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บทคัดย�อ

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา

ในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติ

เมียนมาในประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติ

เมียนมาในกลุมอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดสมุทรสาคร และ 4) เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปองกันปญหาการขาดแคลน

แรงงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 400 คน 

ท่ีเปนพนักงานสัญชาติเมียนมาซ่ึงปฏิบัติงานจําแนกตามอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดสมุทราสาครท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 

5 อันดับ ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจาก

กระดาษ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน

ดวยการทดสอบที (T-Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยผลการวิจัยพบวา 

1) พนักงานสัญชาติเมียนมามีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยอยูในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 2) ปจจัย

สวนบุคคลดานเพศ อายุงาน สถานภาพสมรสท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน

สัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอ

ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีไมแตกตางกัน และ 3) พนักงานสัญชาติเมียนมา

ท่ีปฏิบัติงานในประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา

ในประเทศไทยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลของการศึกษาน้ีไดนําไปสูแนวทางในการปองกัน

ปญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยในอนาคต

คําสําคัญ : ความสุขในการทํางาน พนักงานสัญชาติเมียนมา การขาดแคลนแรงงาน

71คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

วันท่ีไดรับตนฉบับบทความ : 7 ตุลาคม 2564

วันท่ีแกไขปรับปรุงบทความ : 19 มกราคม 2565

วันท่ีตอบรับตีพิมพบทความ : 21 มกราคม 2565

บ ท ค ว า ม วิ จั ย

การศึกษาระดับความสุขในการทํางาน
ของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย



Dr.Kangwan Yodwisitsak
Assistant Professor of Faculty of Business Administration for Society,

Srinakharinwirot University

Rattiya Yooyen
Officer, Provincial Waterworks Authority

ABSTRACT

The aims of this study were: 1) to evaluate the level of happiness at work amongst Myanmar 

employees working in Thailand, 2) to determine the effect of demographic characteristics on 

happiness at work, 3) to compare the level of happiness at work amongst Myanmar employees 

working in major industries in Samutsakhon province, and 4) to propose the preventive suggestions in 

dealing with labor shortage of the manufacturing sectors in Thailand. Four hundred Myanmar employees 

were selected as representative from 5 major industries included food, textile, plastic, paper and paper 

products, and metal industries. The data were then analyzed using descriptive statistics, T-test and 

One-way ANOVA test. The results revealed that 1) the overall level of happiness at work was “very 

high” 2) Demographic characteristics including gender, working experiences and marital status significantly 

influenced the level of happiness at the level 0.05, and 3) The level of happiness at work amongst 

Myanmar employees working in different industries was statistically different at the level of 0.05. The 

result of this study could lead to several preventive suggestions for manufacturing industries in dealing 

with labor shortage in the future.
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บทนํา
ในชวงหลายปท่ีผานมา ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม ทําใหมีผลกระทบตอตลาดแรงงานของประเทศไทย เน่ืองจากตลาดแรงงานของไทยมีไมเพียงพอและแรงงาน

สัญชาติไทยไมนิยมทํา จากสภาวะท่ีประเทศไทยขาดแคลนแรงงานไรฝมือน้ี แรงงานตางดาวจึงเปนทางเลือกหน่ึงในการ

แกไขปญหาท่ีจะทําใหธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมดําเนินไปได (Srilert, 2014) เม่ือแรงงานตางดาวจาก

หลายสัญชาติมารวมตัวกันเพ่ือทํางานในประเทศมากข้ึน ยอมเกิดความหลากหลายดานคุณลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทาง

ความคิด รวมท้ังความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเปนอยู ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนมากข้ึนหลังการเปดประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) กลาวคือ เม่ือมีแรงงานตางชาติเขามาทํางานในประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมาท่ี

ไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในประเทศไทยมีปริมาณท่ีมากถึง 1,520,911 คน (Foreign Workers Admistration Office, 

2020) และมีการกระจายตัวอยูท่ัวประเทศไทยท้ังในเขตชนบทและเขตเมือง ซ่ึงหากองคการไมไดมีการบริหารจัดการท่ีดี 

ก็จะสงผลใหการทํางานไมราบร่ืน ไมเปนอันหน่ึงอันเดียว อันนําไปสูปญหาในดานตาง ๆ  ได (Nimnual, 2013) ไมวาจะเปน

ทางดานสังคม ดานสาธารณสุข หรือดานความม่ันคง นอกจากน้ีการทํางานในความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังสงผลตอ

การทํางานรวมกันของแรงงาน ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดําเนินงานตอองคการท้ังทางบวกและทางลบ ดังน้ัน หากองคการสามารถ

บริหารจัดการความหลากหลายน้ีได จะทําใหแรงงานหรือบุคลากรในองคการเกิดความสุขในการทํางาน และสรางผลผลิต

ใหไดตรงตามความตองการขององคการ โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีมีการพ่ึงพาแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก หากแรงงาน

กลุมดังกลาวน้ี (โดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมาท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยยังคงมีปริมาณมาก) ปรับตัวไมทันกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จะทําใหไดรับผลกระทบ เกิดความเครียด วิตกกังวล และไมมีความสุขในการทํางาน ก็อาจจะยายถ่ินฐาน

กลับไปยังประเทศของตน (Theingi & Mon, 2010) ซ่ึงจะสงผลตอภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสงออกของประเทศไทย

ไดในระยะยาวและสงตอไปยังการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในท่ีสุด (Jiawiwatkul & Jiawiwatkul, 2018; Leerasiri, 

2020) เม่ือแรงงานเกิดความสุขในการทํางาน มีความรูสึกท่ีดีตอองคการ ก็จะมีพลัง แรงกาย แรงใจท่ีรวมผลักดันใหผลิต

ผลงานท่ีมีคุณภาพ และสงผลใหการขับเคล่ือนและพัฒนาองคการเปนไปอยางราบร่ืน (Jantarajaturong, Jiawiwatkul & 

Poopan, 2018) ความสุขในการทํางาน จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีมีสวนผลักดันใหแรงงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล “ความสุข” จึงเปนตัวแปรท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา ซ่ึงมีงานวิจัยหลายงานท่ีไดกลาวถึงเร่ืองดังกลาวไปในแนวทาง

เดียวกันวา พนักงานหรือบุคลากรท่ีมีความสุขในการทํางานจะมีผลปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ท้ังยังสงผลใหเพ่ือนรวมงานหรือ

ผูท่ีอยูใกลชิดมีความสุขไปดวย (Manion, 2003; Higashide, 2016)

กลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี เปนพนักงานสัญชาติเมียนมาท่ีปฏิบัติงานในกลุมอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดสมุทรสาคร 

ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 

และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ (Samutsahkon Province, 2020) เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสาครเปนหน่ึงในจังหวัดท่ีมี

โรงงานอุตสาหกรรมอยูเปนจํานวนมาก และมีจํานวนแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมามากท่ีสุดจังหวัดหน่ึงในประเทศไทย

จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

โดยผู วิจัยคาดหวังวา ผลการศึกษาน้ีไปใชประโยชนดานการบริหารองคการในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานตางดาว 

(โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานสัญชาติเมียนมา) ท่ีปฏิบัติงานอยูในประเทศไทย เพ่ือเปนการปองกันปญหาดานการขาดแคลน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต เพราะหากพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยไมมีความสุขในการ

ทํางานและยายถ่ินฐานกลับไปยังภูมิลําเนาแลว ก็จะสงผลตออุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสงออกของไทยได โดยการศึกษา

ในคร้ังน้ีจะศึกษาถึงระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา และเปรียบเทียบระดับความสุขของพนักงาน

สัญชาติเมียนมาท่ีปฏิบัติงานอยูในประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

2. เพ่ือศึกษาวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

3. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในกลุมอุตสาหกรรมหลัก

ในจังหวัดสมุทรสาคร

4. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปองกันปญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

ประโยชน�ที่ได�รับจากการวิจัย
1. ประโยชนในเชิงทฤษฎี

งานวิจัยน้ี เปนการปดชองวางของงานวิจัยเก่ียวกับความสุขในการทํางาน ท่ีเคยมุงเนนเพียงพนักงานสัญชาติไทย 

หรือมุงเนนศึกษาในองคการเพียงแหงเดียว หรือมุงเนนศึกษาในอุตสาหกรรมเพียงอุตสาหกรรมเดียว ซ่ึงงานวิจัยน้ี จะเปน

การเติมเต็มชองวางดังกลาว

2. ประโยชนในเชิงปฏิบัติ

งานวิจัยน้ี สามารถนําไปสูแนวทางในการเสริมสรางความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา ซ่ึงจะเปน

การปองกันการขาดแคลนแรงงานของอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีพนักงานสัญชาติเมียนมาปฏิบัติงานอยู

เปนจํานวนมาก

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง
จากการศึกษาและคนควาเอกสารขอมูล ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขในการทํางานของ

พนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดตามลําดับหัวขอ ดังน้ี

1. สถานการณ�และวิถีชีวิตของแรงงานสัญชาติเมียนมา

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีผานมามีการเติบโตคอนขางสูงทําใหเกิดความตองการแรงงานระดับลางจํานวนมาก 

ท้ังน้ี ปญหาแรงงานตางดาวไมไดเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือเร็ววันน้ี แตเกิดจากการขาดแคลนแรงงานท่ีเปนคนไทยมากวา 10 ปแลว 

จึงตองมีการนําแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานเขามาทํางานทดแทนแรงงานไทยในหลายธุรกิจโดยเฉพาะในภาค

การกอสราง ภาคการประมง และงานบาน เปนตน โดยแรงงานตางดาวน้ีเปนแรงงานท่ีมีการกระจายอยูท่ัวประเทศไทย ท้ังใน

เขตชนบทและเขตเมือง และเปนแรงงานท่ีไดรับคาจางแรงงานต่ํา (Pimonratnakan & Sungrugsa, 2017)

จากขอมูลจํานวนแรงงานสัญชาติเมียนมาท่ีไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทยพบวา ในปจจุบันประเทศไทยมี

แรงงานสัญชาติเมียนมา จํานวน 1,557,426 คน โดยจังหวัดท่ีมีการจดทะเบียนแรงงานสัญชาติเมียนมามากท่ีสุดคือ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 302,442 คน รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 207,836 คน (Foreign Workers 

Admistration Office, 2020) การเพ่ิมข้ึนของแรงงานตางดาวเกิดจากการท่ีประเทศไทยตองพ่ึงพิงแรงงานตางดาวจํานวนมาก
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ในแตละป เพราะกําลังแรงงานไทยไมเพียงพอทดแทนแรงงานท่ีจะเกษียณ และประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะเปล่ียนโครงสราง

ภาคแรงงานใหมีทักษะยิ่งข้ึน ประกอบกับคนไทยไมนิยมทํางานหนักและสกปรกในภาคธุรกิจ นอกจากน้ีแรงงานตางดาวยังมี

คาแรงถูก และนายจางไมตองดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองสวัสดิการแรงงานมากนัก ทําใหมีการไหลเขามาของแรงงานตางดาว

เพ่ิมข้ึน (Aenihon, 2018)

1.1 สถานการณแรงงานสัญชาติเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหน่ึงท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกับความตองการแรงงานจากสวน

ภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศไทย สังเกตไดจากจํานวนโรงงานและสถานประกอบการตาง ๆ  ประสบปญหาการขาดแคลน

แรงงานสัญชาติไทย โดยเฉพาะแรงงานในระดับลาง สถานประกอบการแตละแหงในจังหวัดสมุทรสาคร จะจางแรงงาน

ตางชาติมากหรือนอยข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี ขนาดและประเภทอุตสาหกรรม สาเหตุสําคัญในการจางแรงงานสัญชาติเมียนมาน้ัน 

ก็เน่ืองมาจากแรงงานสัญชาติเมียนมาน้ันไมเลือกงาน ผนวกกับเปนงานท่ีแรงงานสัญชาติไทยไมนิยมทํางาน เน่ืองมาจาก

เปนงานหนัก งานสกปรก และมีกล่ินเหม็น ระยะเวลาการทํางานไมแนนอน เปนงานท่ีอยูกลางแดด ทํางานไมเปนเวลา 

ขาดความม่ันคง อีกท้ังคาจางแรงงานสัญชาติเมียนมาน้ัน ผูประกอบการสวนใหญสามารถกําหนดคาแรงงานได หรือเปน

แรงงานราคาถูก หรือเปนแรงงานท่ีหางายจากกระบวนการเคล่ือนยายแรงงานจากนายหนาคาแรงงาน จากสภาพปญหา

ดังกลาว ทําใหนายจาง/สถานประกอบการตาง ๆ  ท่ีขาดแคลนแรงงานในระดับลาง มีความจําเปนตองการแรงงานตางดาว

มาทดแทน เพ่ือใหกิจการสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง (Pamorn & Tantiwipawin, 2020)

นอกจากน้ี จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพเอ้ือตอการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เน่ืองจากอยูใน

เขตปริมณฑลกรุงเทพฯ มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยการผลิตท่ี

เหมาะสม ตอการลงทุนจึงมีผูประกอบการดานธุรกิจอุตสาหกรรมใหความสนใจมาลงทุน ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด

สมุทรสาครเปนจํานวนมาก โดยอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 5 อันดับแรกของจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsahkon 

Province, 2020) ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ

จากกระดาษ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ

1.2 วิถีชีวิตของแรงงานสัญชาติเมียนมา

วิถีชีวิตของแรงงานสัญชาติเมียนมากอนเขามาทํางาน จะมีความลําบาก ขาดความสะดวกสบาย หางานทํายาก 

รายไดนอยไมเพียงพอตอการใชจาย ตองประหยัดคาใชจายเพ่ือใหครอบครัวอยูไดอยางพอเพียง และมีการกลาวถึงวา ประเทศไทย

เปนประเทศท่ีมีความเปนอยูท่ีดี มีความอุดมสมบูรณ หางานงาย หากมีความขยันจะมีงานใหทําตลอดเวลา วิถีชีวิตของ

แรงงานสัญชาติเมียนมาหลังเขามาทํางานในประเทศไทย จะมีความเปนอยูท่ีสะดวกสบาย มีเงินใชจายสะดวก มีเคร่ือง

อํานวยความสะดวกทําใหใชชีวิตไดอยางมีความสุข เพราะเน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีซ่ึงเอ้ือตอการประกอบอาชีพและสรางรายได

เพียงพอตอการใชจาย สามารถสงเงินไปใหพอแมท่ีเมียนมาได มีเงินเก็บมากข้ึน ชีวิตของครอบครัวดีข้ึน แรงงานสัญชาติ

เมียนมาท่ีอยูประเทศไทยมีวิถีชีวิตใหมท่ีดีข้ึน (Chantavanich & Vungsiriphisal, 2012; Sugantha, 2012; Pimonratnakan 

& Sungrugsa, 2017)

จากการทบทวนวรณณกรรมดังกลาวขางตน การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบระดับความสุข

ของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ท่ีปฏิบัติงานอยูในอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดสมุทรสาคร เน่ืองจากการวิจัย

ในอดีตท่ีผานมาน้ันเคยพบวา ประเภทของงานหรือลักษณะงานท่ีพนักงานไดรับมอบหมายน้ันสงผลตอระดับความสุขในการ

ทํางาน (Chatthong, Sornsri, Ammornwatana & Nutrujiroj, 2016)
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความสุขในการทํางาน

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการทํางาน

ความสุขในการทํางาน เปนความรูสึกท่ีมาจากประสบการณดานบวกภายในจิตใจของแตละบุคคล ซ่ึงไมสามารถ

ประเมินไดจากการสังเกตภายนอก แตจะแสดงออกทางความรูสึกเชิงบวกและทางความรูสึกเชิงลบ หากบุคคลน้ันไมมีความสุข

ในการทํางาน (Diener, 2003) ในขณะท่ี Lyubomirsky (2001) กลาววา ความสุขในการทํางานเกิดจากปจจัยสวนบุคคล 

ประสบการณในการทํางาน แรงจูงใจ แนวคิดเชิงบวก และแนวคิดเชิงจริยธรรม ซ่ึงความสุขในการทํางานจะสงผลลัพธ

ท่ีดีตอบุคคลน้ัน ๆ  เชน สุขภาพรางกายแข็งแรง อารมณดี ตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  ไดดี เปนตน สวน Warr (2007) กลาววา 

ความสุขในการทํางานเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 

หรือประสบการณของบุคคลในการทํางาน และ Manion (2003) กลาววา ความสุขในการทํางาน (Joy at Work) คือ ผลลัพธ

ท่ีเกิดจากการเรียนรู ซ่ึงเกิดจากการกระทํา ความคิดสรางสรรค และความรูสึกปลาบปล้ืมยินดี นําไปสูการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานดวยความสุข สนุกสนานมีความผูกพันและมีความพึงพอใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

บุคคล มีความผูกพันในงานและปรารถนาท่ีจะต้ังใจปฏิบัติงานในองคการตอไป

จากคํานิยามของความสุขในการทํางานขางตน ผูวิจัยจึงสรุปความหมายของความสุขในการทํางานวา เปนการรับรู

ของบุคคลท่ีมีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ประสบการณการเรียนรู ความสัมพันธท่ีดี ตลอดจนไดกระทําในส่ิงท่ีตนรัก 

จนเกิดความยินดีและความพึงพอใจ ทําใหผลงานมีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจในการสรางสรรคผลงาน และปรารถนาท่ีจะ

ต้ังใจทํางานในองคการตอไป

2.2 แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบความสุขในการทํางาน

ถึงแมวา การศึกษาองคประกอบของความสุขในการทํางานน้ันมีอยูหลากหลาย (Warr, 1990; Carnegie, 1996; 

Lu, Shin, Lin & Ju, 1997; Diener, 2003; Gavin & Mason, 2004; Lyubomirsky, King & Diener, 2005; Thayaping, 

2006; Wasanthanarat, 2009; Haar, Schmitz, Di Fabio & Daellenbach, 2019; Yodwisitsak, Yooyen & Kitakawa, 

2019) โดยผูวิจัยเลือกท่ีจะประยุกตใชแนวคิดของ Manion (2003) มาใชในการศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงาน

สัญชาติเมียนมาในประเทศไทย เน่ืองจากแนวคิดดังกลาวครอบคลุมแนวคิดขางตน และไดรับการยอมรับในการนํามาใช

ศึกษาวิจัย ประกอบกับ มีความเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากสามารถวัดไดครอบคลุมกับประเด็นการ

ศึกษาตามขอบเขตของการศึกษาท่ีไดกําหนดไวในวัตถุประสงค

โดย Manion (2003) กลาววา องคประกอบของความสุขในการทํางาน ประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี

1. ดานการติดตอสัมพันธ (Connection) หมายถึง การรับรูถึงความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในองคการท่ีตน

ไดรวมปฏิบัติงาน มีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ติดตอพูดคุยอยางเปนมิตร เปนท้ังผูใหและผูรับความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน 

มีสังคมการทํางานท่ีดี มีความปรารถนาดีตอกัน และกอใหเกิดความรูสึกท่ีเปนสุข ท้ังยังเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความสัมพันธ

ระหวางบุคลากรในสถานท่ีทํางานอีกดวย (Wasanthanarat, 2009; Lyubomirsky, King & Diener, 2005; Haar, Schmitz, 

Di Fabio & Daellenbach, 2019)

2. ดานความรักในงาน (Love at the Work) หมายถึง การรับรูถึงความรักและความผูกพันกับงานอยางเหนียวแนน 

รูวา ตนเองมีภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติใหเสร็จลุลวง มีความยินดีในส่ิงท่ีเปนองคประกอบของงาน มีความกระตือรือรน 
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สุขใจ เพลิดเพลิน มีความสุขและปรารถนาท่ีจะไดปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรูสึกภูมิใจในท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบในงาน 

Wasanthanarat, 2009; Yodwisitsak, Yooyen & Kitakawa, 2019)

3. ดานความสําเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรูวา ตนปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

โดยไดรับความสําเร็จในการทํางาน ไดรับมอบหมายใหทํางานท่ีทาทายใหสําเร็จ มีอิสระในการทํางาน เกิดผลลัพธการทํางาน

ไปในทางบวก ทําใหรูสึกมีคุณคาในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงส่ิงตาง ๆ  เพ่ือปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

มีความกาวหนาและทําใหองคการเกิดการพัฒนา (Thayaping, 2006; Lyubomirsky, King & Diener, 2005)

4. ดานการเปนท่ียอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรูวา ตนเองไดรับการยอมรับและเปนท่ีนาเช่ือในหนวยงาน

ท้ังจากเพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา ผูรวมงานรับรูถึงความพยายามของตนท่ีมีตองาน ผูรวมงานมี

ความคาดหวังท่ีดีและไวใจในการปฏิบัติงานของตน ไดรวมแลกเปล่ียนประสบการณดานการทํางานภายในหนวยงานของตน 

ตลอดจน ไดใชความรูความสามารถในการทํางานอยางตอเน่ือง (Baron, Fortin, Frei, Hauver & Shack, 1990; Haar, 

Schmitz, Di Fabio & Daellenbach, 2019)

2.3 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับความสุขในการทํางาน

ในอดีตท่ีผานมาน้ัน การศึกษาเก่ียวกับระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยในบริบทของปจจัยสวนบุคคล 

สามารถสรุปได ดังน้ี

Ritkaew, Aujirapongpan, Pattanapradit & Jutidharabongse (2020) ศึกษาความสัมพันธของความสุข

ในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล

ดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความสุขในการทํางาน

ท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีดานอ่ืน ๆ  ไดแก ระดับการศึกษา แผนก ตําแหนง และอายุงานท่ีแตกตางกันมีความสุขในการทํางาน

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ Chatthong, Sornsri, Ammornwatana & Nutrujiroj (2016) 

ท่ีศึกษาแนวทางการจัดการความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา: คณะ/องคกรในมหาวิทยาลัยของรัฐพบวา ปจจัยสวนบุคคล

ดานเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนบุตร ลักษณะงาน สถานภาพการจาง และระยะเวลาท่ีทํางานท่ีแตกตางกัน

มีความสุขในการทํางานท่ีแตกตาง อีกท้ังยังสอดคลองกับ Saetang & Pasunon (2015) ท่ีศึกษาความสัมพันธของการ

เปล่ียนแปลงองคกรและความผูกพันตอองคกรกับความสุขในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันมีความสุข

ในการทํางานแตกตางกัน

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยสวนบุคคลมาใชเปนตัวแปรในการศึกษาน้ี โดยองคประกอบหลักท่ีสอดคลองการศึกษา

ในคร้ังน้ี ซ่ึงเปนบริบทของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีสวนใหญแลว จะเปนพนักงานในระดับปฏิบัติการ

โรงงานอุตสาหกรรม โดยปจจัยสวนบุคคลท่ีจะนํามาใชในการศึกษาน้ี ไดแก ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อายุงาน และ

สถานภาพสมรส

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขในการทํางานดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวา เปน

งานวิจัยในอดีตน้ัน เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานสัญชาติไทยเปนจํานวนมาก และมีบริบทการทํางาน

อยูในประเภทธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม หรือในองคการเดียวกันเปนสวนใหญ หรือหากมีการศึกษาจากกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนแรงงานตางดาว ก็จะไมไดระบุหรือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลในดานตาง ๆ  วา สงผลตอระดับความสุขในการทํางาน

77คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 45 ฉบับที่ 173 มกราคม - มีนาคม 2565



แตกตางกันหรือไม ดังน้ัน การวิจัยในคร้ังน้ี จึงทําการศึกษาเพ่ือปดชองวางและเปนการตอยอดแนวความคิดของงานวิจัยตาง ๆ  

ดังกลาว โดยทําการวิจัยท่ีศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานสัญชาติเมียนมา ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลและบริบทการทํางาน

ในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหการวิจัยในคร้ังน้ีมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยผูวิจัยคาดวา ระดับความสุขในการ

ทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลและปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันน้ัน 

จะมีระดับความสุขในการทํางานท่ีแตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

H1

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธของตัวแปรใชในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

ท่ีแตกตางกัน

2. ประเภทอุตสาหกรรมท่ีพนักงานสัญชาติเมียนมาปฏิบัติงานท่ีแตกตางตางกันจะสงผลตอระดับความสุขในการ

ทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยวิธีการสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในเชิงสถิติเพ่ือศึกษา

ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ เปนพนักงานสัญชาติเมียนมาท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 207,836 

คน (Foreign Workers Admistration Office, 2020) ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางในกรณีน้ีผูวิจัยทราบจํานวน

ประชากรท่ีแนนอน โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยกําหนดคาความเช่ือม่ัน 

95% คาคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 5% ไวอยูท่ีไมนอยกวา 400 คน

2. วิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง

ผู วิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบแบงกลุม (Cluster sampling) และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก 

(Convenience sampling) และไดจําแนกตามอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงแบงเปน 5 ประเภท ไดแก 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมกระดาษ

และผลิตภัณฑจากกระดาษ โดยการศึกษาในคร้ังน้ี มีผูสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังส้ิน 414 คน ซ่ึงมากกวา

จํานวนข้ันต่ําของจํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไวท่ี 400 คน

3. ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย

ตัวแปรตน (X) คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพ และอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึง

ประกอบดวย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจาก

กระดาษ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ

ตัวแปรตาม (Y) คือ ความสุขในการทํางาน ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี ดานการติดตอสัมพันธ ดานความรัก

ในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดานการเปนท่ียอมรับ

4. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร หนังสือ 

บทความ ผลงานวิจัยตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสราง

เคร่ืองมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย และนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดย Yodwisitsak, Yooyen 

& Kitakawa (2019) มาประยุกตใชในการวิจัย เน่ืองจากขอบเขตการวิจัยมีความใกลเคียงกัน โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 

2 สวน สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อายุงาน 

สถานภาพสมรส อุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงาน โดยใชลักษณะแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Response Question) 

เปนลักษณะใหเลือกตอบ (Multiple Choices Question) และเปนขอมูลประจําตัว (Identification Information) และ
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สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความสุขในการทํางาน จํานวน 20 ขอ ซ่ึงแบบออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการติดตอสัมพันธ 

ดานความรักในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดานการเปนท่ียอมรับ โดยใชแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended 

Response Question) ซ่ึงใชมาตรวัดขอมูลประเภทมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) ระดับการวัดขอมูลประเภท

อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบงเปน 5 ระดับ ต้ังแต 1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) 2 (ไมเห็นดวย) 3 (ไมแนใจ) 4 (เห็นดวย) 

และ 5 (เห็นดวยอยางย่ิง)

5. การทดสอบเครื่องมือ

ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือนําไปทดสอบ

หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) คาอัลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ ∝ ≤ 1 โดยกําหนด

คาความเช่ือม่ันท่ียอมรับไดตองไมต่ํากวา 0.7 คาท่ีใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวา มีความเช่ือม่ันสูง (Vanichbuncha, 2002) 

โดยคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของตัวแปรตาม (Y) อยู ท่ี 0.970 เม่ือแยกรายดานคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน อยู ท่ี 

0.969–0.970 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑยอมรับได

6. การวิเคราะห�ข�อมูล

สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เพ่ือสรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีอธิบาย

โดยใชคาความถ่ี (Frequency) คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)

2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติตาง ๆ  

ในการวิเคราะห ดังน้ี (1) การทดสอบที (T-Test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานในความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

2 กลุมท่ีเปนอิสระกัน และ (2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานใน

ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยการสุมกลุมตัวอยางแตละกลุมเปนอิสระตอกัน และ

ไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
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ผลการวิจัย

1. ข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนท้ังหมด 414 คนพบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกันมากนัก 

โดยเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.48 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.52 มีอายุระหวาง 21–30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

38.65 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41–50 ป คิดเปนรอยละ 37.20 มีอายุงานระหวาง 6–10 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

47.58 รองลงมาคือ อายุงานระหวาง 11–15 ป คิดเปนรอยละ 32.85 มีสถานภาพสมรส (อยูดวยกัน) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

มีสถานภาพไมไดสมรส คิดเปนรอยละ 38.65 คิดเปนรอยละ 40.82 และสวนใหญปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร มากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 25.12 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑส่ิงทอ คิดเปนรอยละ 20.53

2. ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

กลุมตัวอยางมีภาพรวมระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.47 คิดเปน

รอยละ 89.40 เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบยอยของความสุขในการทํางานพบวา ดานการเปนท่ียอมรับ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด

คือ 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 รองลงมาคือ ดานการติดตอสัมพันธ มีคาเฉล่ีย 4.47 คิดเปนรอยละ 89.40 ดานความรัก

ในงาน มีคาเฉล่ีย 4.46 คิดเปนรอยละ 89.20 ในขณะท่ีดานความสําเร็จในงานมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 4.32 คิดเปนรอยละ 

86.40 โดยทุกองคประกอบยอยของความสุขในการทํางาน จัดอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด

3. ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย จําแนกตามอุตสาหกรรมท่ี
ปฏิบัติงาน

ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศในภาพรวม โดยจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ท่ีปฏิบัติงานพบวา กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 4.79 คิดเปนรอยละ 95.80 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ คาเฉล่ีย 4.76 คิดเปน

รอยละ 95.20 ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทย

นอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 3.83 คิดเปนรอยละ 76.60

เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบยอยของความสุขในการทํางานพบวา กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในทุกอุตสาหกรรม

มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศในดานการเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

อาหาร มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยในดานการติดตอสัมพันธมากท่ีสุดเทากับดานการเปนท่ียอมรับ และ

กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในทุกอุตสาหกรรมมีระดับความสุขในการทํางาน ดานความสําเร็จในงานนอยท่ีสุด
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ตารางท่ี 1: คาเฉล่ียของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงาน

ตัวแปรที่
ใช� ในการศึกษา

ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงาน**

A B C D E

ระดับคะแนน*

ค�าเฉล่ีย ร�อยละ ค�าเฉล่ีย ร�อยละ ค�าเฉล่ีย ร�อยละ ค�าเฉล่ีย ร�อยละ ค�าเฉล่ีย ร�อยละ

ความสุขในการทํางาน

1. การติดตอสัมพันธ 4.85 97.00 4.81 96.20 4.36 87.20 4.35 87.00 3.78 75.60

2. ความรักในงาน 4.77 95.40 4.76 95.20 4.38 87.60 4.43 88.60 3.81 76.20

3. ความสําเร็จในงาน 4.63 92.60 4.56 91.20 4.31 86.20 4.25 85.00 3.72 74.40

4. การเปนท่ียอมรับ 4.85 97.00 4.83 96.60 4.51 90.20 4.53 90.60 3.96 79.20

ภาพรวม 4.79 95.80 4.76 95.20 4.40 88.00 4.41 88.20 3.83 76.60

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม***
มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก

หมายเหตุ : *  หมายถึง เกณฑการแปลงคาคะแนนจากคาเฉล่ียเปนระดับรอยละ ใชสูตรคือ (คาเฉล่ีย/คะแนนเต็ม) × 100

 ** หมายถึง A หมายถึง อุตสาหกรรมอาหาร B หมายถึง อุตสาหกรรมส่ิงทอ

   C หมายถึง อุตสาหกรรมพลาสติก D หมายถึง อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ

   E หมายถึง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ

 *** หมายถึง คาเฉล่ียระหวาง 4.21–5.00 แสดงวา มีระดับความสุขอยูในระดับมากท่ีสุด

   คาเฉล่ียระหวาง 3.41–4.20 แสดงวา มีระดับความสุขอยูในระดับมาก

   คาเฉล่ียระหวาง 2.61–3.40 แสดงวา มีระดับความสุขอยูในระดับปานกลาง

   คาเฉล่ียระหวาง 1.81–2.60 แสดงวา มีระดับความสุขอยูในระดับนอย

   คาเฉล่ียระหวาง 1.00–1.80 แสดงวา มีระดับความสุขอยูในระดับนอยท่ีสุด
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา

ในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน

สมมุติฐานยอยท่ี 1.1 เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา

ในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา ระดับความสุขในการทํางานของเพศชาย มีคาเฉล่ีย 4.35 ในขณะท่ีระดับ

ความสุขในการทํางานของเพศหญิงมีคาเฉล่ีย 4.59 น้ัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานยอยท่ี 1.1 ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

จําแนกตามเพศ โดยการใชการทดสอบแบบ Independent Sample T-Test

เพศ จํานวน ค�าเฉล่ีย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t Sig.*

ชาย 209 4.35 0.520 –5.397 0.000

หญิง 205 4.59 0.406

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สมมุติฐานยอยท่ี 1.2 อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาใน

ประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยใน

แตละชวงอายุมีระดับความสุขในการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานยอย

ท่ี 1.2 ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3: การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

จําแนกตามอายุ โดยการใชการทดสอบแบบ One-way ANOVA

อายุ 
(แหล�งความแปรปรวน)

Df SS MS F Sig.*

ระหวางกลุม 2 0.618 0.309 1.328 0.266

ภายในกลุม 411 95.656 0.233

รวม 413 96.274

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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สมมุติฐานยอยท่ี 1.3 อายุงานท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา

ในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

ในแตละชวงอายุงานมีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานยอย

ท่ี 1.3 ดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4: การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

จําแนกตามอายุงาน โดยการใชการทดสอบแบบ One-way ANOVA

อายุ 
(แหล�งความแปรปรวน)

Df SS MS F Sig.*

ระหวางกลุม 2 5.542 2.771 12.551 0.000

ภายในกลุม 411 90.733 0.221

รวม 413 96.274

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย จําแนกตาม

ชวงอายุงาน ดวยวิธี Post Hoc Test พบวา กลุมตัวอยางในแตละชวงอายุงานมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกชวงอายุ โดยสามารถแบงออกเปน (1) ชวงอายุงานระหวาง 6–10 ป 

มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากกวาชวงอายุงานระหวาง 1–5 ป (2) ชวงอายุงานระหวาง 11–15 ป มีระดับ

ความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากกวาชวงอายุงานระหวาง 1–5 ป และ (3) ชวงอายุงานระหวาง 11–15 ป มีระดับ

ความสุขในการทํางานมากกวาชวงอายุงานระหวาง 6–10 ป ดังตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5: การเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามอายุงาน

อายุงาน ค�าเฉล่ีย
อายุงาน

1–5 ป� 6–10 ป� 11–15 ป�

1–5 ป 4.27 – –

6–10 ป 4.46 0.197* –

11–15 ป 4.60 0.330* 0.133*

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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สมมุติฐานยอยท่ี 1.4 สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติ

เมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาใน

ประเทศไทยท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน มีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ียอยท่ี 1.4 ดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6: การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยการใชการทดสอบแบบ One-way ANOVA

สถานภาพสมรส 
(แหล�งความแปรปรวน)

Df SS MS F Sig.*

ระหวางกลุม 2 13.207 6.603 32.672 0.000

ภายในกลุม 411 83.068 0.202

รวม 413 96.274

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย จําแนกตาม

สถานภาพสมรส ดวยวิธี Post Hoc Test พบวา กลุมตัวอยางในแตละสถานภาพมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก (1) สถานภาพสมรส (อยูดวยกัน) มีระดับความสุข

ในการทํางานในประเทศไทยมากกวาสถานภาพไมไดสมรส และ (2) สถานภาพสมรส (อยูดวยกัน) มีระดับความสุขในการ

ทํางานในประเทศไทยมากกวาสถานภาพสมรสแลวเลิกกัน/สามีหรือภรรยาเสียชีวิต/ไมไดอยูดวยกัน ในขณะท่ีกลุมตัวอยาง

คูท่ีมีสถานภาพไมไดสมรสกับมีสถานภาพสมรสแลวเลิกกัน/สามีหรือภรรยาเสียชีวิต/ไมไดอยูดวยกัน มีระดับความสุขใน

การทํางานในประเทศไทยไมแตกตางกัน ดังตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7: การเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส ค�าเฉล่ีย

สถานภาพสมรส

สมรส 
(อยู�ด�วยกัน)

ไม�ได�สมรส
สมรสแล�วเลิกกัน/

สามีหรือภรรยาเสียชีวิต/
ไม�ได�อยู�ด�วยกัน

สมรส (อยูดวยกัน) 4.68 0.335* 0.405*

ไมไดสมรส 4.35 –

สมรสแลวเลิกกัน/สามีหรือภรรยาเสียชีวิต/

ไมไดอยูดวยกัน

4.28 –

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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สมมุติฐานท่ี 2 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางตางกันจะสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของ

พนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบพบวา ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติ

เมียนมาในแตละประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานมีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8: การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย 

จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงาน โดยการใชการทดสอบแบบ One-way ANOVA

ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงาน 
(แหล�งความแปรปรวน)

Df SS MS F Sig.*

ระหวางกลุม 4 49.334 12.334 107.465 0.000

ภายในกลุม 409 46.940 0.115

รวม 413 96.274

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย จําแนกตาม

ประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงาน ดวยวิธี Post Hoc Test พบวา กลุมตัวอยางในแตละอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานมีระดับ

ความสุขในการทํางานในประเทศไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 8 คู ไดแก

- กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากกวากลุมตัวอยาง

ท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ และผลิตภัณฑจากโลหะ

- กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากกวากลุมตัวอยาง

ท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ และผลิตภัณฑจากโลหะ

- กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมพลาสติก มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากกวากลุมตัวอยาง

ท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ

- กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ มีระดับความสุขในการทํางาน

ในประเทศไทยมากกวากลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ

ในขณะท่ีกลุมตัวอยางคูท่ีปฏิบัติงานในแตละอุตสาหกรรมมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยไมแตกตางกัน 

มีจํานวน 2 คู ไดแก (1) กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารและกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

และ (2) กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมพลาสติกและกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ

จากกระดาษ
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ตารางท่ี 9: การเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงาน

ประเภทอุตสาหกรรม
ที่ปฏิบัติงาน**

ค�าเฉล่ีย
ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงาน**

A B C D E

A 4.79 0.387* 0.385* 0.959*

B 4.76 0.353* 0.352* 0.926*

C 4.40 – – 0.573*

D 4.41 – – 0.574*

E 3.83 – – – –

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

 ** หมายถึง A หมายถึง อุตสาหกรรมอาหาร D หมายถึง อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ

   B หมายถึง อุตสาหกรรมส่ิงทอ E หมายถึง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ

   C หมายถึง อุตสาหกรรมพลาสติก

สรุปผลการศึกษาและข�อเสนอแนะ

1. ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

จากผลการวิจัยพบวา ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย อยูในระดับมากท่ีสุด 

เทากับ 4.47 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Yodwisitsak, Yooyen & Kitakawa (2019) ผลการศึกษาพบวา พนักงาน

สัญชาติเมียนมามีคาเฉล่ียความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูงอีกท้ังยังสอดคลองกับการศึกษาของ Jiawiwatkul & 

Jiawiwatkul (2018) ผลการศึกษาพบวา แรงงานชาวพมามีความสุขในการทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงอาจเปนเพราะวา 

เม่ือพนักงานสัญชาติเมียนมาเขามาทํางานในประเทศไทยแลวน้ัน ทําใหตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเปนอยู ท่ีดีข้ึน 

สามารถประกอบอาชีพและสรางรายไดเพียงพอตอการใชจาย มีเงินเก็บมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถสงเงินไปใหพอแมท่ีเมียนมาได 

(Pimonratnakan & Sungrugsa, 2017) จึงทําใหรูสึกวา มีความสุขในการทํางานมาก สงผลใหปญหาการขาดแคลนแรงงาน

ไมเกิดข้ึนในอนาคต และการพ่ึงพิงแรงงานตางชาติของประเทศไทยยังไมนาเปนหวง อยางไรก็ตาม งานวิจัยน้ีไดมีสวนสําคัญ

ในการเติมเต็มชองวางในการวิจัยของกลุมแรงงานสัญชาติเมียนมา เน่ืองจากไดมีการขยายขอบเขตในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมี

ความหลากหลายและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังพบวา ระดับความสุขของพนักงานสัญชาติเมียนมาตอประเภทอุตสาหกรรม

ท่ีปฏิบัติงานน้ันมีความแตกตางกัน โดยจะไดกลาวถึงในหัวขอการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลตอไป

2. ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย จําแนกตามอุตสาหกรรมท่ี
ปฏิบัติงาน

จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทย

มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดสมุทรสาครท้ังหมด เทากับ 4.79 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทย เทากับ 4.76 ซ่ึงอยูในระดับสูง

87คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 45 ฉบับที่ 173 มกราคม - มีนาคม 2565



เชนเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Yodwisitsak, Yooyen & Kitakawa (2019) ผลการศึกษาพบวา พนักงาน

สัญชาติเมียนมามีคาเฉล่ียความสุขในการทํางานในกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในเขตจังหวัดสมุทรสาครโดยรวม

อยูในระดับสูง และการศึกษาของ Jiawiwatkul & Jiawiwatkul (2018) ผลการศึกษาพบวา แรงงานชาวพมาในโรงงาน

ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปมีความสุขในการทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ีผู วิจัยไดพบวา กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงาน

ในอุตสาหกรรมอีก 3 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ และอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑโลหะ ถึงแมจะมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศนอยกวากลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 2 ประเภท

ขางตน แตระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยยังอยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวนกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑโลหะ ซ่ึงมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยอยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ขางตน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจะกลาวถึงในหัวขอการทดสอบสมมติฐานตอไป

3. การทดสอบสมมุติฐานและการอภิปรายผล

(1) การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมา

ในประเทศไทย

จากสมมุติฐานการวิจัยท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติ

เมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ดังน้ี

(1) เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยที่แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยในระดับมากท่ีสุดและสูงกวา

เพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Ritkaew, Aujirapongpan, Pattanapradit & Jutidharabongse (2020) รวมท้ัง

การศึกษาของ Chatthong, Sornsri, Ammornwatana & Nutrujiroj (2016) โดยจากการศึกษาท้ังหมดพบวา เพศท่ี

แตกตางกันมีระดับความสุขในการทํางานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันท้ังในดานกายภาพ ความถนัด 

สภาวะทางจิตใจและอารมณ และการตัดสินใจ ซ่ึงสงผลใหมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน เน่ืองจาก

สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมไดกําหนดบทบาท รวมท้ังกิจกรรมของท้ังเพศชายและเพศหญิงไวแตกตางกัน (Satawatin, 2003 

& Meejinda, 2010) ดังน้ัน จึงสงผลใหท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความตองการและมีความสุขในการทํางานท่ีแตกตางกัน

(2) อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยที่ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Thongdee (2020) โดยจากการศึกษาท้ังหมดพบวา 

อายุท่ีแตกตางกันมีระดับความสุขในการทํางานท่ีไมแตกตางกัน

(3) อายุงานท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบวา ทุกชวงอายุงานมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน 

ซ่ึงชวงอายุงานระหวาง 11–15 ป มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากท่ีสุด รองลงมาเปนชวงอายุงานระหวาง 

6–10 ป สวนชวงอายุงานระหวาง 1–5 ป มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยนอยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

ของ Chatthong, Sornsri, Ammornwatana & Nutrujiroj (2016) อีกท้ังยังสอดคลองกับการศึกษาของ Chinachoti, 

Siriwongse & Vivadhnajat (2016) และการศึกษาของ Suwanmar & Phoemphian (2016) ท้ังน้ี งานวิจัยน้ีพบวา 

พนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยที่มีอายุงานท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะมีระดับความสุขท่ีสูงข้ึนตามไปดวย โดยพนักงานท่ีมี

อายุงานมากมักจะมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมในการทํางาน และสามารถปรับตัวใหเขากับการทํางานไดดี รวมท้ังยอมรับ

สภาวะกดดันในการทํางานไดมากกวา ซ่ึงสงผลใหมีความสุขในการทํางานท่ีมากกวาพนักงานท่ีมีอายุงานไมมาก ซ่ึงเปนชวงท่ี
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การศึกษาระดับความสุขในการทํางาน
ของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย



จะตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคมท่ีทํางาน จึงสงผลใหระดับความสุขของพนักงานท่ีมีอายุงานแตกตกตางกัน

มีระดับความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(4) สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

ท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม โดยกลุมท่ี 1 สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผล

ตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรส 

(อยูดวยกัน) มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยมากท่ีสุดสูงกวากลุมตัวอยางท่ีไมไดสมรส และกลุมตัวอยางท่ีสมรส

แลวเลิกกัน/สามีหรือภรรยาเสียชีวิต หรือไมไดอยูดวยกัน ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 คือ กลุมตัวอยางท่ีไมไดสมรส และกลุมตัวอยาง

ท่ีสมรสแลวเลิกกัน/สามีหรือภรรยาเสียชีวิต หรือไมไดอยูดวยกัน มีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยไมแตกตางกัน 

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Ritkaew, Aujirapongpan, Pattanapradit & Jutidharabongse (2020) รวมท้ังการศึกษา

ของ Chatthong, Sornsri, Ammornwatana & Nutrujiroj (2016) ท้ังน้ี กลุมตัวอยางท่ีสมรสแลวจะมีอัตราการขาดงาน

และการลาออกจากงานนอยกวา รวมถึงมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวา ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงาน เห็นคุณคา

ของงานมากกวา เน่ืองจากมีภาระผูกพันตองรับผิดชอบ ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีไมไดสมรส และกลุมตัวอยางท่ีสมรสแลว

เลิกกัน/สามีหรือภรรยาเสียชีวิต หรือไมไดอยูดวยกันจะมีอิสระทางความคิด การตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  นอยกวากลุมตัวอยาง

ท่ีสมรสแลว เน่ืองจากไมมีภาระผูกพัน หรือความรับผิดชอบเทากับกลุมตัวอยางท่ีสมรสแลว (Serirat, Luksitanont, Serirat, 

& Patawanich, 2003) จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหมีความสุขในการทํางานแตกตางกัน

(2) การเปรียบเทียบประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน

สัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

จากสมมุติฐานการวิจัยท่ี 2 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีพนักงานสัญชาติเมียนมาปฏิบัติงานท่ีแตกตางตางกันจะสงผลตอ

ระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา พนักงานสัญชาติ

เมียนมาในแตละประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานมีระดับความสุขในการทํางานในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผลการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม ซ่ึงกลุมท่ี 1 ประกอบดวย กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานใน

อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงมีระดับความสุขในการทํางานมากกวากลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

พลาสติก อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ โดยกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงาน

ในอุตสาหกรรมอาหารมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 ประกอบดวย กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงาน

ในอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ มีระดับความสุขในการทํางานมากกวา

กลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ หรืออาจกลาวโดยสรุปไดวา พนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ (1) อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมส่ิงทอ (2) อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรม

กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ และ (3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา งานท่ีแรงงาน

ตางดาวเขามาทําในประเทศไทยมักจะเปนงานท่ีมีความเส่ียง งานท่ีลําบาก และงานท่ีสกปรก เน่ืองจากลักษณะงานดังกลาว

แรงงานไทยไมนิยมทํา (Sornsri, 2014) ดังน้ัน จากผลการศึกษาของงานวิจัยน้ี แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระดับ

ความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยในแตละประเภทอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงาน อาจจะเกิดจาก

ระดับความเส่ียงในการทํางานท่ีมีผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน ท้ังน้ี หากพิจารณาถึงความลําบาก 

และความสกปรกของลักษณะงานของแตละประเภทอุตสาหกรรมภายใตขอบเขตของการวิจัยน้ีแลวน้ันไมแตกตางกัน 

แตเม่ือพิจารณาถึงความเส่ียงแลวจะพบวา แตละอุตสาหกรรมมีระดับความเส่ียงไมเทากันหรือไมเหมือนกัน จึงอาจเปนปจจัย

หน่ึงท่ีสงผลตอระดับความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 

Phowitthayakan, Buapetch & Isaramala (2016) โดยจากการศึกษาพบวา การรับรูความเส่ียงในการทํางานมีความ
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สัมพันธทางลบกับความสุขในการทํางาน กลาวคือ หากพนักงานมีการรับรูความเส่ียงในการทํางานมาก จะสงผลใหความสุข

ในการทํางานท่ีลดลง

ข�อเสนอแนะ

(1) ข�อเสนอแนะในเชิงทฤษฎี

ถึงแมวา องคประกอบหลักของความสุขในการทํางาน (Manion, 2003) ท่ีประกอบดวย การติดตอสัมพันธ ความรัก

ในงาน ความสําเร็จในงาน การเปนท่ียอมรับน้ัน เปนองคประกอบท่ีสามารถนํามาใชวัดระดับความสุขในการทํางานของ

พนักงานในภาพรวมไดอยางเหมาะสม การตอยอดแนวคิดทางวิชาการของงานวิจัยน้ีไดพิสูจนใหเห็นวา ประเภทอุตสาหกรรม

ก็เปนประเด็นสําคัญท่ีนักวิชาการควรใหความสนใจ เน่ืองจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันน้ันมีระดับ

ความสุขในการทํางาน ท้ังในภาพรวมและองคประกอบยอยท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน การศึกษาวิจัยท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีมุงเนนเฉพาะ

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง จึงไมสามารถนํามาใชในการเหมารวมถึงระดับความสุขของพนักงานในการทํางานได

(2) ข�อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ

1. หากองคการตองการรักษาหรือยกระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน องคการควรใหความสําคัญกับปจจัย

ดานตาง ๆ  ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของความสุขในการทํางาน (Manion, 2003) ไมวาจะเปนการติดตอสัมพันธ ความรัก

ในงาน ความสําเร็จในงาน การเปนท่ียอมรับ เน่ืองจากปจจัยในดานตาง ๆ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมากท่ีสุด 

โดยการกําหนดแนวทางการสงเสริมการทํางานในดานตาง ๆ  เชน การสงเสริมการทํางานท่ีใหเกิดความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

การปลูกฝงใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน การมอบหมายงานท่ีทาทายมากกวา

งานประจําท่ีทําอยู การแลกเปล่ียนความรู หรือประสบการณในการทํางาน การยกยองชมเชยเม่ือทํางานประสบความสําเร็จ 

เปนตน ซ่ึงแนวทางดังกลาวขางตนน้ีจะเปนขอเสนอแนะในการปองกันปญหา (Preventive Suggession) ท่ีเก่ียวของกับ

ความสุขในการทํางานของพนักงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได โดยผูบริหารองคการจะตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง 

และหม่ันตรวจสอบระดับความสุขของพนักงานเปนระยะ ๆ  เพราะหากผูบริหารองคการละเลยจนทําใหพนักงานกลุมน้ีขาดซ่ึง

ความสุขในการทํางานจนทําใหตัดสินใจเดินทางกลับสูภูมิลําเนาเดิมแลว องคการตาง ๆ  ก็จะตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลน

แรงงานของภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ  ในอนาคต ซ่ึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนก็จะสงตอไปยังการดําเนินงานและผลประกอบการ

ขององคการไดในท่ีสุด

2. ถึงแมวา งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุงาน และสถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน

สงผลตอระดับความสุขท่ีแตกตางกัน แตในบริบทของการจางงานน้ัน ผูบริหารองคการอาจจะไมสามารถใชปจจัยสวนบุคคล

ดังกลาวขางตนมาเปนเง่ือนไขในการคัดเลือกพนักงานสัญชาติเมียนมาท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได อยางไรก็ตาม 

ขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยน้ี ก็ยังคงสามารถใชเปนแนวทางในการพยากรณระดับความสุขของพนักงานสัญชาติเมียนมาใน

องคการใดองคการหน่ึงได เชน หากองคการแหงหน่ึงมีพนักงานสัญชาติเมียนมาท่ีมีอายุงานนอยอยูเปนจํานวนมาก ผูบริหาร

ขององคการแหงน้ันก็คงจะตองเรงกิจกรรมในการสรางความสุขในการทํางานใหกับพนักงาน เน่ืองจากผลการศึกษาน้ีแสดง

ใหเห็นวา พนักงานท่ีมีอายุงานนอยมีระดับความสุขท่ีนอยกวาพนักงานท่ีมีอายุงานมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือ 

หากองคการแหงหน่ึงมีพนักงานสวนใหญมีสถานภาพโสด ก็จะตองเรงดําเนินกิจกรรมยกระดับความสุขในการทํางานใหกับ

พนักงาน เน่ืองจากผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นชัดเจนวา พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดน้ันมีระดับความสุขในการทํางานอยูใน

ระดับท่ีต่ําท่ีสุด เปนตน ดังน้ัน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ก็จะชวยเปนแนวทางในการปองกันปญหา (Preventive Suggestion) 

90 วารสารบริหารธุรกิจ

การศึกษาระดับความสุขในการทํางาน
ของพนักงานสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย



ในประเด็นความสุขในการทํางานของพนักงานสัญชาติเมียนมาในไทย ตลอดจนปญหาดานการการขาดแคลนแรงงานภาค

อุตสาหกรรม (โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร) เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการเปนไปไดอยางราบร่ืน บรรลุเปาหมาย

ท่ีไดกําหนดไว

3. องคการควรมีการเฝาระวังดานความเส่ียงในการทํางาน หรือควรมีมาตรการในการจัดทําแนวทางปฏิบัติการปองกัน

ความเส่ียงในการทํางาน (Prevention) รวมถึงการปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดความเส่ียงเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (Preparation) 

ท้ังน้ี องคการตองมีการส่ือสารเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจกับพนักงานเก่ียวกับมาตรการและแนวทางการปฏิบัติการ

ปองกันความเส่ียงในการทํางาน เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับพนักงาน และสงผลใหพนักงานเกิดความสุข

ในการทํางานมากย่ิงข้ึน โดยจะเห็นไดวา หากพนักงานไดการรับรูวา องคการมีมาตรการและแนวปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีเปนระบบ

ในการปองกันและจัดการกับความเส่ียงในการทํางานแลว ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอองคการในการยกระดับความสุข

ในการทํางานของพนักงานไดเชนเดียวกัน โดยในทายท่ีสุดแลว ก็จะสามารถนําไปสูการปองกันปญหาดานการขาดแคลน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตได

ข�อจํากัดและข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยน้ีมุงเนนการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะพนักงานสัญชาติเมียนมาท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมหลักในจังหวัด

สมุทรสาครเทาน้ัน แตยังไมครอบคลุมถึงพนักงานสัญชาติอ่ืนท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมตาง  ๆ  ในประเทศไทย ซ่ึงเปน

ขอจํากัดประการหน่ึงของงานวิจัยในคร้ังน้ี ดังน้ัน การศึกษาท่ีตอยอดจากงานวิจัยน้ี ควรจะทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับ

ความสุขในการทํางานในประเทศไทยของพนักงานสัญชาติอ่ืนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เชน เวียดนาม ลาว 

กัมพูชา เปนตน ท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมตาง ๆ  ในประเทศไทย เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปองกัน

การขาดแคลนแรงงานขององคการท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติภายในภูมิภาคประชาเศรษฐกิจอาเซียน

2. ขอจํากัดอีกประการหน่ึงของงานวิจัยในคร้ังน้ีคือ เปนการศึกษาในชวงเวลาเดียวเทาน้ัน ในขณะท่ีความรูสึก

ของมนุษยน้ัน มีการเปล่ียนแปลงไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน ในอนาคต ควรมีการศึกษาระดับความสุขในการทํางานของพนักงาน

อยางตอเน่ืองเชนกัน เพ่ือศึกษาระดับและสาเหตุการเปล่ียนแปลงความสุขในการทํางานของพนักงาน และแนวทางการรักษา

หรือยกระดับใหพนักงานเกิดความสุขในการทํางานสูระดับสูงสุด เน่ืองจากความสุขในการทํางานของพนักงานเปนความรูสึก

ช่ัวขณะหน่ึงจากที่พนักงานสัมผัสหรือไดรับจากองคการ ซ่ึงสามารถอธิบายเพ่ิมเติมโดยอางอิงตามทฤษฎีแลกเปล่ียนทาง

สังคม (Social Exchange Theory) วา พนักงานจะมีความเต็มใจและต้ังใจทํางานอยางหนักและพรอมปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางานเพ่ือตอบแทนองคกรท่ีสรางความรูสึกม่ันคงปลอดภัยในการทํางานใหกับพวกเขา แตในทางตรงกันขาม หาก

พนักงานรูสึกวา ตนเองขาดความม่ันคงในงานก็จะมีความวิตกกังวล และรูสึกวา ตนเองกําลังอยูภายใตสถานการณท่ีตึงเครียด

และกดดัน ทายท่ีสุดก็จะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จขององคกร (Staufenbiel & König, 2010) อีกท้ังยังสงผลใหพนักงาน

มีความสุขในการทํางานลดลงหรือไมมีความสุขในการทํางานจนอาจจะลาออกจากงานไปในท่ีสุด ซ่ึงจะนําไปสูปญหาการ

ขาดแคลนแรงงานตอไปในอนาคต
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