
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี” 
ใช้การวิเคราะห์ทั้งในระดับมหภาคโดยใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่อยู่ในที่ต่างๆ และการ
วิเคราะห์ในระดับจุลภาค โดยใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดยแนวทาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 
 
 3.1.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
 
 การศึกษาระดับมหภาคเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 “เพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์จากกฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ทั้งในระดับระหว่างประเทศที่ประเทศไทยท า
ความตกลงกับต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว” และข้อที่ 3 
“เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการใช้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งการวิเคราะห์ 
SWOT ของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว” เป็นส าคัญ 
 ข้อมูลทุติยภูมิที่น ามาใช้ได้มาจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่ในรูปสื่อ
สิ่งพิมพ์และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน website ต่างๆ ข้อมูลทุติยภูมิที่ส าคัญที่ใช้เป็นหลักใน
การศึกษาครั้งนี้ มีปรากฏดังตารางที่ 3.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงรายการข้อมูลทุติยภูมิที่ส าคัญของการศึกษา 

ประเด็นของข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งที่มา 
1. นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย/มาตรการของ

กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าว 

รัฐสภา กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

2. สถิติจ านวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
สถิติการประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว 

กรมการจัดหางาน  
ส านักงานประกันสังคม 
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ประเด็นของข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งที่มา 
3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ได้แก่ 
รัฐสภา กระทรวงแรงงาน และราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบและข้อตกลงระหวา่งประเทศที่เก่ียวข้องกับ
การคุ้มครองแรงงานต่างดา้ว ไดแ้ก่ ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม กติกา
ระหว่างประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง อนุสัญญาว่าดว้ยการขจัดการเลือก
ประติบัตทิางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสญัญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนษุยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรี มาตรฐาน
แรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และปฏิญญาสมาคมประชาชาตเิอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานข้ามชาต ิ

 

4. กฎระเบียบและข้อตกลงในประเทศ ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พระราชบญัญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
พระราชบญัญัติการควบคุมการท างานของคนตา่ง
ด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญตัิป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบญัญัติแรงงานสัมพนัธ ์พ.ศ. 2518 
พระราชบญัญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
พระราชบญัญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และ
มาตรการจัดระบบแรงงานต่างดา้วหลบหนีเข้าเมือง
ตามมติคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาต่างๆ 

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
องค์กรสหประชาชาติ อาเซียน 
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ประเด็นของข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งที่มา 
5. ผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของไทยใน

การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและ
จังหวัดนนทบุรี 

 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวง
แรงงาน และส านักงานจัดหางานจังหวัด
นนทบุรี 

 ส านักงานประกันสังคม 

 คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนด้าน
แรงงานข้ามชาติ 

6. งานวิจัย บทความและรายงานข่าวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ของแรงงานต่างด้าว 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 กระทรวงแรงงาน 

 สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ 

 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 
 3.1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
 
 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาในระดับจุลภาค เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 “เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง สภาพการท างาน สภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี” เป็นส าคัญ 
 ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น 
ดังนี้ 
 โดยในการศึกษาได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1) เจ้าหน้าที่รัฐ/องค์กรเอกชน ในกลุ่มนี้ได้ใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
(รายละเอียดของแบบสัมภาษณ์ปรากฏในภาคผนวก 5) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการและให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวทั้งในจังหวัดนนทบุรีที่เป็นกรณีศึกษา และ
หน่วยงานที่ดูแลการบริหารในระดับประเทศ ได้แก่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ส านักงาน
แรงงานจังหวัดนนทบุรี ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรม
คุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน ส านักงานประกันสังคม ผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
ส าหรับผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศ
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ไทย ได้แก่ มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพ่ือนหญิง มูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน รวมทั้งสิ้น 12 ราย 
 2) นายจ้างผู้ใช้แรงงาน ในกลุ่มนี้ได้ใช้วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ที่ก าหนด 
โดยเป็นนายจ้างที่ได้น าลูกจ้างต่างด้าวมาลงทะเบียนขอจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี  โดยได้
สุ่มตัวอย่างนายจ้างเหล่านี้ ตามสัดส่วนของนายจ้างที่อยู่ในอ าเภอต่างๆ ทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรี
จ านวน 50 ราย เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (quota sampling) จากฐานข้อมูลนายจ้าง
ของส านักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 จากนั้นก็เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละอ าเภอที่ได้ก าหนดโควตาตามความสะดวก (convenience sampling) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2  จ านวนนายจ้างท่ีจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี 

อ าเภอ นายจ้าง สัดส่วน จ านวนตัวอย่าง 
เมืองนนทบุรี 4,562 62.1 31 
ปากเกร็ด 1,366 18.6 9 
บางบัวทอง 178 2.42 1 
บางใหญ่ 624 8.49 4 
บางกรวย 364 4.96 3 
ไทรน้อย 252 3.43 2 

รวม 7,346 100 50 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี, 25 มกราคม 2556 
 
 3) แรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี ในกลุ่มนี้ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ที่ก าหนด โดยสุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าว ตามสัดส่วนของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติตาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานจัดหางาน ณ ยอดคง
ค้าง วันที่ 25 มกราคม 2556 ในอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนด
โควตา (quota sampling) จากนั้นก็เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอตามความสะดวก 
(convenience sampling) ตามจ านวนที่ก าหนดโดยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยที่มีความรู้ในภาษาพม่า
และเขมร จากค าแนะน าและข้อคิดเห็นจากจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ก็ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแรงงานต่างด้าวตามพ้ืนที่และจ านวนที่ก าหนดต่อไป 
 รายละเอียดตัวเลขข้อมูลประชากรปรากฏในตารางที่ 3.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.3  จ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา จังหวัดนนทบุรี 

อ าเภอ 
สัญชาติของแรงงานต่างด้าว 

รวม พม่า ลาว กัมพูชา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมืองนนทบุรี 8,061 4,660 897 418 1,708 784 16,528 
ปากเกร็ด 2,798 1,886 200 108 406 253 5,651 
บางบัวทอง 2,706 1,645 290 139 515 262 5,557 
บางใหญ่ 1,202 1,240 107 54 247 125 2,975 
บางกรวย 755 444 90 50 205 99 1,643 
ไทรน้อย 571 518 39 28 104 45 1,305 
รวม 16,093 10,393 1,623 797 3,185 1,568 33,659 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี, 25 มกราคม 2556 
 
 จากหลักสถิติการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่
ท าการศึกษานั้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้ตารางส าเร็จรูปก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ณ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจาก
จ านวนประชากรแรงงานต่างด้าว 33,659 คน จะต้องใช้จ านวนตัวอย่าง 398 คน ด้วยความเชื่อมั่นที่ 
95% โดยจะแบ่งเก็บตัวอย่างแรงงานต่างด้าวออกตามอ าเภอต่างๆ ให้เป็นสัดส่วนเดียวกับประชากร 
ดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4  จ านวนตัวอย่างแรงงานต่างด้าวในอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี 

อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง 
เมืองนนทบุรี 196 
ปากเกร็ด 66 
บางบัวทอง 66 
บางใหญ่ 36 
บางกรวย 20 
ไทรน้อย 14 

รวม 398 
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 โดยการจัดท าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ทั้งของแรงงานต่างด้าว นายจ้าง และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันร่างเนื้อหาของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยและน ามาให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักวิชาการที่ได้เคยศึกษางานด้านแรงงาน
ต่างด้าว ผู้เชี่ยวชาญที่ท างานด้านแรงงานต่างด้าวในกระทรวงแรงงานให้ข้อคิดเห็น แล้วคณะผู้วิจัยได้
น าข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาร่วมกันปรับปรุงแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ต่อไป 
 รายละเอียดของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ของแรงงานต่างด้าว นายจ้าง และผู้แทน
หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานอื่นๆ ปรากฏในภาคผนวก 3-5 

 
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ได้แก่ นายจ้าง

แรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แทนองค์กรอิสระและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการที่
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว โดยได้ก าหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่องการคุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยคณะวิจัยได้เชิญตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ต่อต้านการค้า
มนุษย์ระหว่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศ
ไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงาน
อุตสาหกรรมเอกชน ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ส านักงาน
เพ่ือการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะมนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ส านักวิชา
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) มูลนิธิรักษ์ไทย 
(ส านักงานกรุงเทพฯ) มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE) มูลนิธิเพ่ือนหญิง คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และนักวิชาการอิสระ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน (ผลการประชุมปรากฏใน
ภาคผนวก 6) 
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3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิแล้ว ได้น าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ส าหรับข้อมูลปฐมภูมิบางส่วนที่สามารถแจงนับเป็นเชิงปริมาณหรือตัวเลขได้ 
ก็จะน ามาวิเคราะห์ตีความโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละประกอบการวิเคราะห์ โดยจากแบบสอบถามแรงงานต่างด้าว จะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน
ต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของแรงงานต่างด้าว ข้อมูลการท างานและสวัสดิการที่แรงงานได้รับ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแรงงานต่างๆ ในด้านค่าจ้าง สวัสดิการ วันลา และอ่ืนๆ 
แบบสอบถามนายจ้าง ประกอบด้วย ประเภทของกิจการ วิธีการน าแรงงานต่างด้าวมาท างาน เหตุผล
ของการใช้แรงงานต่างด้าว รายละเอียดการจ้างแรงงานต่างด้าว อาทิ ค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ
ต่างๆ รวมทัง้ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว และข้อเสนอแนะต่างๆ แบบสอบถามเจ้าหน้าที่รัฐ จะมี
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ วิธีการ/กระบวนการในการเดินทางเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว การปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงานต่าง
ด้าว แนวทางการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 ส าหรับข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเชิงคุณภาพที่เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม/สัมภาษณ์ 
การประชุมสัมมนา นโยบาย/มาตรการ กฎระเบียบ รายงาน บทวิเคราะห์ งานวิจัย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.1 จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) จากข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ได้ 
 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะน าเสนอด้วยการบรรยาย/พรรณนา (descriptive) และการวิเคราะห์
บางส่วนจะเสนอด้วยค่าสถิติและตารางประกอบการบรรยาย ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 




