพ่ือไม่ให้เสียเวลางาน 

1) ลูกจ้างท างานบ้านที่นายจ้างไม่อยู่บ้านจะ
ได้รับค่าอาหารเป็นรายวัน 
2) ลูกจ้ างท างานบ้านที่ อยู่ กัน  2 คนขึ้นไป 
นายจ้างมักจะอนุญาตให้พวกเขาประกอบ
อาหารรับประทานเอง โดยที่นายจ้างแต่ละรายมี
วิธีการบริหารค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน เช่น ให้
ค่าอาหารเป็นรายเดือน หรือให้ซื้อกับข้าวเป็น
รายสัปดาห์ เป็นต้น 
3) ลูกจ้างท างานบ้านจะรับประทานอาหารเมื่อ
พวกเขาท างานเสร็จและมีเวลาพักผ่อนหลังจาก
รับประทานอาหาร 
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5.2.1.4 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ลูกจ้างท างานบ้านไม่ได้รับความ

คุ้มครองในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ า ดังนั้น ค่าจ้างจึงขึ้นอยู่กับความพอใจของนายจ้างเป็นหลัก ความ
ยุติธรรมและความพอเพียงของค่าตอบแทนจึงประเมินตามความรู้สึกของลูกจ้าง ซึ่งพบว่าลูกจ้าง
ท างานบ้านได้รับค่าตอบแทนระหว่าง 7,000 – 8,500 บาท และลูกจ้างที่เป็นพ่ีเลี้ยงเด็กด้วยจะได้
ค่าตอบแทนสูงกว่าที่ระหว่าง 8,000 – 10,000 บาท  

ตารางที่ 5.9  
ตารางที่ 245.9 เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

 สุรีย์พรและคณะ (2548) ผลจากการศึกษา 

สอ
ดค

ล้อ
งก

ัน 1) นายจ้างจะบอกว่าได้เงินเดือนเท่าไร ก็
ต่อเมื่อเดินทางมาถึงบ้านนายจ้างแล้ว 

1) ลูกจ้ างท างานบ้านไม่ทราบจ านวน
เงินเดือนจนกว่าพวกเขาจะตกลงจ านวนเงิน
กับนายจ้างก่อนเข้าท างาน 

แต
กต

่าง
กัน

 

1) ลู กจ้ า งท า ง านบ้ าน ได้ รั บค่ า จ้ า ง ไ ม่
สม่ าเสมอหรือไม่ได้รับค่าจ้างเลย นายจ้าง
จ านวนมากจ่ายค่าจ้างล่าช้า หรือไม่จ่ายเต็ม
จ านวนที่ตกลงไว้ตอนแรก 
2) ลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากต้องคอย
เตือนให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนแก่พวกเขาอยู่
เสมอ มิเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับเงินเดือน 
3) ลูกจ้ า งท า งานบ้ านบางคนยั งถูกตั ด
เงินเดือนตามอ าเภอใจของนายจ้างและ
บางครั้งก็ตัดมากกว่าราคาจริงที่คนรับใช้ต้อง
รับผิดชอบ 

1) ไม่มีลูกจ้างท างานบ้านรายใดกล่าวว่าตน
ไม่ ได้ รั บ เ งิน เดื อนหรือถูกนายจ้ างหัก
เงินเดือน 
2) ลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นพ่ีเลี้ยงเด็กมักจะ
ได้ค่าตอบแทนมากกว่าลูกจ้างท างานบ้าน
ทั่วไป 
3) แม้ว่าลูกจ้างท างานบ้านจะได้ค่าตอบ 
แทนต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ า แต่พวกเขายังคง
พอใจที่ จะท างาน เนื่ องจากพวก เขา
พิจารณาเงินเดือนประกอบกับสิ่งอ่ืนๆ ที่
ได้รับจากนายจ้าง 

การตัดสินว่าลูกจ้างท างานบ้านได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ได้ยึดตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของตัวลูกจ้างเป็นหลัก พวกเขาวัดความยุติธรรมโดยการได้รับ
เงินเดือนเท่ากับเพ่ือนร่วมงาน แต่ด้านความพอเพียงและความพอใจ เขาได้คิดถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ 
เช่น ค่าใช้จ่ายที่ได้รับในกรณีพิเศษ ค่าอาหารแต่ละมื้อ ข้าวของเครื่องใช้ ของฝากจากการท่องเที่ยว 
และที่พักที่นายจ้างให้แก่พวกเขา สอดคล้องกับการศึกษาของ Caylan (2016) ที่พบว่าการให้สิ่งของ
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ตอบแทนเหมือนเป็นกฎอย่างหนึ่ง ลูกจ้างคาดหวังว่านายจ้างจะท าหรือให้บางสิ่งบางอย่าง
นอกเหนือจากเงินเดือน เพราะเปรียบเสมือนการแสดงความเชื่อใจและการชื่นชมส าหรับคุณภาพของ
งานที่พวกเขาท า แต่อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของต าแหน่งทางสังคมท าให้ลูกจ้างไม่กล้าเรียกร้องสิ่ง
เหล่านี้ แต่นายจ้างจ าเป็นต้องให้ตามความคาดหวังของลูกจ้าง 

5.2.1.5 อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก 
แม้ว่าลูกจ้างท างานบ้านจะใช้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวทั้งหมดใน

บ้านนายจ้าง แต่นายจ้างในปัจจุบันมิได้กีดกันการติดต่อกับโลกภายนอกเหมือนการศึกษาในอดีตที่
ผ่านมา  

ตารางที ่5.10 
ตารางที่ 25510 เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านอิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก 

เปรียบเทียบผลการศึกษาด้านอิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก 

 สุรีย์พรและคณะ (2548) ผลจากการศึกษา 

สอ
ดค

ล้อ
งก

ัน 

1) ลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากไม่กล้า
ออกนอกบ้านแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจาก
นายจ้าง เนื่องจากกลัวว่ าจะถูกจับ
เพราะไม่มีใบอนุญาตท างาน รวมถึงไม่
คุ้นเคยกับสถานท่ีต่างๆ ในเมือง หรือไม่
มีเพื่อนหรือญาติท่ีจะไปพบ 

1) แรงงานต่างด้าวท่ีพึ่งจะเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้
ไม่นานและไม่มีใบอนุญาตท างานมีความเกรงกลัว
การถูกตรวจสอบและถูกจับกุมจากเจ้าหน้า ท่ี
ต ารวจ บางรายไม่ต้องการออกไปไหน เพราะไม่รู้
จะออกไปท าอะไร ไม่คุ้นเคยกับสถานท่ีรวมถึงเป็น
การสิ้นเปลืองเงินโดยเปล่าประโยชน์ 

แต
กต

่าง
กัน

 

1) ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่มีชีวิต
อย่างถูกจ ากัดขอบเขตและโดดเด่ียวใน
ฐานะลูกจ้างท างานบ้าน 
2) ลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากไม่กล้า
ออกนอกบ้านแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจาก
นายจ้าง เนื่องจากพวกเขายุ่งมาก 

1) ลูกจ้ า งท า งานบ้ าน ทุกรายมีอิ สระในการ
ติดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก โดยนิยมใช้
โทรศัพท์ในการติดต่อเพื่อนหรือญาติพี่น้อง 
2) แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานานมีแนวโน้มว่าจะไม่มีความเกรงกลัว
ต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีต ารวจหากเดินทาง
ออกนอกบ้านนายจ้างแม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาต
ท างาน เนื่องจากพวกเขารับรู้ข้อมูลจากเครือข่าย
ทางสังคมของพวกเขาว่า เพียงแค่จ่ายส่วยให้
เจ้าหน้า ท่ีต ารวจก็สามารถออกมาท างานได้
เหมือนเดิม 
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ปัจจุบันลูกจ้างท างานบ้านสามารถใช้เวลาส่วนตัวช่วงพักหรือช่วงหลังเลิก
งานในการพูดคุยโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่านายจ้างบางรายอนุญาตให้ลูกจ้างท างานบ้านใช้ไวไฟ
ของที่บ้านในการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต เพ่ือเล่นเฟสบุ๊ค ไลน์ หรือเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งลูกจ้าง
ท างานบ้านมีความพอใจที่สามารถติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้ผ่านทางโทรศัพท์ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้
ออกไปพบปะกันก็ตาม กรณีที่จะออกจากบ้านนายจ้าง ลูกจ้างท างานบ้านสามารถขอหยุดเป็นครั้ง
คราว ซึ่งพบว่าพวกเขามีความเกรงใจที่จะขอนายจ้างหยุด ประกอบกับการไม่มีใบอนุญาตท างาน 
ความไม่คุ้นเคยสถานที่และความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้พวกเขาไม่ค่อยมีความ
ต้องการเดินทางออกนอกบ้านนายจ้าง 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าในมุมมองของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้าน 
ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายการจ้างงานและ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานพบว่า หากนายจ้างมีความรู้และปฏิบัติตามกฎหมายจะท าให้แรงงานต่าง
ด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อีก โดยเฉพาะในองค์ประกอบ
ด้านสถานภาพทางกฎหมาย และด้านสมดุลชีวิตการท างาน แต่ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ด้าน
ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และด้านอิสระในการติดต่อกับภายนอก เป็นองค์ประกอบที่
นายจ้างแต่ละคนจัดหาให้ตามก าลังและความเหมาะสม  

5.2.2 ส่วนที่ 2 ปัญหาในการท างาน 
จาก ภาพที่ 5.2 เครือข่ายทางสังคมหรือทุนทางสังคมช่วยลดความเสี่ยงในการ

เข้ามาท างานได้ โดยเฉพาะการเลือกนายจ้าง สอดคล้องกับการศึกษาของ มนทกานต์และพัชรวลัย 
(2557) ลูกจ้างท างานบ้านมักจะหางานท าและสอบถามข้อมูลของนายจ้างผ่านเครือข่ายทางสังคมที่
ตนเองมี เช่น ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาท างานตามที่ได้รับค าชักชวน และ
พบว่าในรายที่ตัดสินใจเข้ามาท างานตามข้อมูลที่ได้รับมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ปัญหาที่พบใน
ลูกจ้างท างานบ้าน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านความสามารถของตัวลูกจ้าง และบางรายมีปัญหาเกี่ยวกับ
สภาพความเป็นอยู่และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพิจารณาไปถึงเหตุผลการตัดสินใจการท างาน 
พบว่าตัดสินใจเดินทางเข้ามาท างานเมื่อรู้สึกมั่นใจว่าจะได้ท างานในสถานที่ที่ดี มีรายได้ไปจุนเจือ
ครอบครัวของตน และมีนายจ้างที่ดี โดยที่พวกเขาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท างานทั้งหมดและไม่รู้
ว่าตนเองจะสามารถท างานได้ครบถ้วนตามที่นายจ้างต้องการหรือไม่ 
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ภาพที่45.3 แผนผังสรุปปัญหาในการท างานของลูกจ้างท างานบ้าน 

แม้ว่าลูกจ้างท างานบ้านบางรายจะประสบปัญหาในการท างาน แต่ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน การที่นายจ้างแสดงความเข้าใจและให้การ
สนับสนุน ท าให้พวกเขามีก าลังใจที่จะพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะในรายที่รู้สึกว่างานที่เขาท าอยู่เกินกว่า
ความสามารถของตนเอง พวกเขาต้องการก าลังใจและความช่วยเหลือจากนายจ้างสูงกว่าในรายที่ไม่มี
ปัญหาในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการการแลกเปลี่ยนรายคู่ (Dyadic exchange) ตาม
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader-Member Exchange: LMX) และสอดคล้อง
กับ Ceylan (2016) ว่านายจ้างต้องให้การสนับสนุนลูกจ้างในหลายๆ ทาง เพ่ือให้ลูกจ้างท างานได้
ตามท่ีคาดหวัง  

นอกจากนี้ยังพบว่าเงื่อนไขการท างานบางประการที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่ทราบมาก่อน 
เช่น กรณีนายจ้างเลี้ยงสุนัขจ านวนมาก และลูกจ้างท างานบ้านต้องเก็บอุจจาระทุกวันก่อนรับประทาน
อาหาร เป็นปัญหาที่ลูกจ้างท างานบ้านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากลูกจ้างไม่กล้าพูดกับนายจ้าง ก็ต้อง
หลีกเลี่ยงจากสภาพดังกล่าวด้วยตัวเองโดยการลาออก ซึ่งภายหลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทราบข่าว
ว่าผู้ให้ข้อมูลที่ประสบปัญหาดังกล่าวออกจากงานและเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Chen et al. (2016) ว่าสมาชิกที่อยู่ในสภาพการท างานที่โดดเดี่ยวและมีความสนิท
สนมกับผู้น าต่ า จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจลาออกสูง 
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5.3 ประโยชน์ที่ได้รับเชิงวิชาการ 

คุณภาพชีวิตการท างานเป็นแนวคิดที่สามารถน าไปศึกษากับคนได้ทุกกลุ่ม และทุก
อาชีพ แต่ผู้วิจัยต้องทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดนี้ และท าความเข้าใจกับ
บริบทหรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการท างานของกลุ่มคนหรืออาชีพที่จะท าการศึกษา เพราะ
พวกเขามีสภาพการท างานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้องค์ประกอบที่จะน ามาศึกษาในแต่ละครั้ ง
จ าเป็นต้องปรับให้มีความสอดคล้องกันด้วย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณในการก าหนดกรอบของ
คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างท างานบ้านไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพการจ้างงาน (2) สมดุลชีวิต
และการท างาน (3) ชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม (4) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ และ (5) 
อิสระในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาค าตอบของการวิจัย ซึ่งท า
ให้พบว่า การรับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญอีก 2 ส่วน 
คือ 1. มุมมองต่องานของลูกจ้าง และ 2. ผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
ดังนั้น หากองค์ประกอบอ่ืนๆ จะมีความบกพร่องไปจากสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับตามความเป็นจริง 
เช่น การมีใบอนุญาตท างาน และการได้รับวันหยุด แต่ปัจจัยทั้ง 2 ข้างต้น จะช่วยปรับสมดุลให้ลูกจ้าง
ท างานบ้านยังคงพอใจกับคุณภาพชีวิตการท างานในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานในอาชีพหรือกลุ่มคนอื่นๆ ก็เช่นกัน ไม่ควรศึกษาเพียง
แค่ให้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างมีหรือขาดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานด้านใด 
ตามที่ผู้วิจัยตั้งกรอบเอาไว้ตั้งแต่เริ่มวางแผนศึกษา แต่ต้องศึกษาให้เห็นถึงสาเหตุ ความเป็นมาและ
บริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพวกเขา เพราะจะท าให้เข้าใจมุมมองของพวกเขาได้ชัดเจนยิ่งถึง และท าให้
ทราบถึงที่มาของการรับรู้คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีในบริบทของกลุ่มคนที่ท าการศึกษา ซึ่งผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน เพ่ือให้พวกเขามีความพอใจ
และรักษากลุ่มคนมีความสามารถไว้กับนายจ้างหรือองค์กรได้อย่างยาวนาน 

5.4 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 

ผลการวิจัยชี้ชัดว่าแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านส่วนใหญ่พอใจกับคุณภาพชีวิต
การท างานในปัจจุบัน โดยที่พวกเขาแทบจะไม่มีความรู้ใดๆ ในกฎหมายแรงงานและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่พึงจะได้รับ จึงมีความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการ หากพวกเขามีความรู้ในกฎหมาย
แรงงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แล้วพวกเขาจะยังพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ ยังคงยินดีจะท างานใน
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สภาพนั้นๆ ต่อไปโดยไม่เรียกร้องใด หรือจะมีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยพวกเขาจะเรียกร้องสิทธิต่างๆ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดเป็นปัญหาระดับชาติเช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึนกับแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง 

5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการบริหารนายจ้าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานต่างด้าว เช่น กระทรวงแรงงานและ

กรมการจัดหางาน ควรหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวท างานรับใช้
ในบ้านเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ได้แก่ 

1) ความส าคัญของการจ้างงานถูกกฎหมาย โดยสร้างความเข้าใจให้เกิดแก่
นายจ้างว่า การจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย ท าให้นายจ้างมีหลักฐานยืนยันตัวตนของลู กจ้าง ซึ่ง
ใบอนุญาตท างานมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและในแง่ของการ
ป้องกันลูกจ้างท าการทุจริตต่อนายจ้าง 

2) กฎหมายคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้นายจ้าง
เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามที่ลูกจ้างสมควรจะได้รับ  โดยอาจจัดท าเป็นคู่มือข้อควร
ปฏิบัติต่อลูกจ้างท างานบ้านแก่นายจ้าง หรือ การจัดสัมมนาให้ความรู้กับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่าง
ด้าวท างานรับใช้ในบ้าน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านายจ้างจะมีความรู้ในกฎหมายอย่างครบถ้วนก็ยังไม่สามารถ
การันตีว่านายจ้างจะปฏิบัตตามกฎหมาย นายจ้างอาจจะไม่ปฏิบัติตาม เพราะถือว่าลูกจ้างไม่มีความรู้
อะไร อีกท้ังเบื้องหลังประตูบ้านนายจ้าง เป็นการยากท่ีจะตรวจสอบให้ความยุติธรรมกับลูกจ้างในกลุ่ม
นี้ การให้ความรู้แต่เฉพาะนายจ้างจึงไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด รัฐบาลจึงควรสร้างความรู้ให้เกิดที่ตัวลูกจ้าง
ด้วย 

5.4.2 ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการบริหารแรงงานต่างด้าว 
ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาท างานรับใช้ในบ้านในประเทศไทย พวก

เขาควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมที่ตนเองมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะเครือข่ายที่พวก
เขามีเป็นทั้งแหล่งข้อมูลในการหางาน และแหล่งให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการท างาน
ในประเทศไทย 
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รัฐบาลอาจช่วยแรงงานต่างด้าวด้วยการหาวิธีการที่สร้างความรู้แก่ตัวแรงงาน
ต่างด้าวผ่านการใช้ทุนทางสังคม ซึ่งจากการศึกษาของ มนทกานต์และพัชราวลัย (2557) ได้ชี้ให้เห็น
ว่าในกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม10 ซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่แรงงาน
ข้ามชาติมีหรือสร้างขึ้นเมื่อมาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ปลายทาง หมายรวมถึง ครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนที่มี
สัญชาติเดียวกัน เพ่ือนคนไทย นายหน้า นายจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และหน่วยงานของรัฐ
ไทย อาทิ หน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทย การใช้ช่องทางนี้สร้างความรู้ทางกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับการท างานในประเทศไทยไปสู่ตัวแรงงานต่างด้าวจึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางการใช้ให้เป็นประโยชน์ การสร้างความรู้ให้เกิดที่ฝั่งลูกจ้างจะเป็น
เกราะป้องกันอย่างหนึ่ง ให้นายจ้างพึงระวังการละเมิดกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง อันจะ
ท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านดีขึ้น  

ส าหรับวิธีการให้ความรู้ควรเริ่มจากแรงงานต่างด้าวที่รัฐบาลมีประวัติการเข้ามา
ท างานในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี เพ่ือเป็นตัวแทนในการรับข้อมูลไปเผยแพร่ต่อในเครือข่ายทาง
สังคมท่ีพวกเขามีอยู่ และเพ่ือให้คนในเครือข่ายสังคมของพวกเขาส่งผ่านข้อมูลออกไปยังเครือข่ายทาง
สังคมอ่ืนๆ ที่พวกเขา ซึ่งจะท าให้ความรู้ส่งผ่านไปถึงพวกเขาได้มากกว่าข้อมูลจากนายจ้างฝ่ายเดียว 

5.5 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. ผู้วิจัยถูกนายจ้างบางรายกีดกัน เนื่องจากนายจ้างเห็นขณะเข้าไปขอสัมภาษณ์ หาก
ผู้วิจัยสามารถสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ได้อาจท าให้ผลการวิจัยแตกต่างออกไป 

2. เนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสาร ผู้วิจัยจึงสามารถท าการสัมภาษณ์ได้เฉพาะแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานภาษาไทยดีที่สุดในบรรดา 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา) ผลการวิจัยจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ในกลุ่มท่ีมีปัญหาการสื่อสารกับนายจ้าง 

3. ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้อาศัยอยู่กับนายจ้างในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงไม่
เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของแรงงานต่างด้าวที่ท างานในต่างจังหวัด 

4. ผู้วิจัยพยายามหาผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุการท างานสูง เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบกับผู้ที่มี
อายุการท างานต่ า แต่พบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะเข้ามาท างานบ้านในตอนแรกและเปลี่ยนไป
ท างานอ่ืนๆ ในภายหลัง ผู้ให้ข้อมูลที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่จึงมีอายุงานไม่สูงมากนัก  

                                           
10 “ทุนทางสังคม” หมายถึง การสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูล การเงิน ที่อยู่อาศัย และการท างาน ซ่ึงจะช่วยลด
ต้นทุน และความเสี่ยงจากการย้ายถิ่น รวมถึงช่วยในการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ปลายทาง ทั้งนี้ แหล่งของทุนทางสังคม 
(source of social capital) ที่ส าคัญ คือ เครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่และที่สร้างขึ้นใหม่ ทั้งในพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทาง (มน
ทกานต์และพัชราวลัย, 2557) 
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5.6 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาในแรงงานต่างด้าวที่พูดภาษาไทยไม่ได้ เนื่องจากผู้วิจัยพบว่ามีแรงงานต่าง
ด้าวที่ท างานรับใช้ในบ้านแต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับนายจ้างได้ เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพชีวิต
การท างาน ปัญหาในการท างานหรือความรู้สึกต่างๆ ที่ต้องท างานโดยไม่สามารถสื่อสารกับนายจ้างได้ 

2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ท างานรับใช้
ในบ้าน เพ่ือให้ทราบว่าแรงงานทั้ง 2 ประเภทมีคุณภาพชีวิตการท างานต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานด้วย
ตนเองกับแรงงานต่างด้าวที่หางานผ่านบริษัทจัดหางาน ว่าบริษัทจัดหางานสามารถช่วยคัดกรอง
นายจ้างได้หรือไม่ อย่างไร หรือแรงงานต่างด้าวที่หางานผ่านบริษัทจัดหางานมีคุณภาพชีวิตเหมือน
หรือต่างจากแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหางานด้วยตนเองอย่างไร  

4. ควรศึกษาแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในชุมชน  (Community) เดียวกันหรือหมู่บ้าน
เดียวกัน ว่ามีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างไร และการสร้างเครือข่ายดังกล่าวส่งต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพวกเขาหรือไม่ อย่างไร 

5.7 ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 

5.7.1 ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อวิจัย 
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันมีระบบบริหารจัดการ และ

มาตรการลงโทษนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้มงวดมากขึ้น ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากปัจจัยด้านความสะดวกในการ
เดินทางประกอบกับอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ท าให้แต่ละปีมีจ านวนแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องออกนโบายการจัดการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและจัดการน าแรงงานผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง ซึ่งการจัดการนี้ไม่ใช่เพ่ือความถูกต้อง
เพียงอย่างเดียว เพราะถือเป็นการจัดการคุณภาพชีวิตการท างานของพวกเขาอย่างหนึ่ง คือ การท าให้
พวกเขามีสิทธิและได้รับการคุ้มครองในการท างานอย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิตการ
ท างานเป็นสิ่งขึ้นอยู่กับมุมมองต่องาน และเงื่อนไขการท างานของแต่ละคน ซึ่งมีเรื่องของสภาพการ
ท างานและสภาพการใช้ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การก าหนดว่า “อะไรเป็นส่วนประกอบที่ท าให้
สภาพชีวิตการท างานที่ดีนั้นก าหนดได้ยาก”  

ปัจจุบันมีกระแสเกี่ยวกับเรื่อง สมดุลชีวิตและการท างาน (Work-Life Balance) 
ที่ทุกคนต้องการมีชีวิตส่วนตัวที่แยกจากเวลาการท างาน จนท าให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
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พยายามท าให้เกิดการหลอมรวมระหว่างชีวิตและการท างาน (work-Life Integration) ด้วยนโยบาย
ต่างๆ ที่ท าให้งานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต โดยที่พวกเขายังสามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้ตามปกติ เช่น 
นโยบาย Work at Home หรือการท างานที่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับงานรับใช้ในบ้าน อาจกล่าวได้ว่า 
นายจ้างที่ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านรู้สึกมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีได้นั้น เกิดจากพวกเขารู้สึกถึงถึง
ความเป็นบ้านมากกว่าสถานที่ท างาน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานก็เป็นสิ่งที่ทุกๆ อาชีพต้องการในบริบทที่ต่างกัน แม้ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นกายภาพแต่กลับ
เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อจิตใจ เพราะเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่และความสะดวกสบายในการท างาน 

เมื่อกล่าวถึงสิ่งตอบแทนจากการท างาน เงินย่อมเป็นสิ่งแรกที่ทุกๆ คนค านึงถึง 
แต่เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบแทนความรู้สึกของคนท างานได้ สอดคล้องกับระบบบริหาร
ค่าตอบแทนตอบแทนในองค์กร เพราะแม้แต่ลูกจ้างท างานบ้าน พวกเขายังต้องการสิ่ง อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเงิน แต่สุดท้ายแล้วในทางสังคมที่กล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” การเกิดขึ้นของ
กระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่พัฒนาไปตามระยะขั้นของความสัมพันธ์ กลับเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยง
จิตใจของคนท างานให้มีความผูกพันกับองค์กรหรือผูกพันกับนายจ้าง ท าให้พนักงานหรือลูกจ้าง เกิด
ความพอใจกับคุณภาพชีวิตการท างานและยินดีอยู่ท างานกับองค์กรหรือนายจ้างไปอย่างยาวนาน 

5.7.2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามว่า การเข้าไปขอ

สัมภาษณ์ลูกจ้างจากนายจ้างโดยตรง เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะได้รับความร่วมมือ ผู้วิจัยถูกปฏิเสธจาก
นายจ้าง 3 ราย ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับวิธีการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลโดยการใช้ “คนกลาง” ซึ่งมีความคุ้นเคย
กับทั้งฝ่ายผู้วิจัยและฝ่ายผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ติดต่อขอความสมัครใจกับผู้ให้มูลโดยไม่ให้นายจ้างของผู้ให้
ข้อมูลรู้ถึงการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ซึ่งวิธีการนี้ท าให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ครบตามเป้าหมาย ผู้วิจัยเตรียมตัว
เข้าไปเก็บข้อมูลอย่างดีทั้งเรื่องของการแต่งกาย ที่พยายามแต่งตัวให้คล้างคลึงกับผู้ให้ข้อมูล และ
เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เอกสารค าถามและสมุดจดบันทึกต่างๆ แต่เมื่อลงไปสัมภาษณ์จริง ผู้วิจัย
แทบจะไม่มีโอกาสได้จดข้อมูล เพราะต้องให้ความสนใจกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้
ข้อมูล และต้องตั้งใจฟังข้อมูลเพ่ิมเติมจากการพูดคุยกันระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่
ศึกษาด้วย แล้วจึงกลับมาบันทึกข้อมูลที่จ าไดห้ลังจากสัมภาษณ์ 

ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่า สถานการณ์การสัมภาษณ์จริงกับแผนการ
ที่ตั้งไว้มีความแตกต่างกัน เมื่อได้เริ่มสัมภาษณ์ไปแล้ว ผู้วิจัยต้องพยายามปรับล าดับค าถาม และ
ซักถามข้อมูลเพ่ิมตาม ไปตามการค าตอบของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือความต่อเนื่อง ตามรูปแบบการสัมภาษณ์
แบบกึ่งการสนทนาที่ผู้วิจัยเลือกใช้ โดยที่ยังต้องคงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเอาไว้ ไม่ผิดเพ้ียน ไป 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้  แต่หลังจากเก็บข้อมูลไประยะหนึ่ง กลับ
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พบว่า การทบทวนวรรณกรรมก็ต้องปรับตามข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เช่นกัน ตอนเริ่มต้น ผู้วิจัย
ได้วางกรอบไว้เฉพาะ คุณภาพชีวิตการท างาน แต่เมื่อเข้าไปสัมภาษณ์จริง ผู้วิจัยพบว่ายังมี
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ผู้วิจัยมองข้ามไป และต้องกับมาทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติม ตามสิ่งที่ค้นพบจาก
การสัมภาษณ์ เพ่ือให้สามารถสรุปผล ตีความ และอภิปรายผล ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็นที่ได้เก็บ
ข้อมูลมา 

การวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้เข้าถึงความหมายของค าว่า Research ที่แท้จริง ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แม้แต่ในขณะที่ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมี
ช่องว่างของข้อมูลที่ขาดหายไป ที่สามารถน าไปศึกษาต่อได้ในอนาคต  

5.7.3 ความรู้เกี่ยวกับการท างานของตนเอง 
ผู้วิจัยเป็นคนหนึ่งที่ใช้แรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี ตั้งแต่กฎหมายยังไม่เข้มงวด 

ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และภายหลังกฎหมายลงโทษมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ผู้วิจัยจึงน าแรงงานต่างด้าวที่มีไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามฎหมาย ซึ่งส่วนตัวผู้วิจัยใช้แรงงานต่าง
ด้าวประเภท กรรมกร จึงมองว่า การมีใบอนุญาตท างานเป็นสิ่งส าคัญ เพราะโอกาสที่ต ารวจจะเข้ามา
ตรวจถึงสถานที่ท างานมีสูงมาก หากถูกตรวจสอบและถูกด าเนินคดีแล้ว มิใช่เพียงแค่เสียเงินค่าปรับ 
แต่ยังสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ในช่วงที่ลูกจ้างถูกจับและต้องหาลูกจ้างใหม่ ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีกเช่นกัน นอกจากนี้ การจ้างแรงงานต่างด้าวยังมีค่าใช้จ่ายสูงมาก กว่าที่จะท าให้
พวกเขามีสถานถูกต้องตามกฎหมาย และใช้เวลานานกว่าที่พวกเขาจะสามารถท างานได้คุ้มค่ากับการ
ลงทุนที่เสียไป จึงมีความจ าเป็นต้องรักษาพวกเขาให้ท างานได้อย่างยาวนาน  

การศึกษาครัง้นี้ท าให้ผู้วิจัยเห็นแนวทางการน าแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานมา
ใช้บริหารแรงงานต่างด้าวได้ชัดเจนมากขึ้น และยังพบข้อบกพร่องของตนเองว่า ผู้วิจัยมักจะไม่ค่อย
พูดคุยกับลูกจ้างคนใหม่ๆ เพราะกลัวว่าเขาจะรู้สึกอึดอัด แต่จริงๆ แล้วเราควรเอาใจใส่พวกเขาโดย
การพูดคุย ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่เขา เมื่อเห็นว่าเป็นการสมควร เพราะพวกเขาย่อมไม่
กล้าจะพูดกับเราโดยตรง การเอาใจใส่พวกเขา จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น จนพัฒนาไปสู่
ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการให้พวกเขาเกิดความพอใจในคุณภาพชีวิตการท างานอันจะท า
ให้พนักงานมคีวามสุขในการท างานได้ในที่สุด  
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ค าถามสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก 

ค าถามสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
องค์ประกอบหลัก ค าถาม 

1. สถานภาพการจ้าง
งาน 

1) เรามีใบอนุญาติท างานถูกต้องไหม ใครเป็นออกค่าใช้จ่าย 
2) เรามีความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตท างานไหม คิดว่าใบอนุญาตท างานมี

ประโยชน์ต่อเรายังไง 

2. สมดุลชีวิตและการ
ท างาน 

 

3) ช่วยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ตื่นนอนเราท างานอะไรบ้าง มีเวลาพักผ่อนช่วง
ไหนหรือประมาณกี่ชั่วโมง แล้วรู้สึกว่าเวลาพักผ่อนเราเพียงพอไหม 
เพราะอะไร 

4) เราท างานเหมือนเดิมทุกวันไหม หรือว่าแล้วแต่ว่าเขาจะสั่งให้เราท า
อะไร 

5) มีวันหยุดไหม ตกลงกันกับนายจ้างยังไง 

3. ชีวิตความเป็นอยู่ที่
เหมาะสม 

6) ที่พักของเราเป็นแบบไหน มีอะไรให้บ้างในที่พัก พอใจไหม 
7) ท างานอยู่แต่ในบ้าน แล้วเราหาข้าวกินเองยังไงหรือว่าเขามีให้เรากิน

แบบไหน 
4. ค่าตอบแทนที่

ยุติธรรมและ
เพียงพอ 

8) ให้เราเปรียบเทียบงานที่เล่ามาเมื่อกี้นี้กับเงินเดือนที่ได้เราคิดว่ามัน
เป็นยังไง เราพอใจไหมหรือว่าเราคิดยังไง 

5. อิสระในการติดต่อ
กับภายนอก 

9) ท างานอยู่แต่ในบ้านอย่างนี้ออกไปข้างนอก ไปเที่ยวไปหาเพ่ือนได้
ไหมคะ 

ส่วนที่ 2 ปัญหาในการท างาน 

10) งานที่เราท าอยู่ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหม 
11) ก่อนที่เราจะตัดสินใจมาท างานกับนายจ้างรู้ไหมว่างานเราท าอะไร เราคิดยังไงหรือว่าตัดสินใจ

จากอะไรถึงมาท างานกับนายจ้างคนปัจจุบัน 
12) นอกจากท่ีเขาดูแลอยู่ตอนนี้อยากจะให้เขาดูแลอะไรอีกบ้าง หรือว่าเราอยากมีนายจ้างแบบ

ไหน 
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