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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานข้ามชาติถูก
กฎหมายและมีความสมัครใจจะให้ข้อมูลที่ท างานอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจ านวน 76 คน  การ
วิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตากเนื่องจากในประเทศของแรงงานมีค่าจ้างต่ าท าให้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีความยากจนและไม่มีงานท า 
แรงงานข้ามชาติจึงต้องการมีรายได้ มีงานท าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และคนที่ชักชวนให้เดินทางมาท างาน คือ 
ญาติพี่น้อง แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ท างานอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมาแล้วมากกว่า 3 ปี  
ส าหรับรายได้ของแรงงานข้ามชาติจะมาจากการท างานโดยเฉลี่ยจะมีรายได้เท่ากับ 277,585.81 บาท/ปี และมี
รายจ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 154,617.81 บาท/ปี ส าหรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่ม
และยาสูบ รวมถึงการใช้จ่ายในเรื่องของการเสี่ยงโชค และของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า และ เมื่อ
พิจารณาแหล่งที่แรงงานข้ามชาติไปใช้จ่ายมากท่ีสุด คือ ร้านขายของช า ตลาดสดและตลาดนัด แรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการออมเงินด้วยการซื้อทอง การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ พบว่า การใช้จ่ายของ
แรงงานข้ามชาติขึ้นอยู่รายได้ เงินออมและระดับการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
This study aimed to explore the spending habits of migrant labor in the Tak Special 

Economic Development Zone in Thailand. A set of questionnaires was used for the data 
collection administered to 76 legal migrant laborers, who voluntarily provided information about 
the Tak Special Economic Development Zone. Obtained data were analyzed using descriptive 
statistics and multiple regression analysis. The findings showed that most of the respondents 
could not earn enough money for their livelihoods and they sought higher income, jobs, and     
a better quality of life. Most of the respondents were persuaded by relatives to work in the Tak 
Special Economic Development Zone, and most of them have been working in special 
economic zones for more than 3 years.  The average income was 277,585.81 baht per year and 
the average expenses were 154 ,617.81 baht per year. They mostly spent money on food and 
beverages, tobacco, clothing, and shoes at a grocery store, a fresh market, and a weekend 
market. Most of them saved money by buying gold. Regarding the multiple regression analysis, 
it was found that the expenses of the migrant laborers depended on income, savings, and 
educational attainment with a statistical significance level at 0.05. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเคลื่อนย้ายแรงงานหรือการย้ายถิ่นในปัจจุบันสามารถพบเห็นเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการพัฒนา
ของหลายๆ ประเทศ ที่ได้มีการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งความต้องการมีรายได้
ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรายได้ในประเทศตนเองไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จึงท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานในการ
ท างาน โดยประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วส่วนใหญ่จะเป็นที่ต้องการของแรงงาน ซึ่งเกิดจากแรงงาน   
ในประเทศไม่มีความเพียงพอ และไม่เอื้ออ านวยในการท างาน เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ     
กับต่างประเทศ ปัจจัยด้านการศึกษาที่ไม่สมดุลกันระหว่างการจัดการศึกษากับความต้องการแรงงาน จ านวน
ประชากรในวัยแรงงานลดลง เป็นต้น 
 ส าหรับประเทศไทยแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแรงงานเหล่านี้สามารถท างานท่ีคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบท างาน คือ สกปรก (Dirty) 
อันตราย (Dangerous) และความยากล าบาก (Difficult) (กรมจัดหางาน, 2561) นอกจากนี้เหตุผลหลักที่
ผู้ประกอบการใช้แรงงานข้ามชาติ คือ แรงงานไทยหายากหรือขาดแคลน รองลงมา คือ แรงงานข้ามชาติไม่เกี่ยง
งาน และแรงงานข้ามชาติมีประสิทธิภาพการท างานดีกว่า ท าให้แรงงานข้ามชาติจะมาทดแทนแรงงานไทย       
ในระดับล่าง  ภาคการผลิตที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย รองลงมา 
คือ ภาคการก่อสร้าง และโรงแรม ตามล าดับ โดยภาคที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง      
ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนโรงงานกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ และจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ตาก 
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เชียงราย และระนอง ดังนั้น แรงงานข้ามชาติจึงมีบทบาทส าคัญในการทดแทนแรงงานไทยได้ (ธนาคาร แห่ง
ประเทศไทย, 2556) 
 ส าหรับตลาดแรงงานในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร พบว่า จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรไทยมีอัตรา
การเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้สัดส่วนของก าลังแรงงานลดลงและผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาทางโครงสร้างประชากรที่ไม่สอดคล้องระหว่าง 
อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ท าให้ภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากและรุนแรงกว่าภาคอื่น 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) รวมไปถึงนโยบายอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของประเทศไทย จากการวิจัยของ 
Lathapipat, D. and Poggi, C. (2016) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556) พบว่า แรงงาน
บางส่วนไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าส่งผลต่อภาคธุรกิจ และ
กลุ่มแรงงานได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ แรงงานถูกเลิกจ้าง หรือถูกผลักไปสู่สภาพการท างานท่ีแย่ลง และไม่ได้
รับการคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย คือ กลุ่มแรงงานทักษะต่ าที่มีประสบการณ์ท างานน้อย นอกจากนี้การก าหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าวันละ 300 บาท กลายเป็นแรงจูงใจให้แรงงานข้ามชาติมาท างานในประเทศไทย จากสถิติ 
พบว่า แรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และจากสถิติแรงงานแรงงาน
ข้ามชาติ (กระทรวงแรงงาน, 2560) ยังพบว่า แรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยตั้งแต่        
ปี 2554-2560 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2559 มีจ านวนแรงงานข้ามชาติ จ านวน 1,476,841 คน และใน   
ปี 2560 มีจ านวนแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มากถึง 585,822 คน จากนโยบายของรัฐบาลที่อนุญาตให้
แรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานในลักษณะเช้ามา เย็นกลับ  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่ได้ให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของประเทศไทยใน 5 พื้นที่ชายแดนของประเทศ
ไทย การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเน้นในเรื่องของการใช้แรงงานเข้มข้น โดยมีการด าเนินการตามแนว
ทางการจัดระบบการจ้างแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ และการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และควบคุมดูแลครอบคลุมถึงงานด้านสาธารณสุข การตรวจคนเข้าเมือง 
การจัดสวัสดิการด้านแรงงานและค่าจ้าง รวมทั้งมีด าเนินการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไทย 
และแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 2558) จากสถิติของ
ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดตาก จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก       
มีจ านวนเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน ท าให้แรงงานข้ามชาติ    
เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากรวมถึงมีการย้ายถิ่นฐานมาทั้งครอบครัวเพื่อมาด ารงชีวิตอยู่ใน
พื้นที่ประเทศไทย ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของแรงงานได้ปรับเปลีย่นไปตามพื้นที่ท่ีอยู่อาศัย โดยการเข้ามาท างาน
ของแรงงานข้ามชาติจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป รายจ่ายส่วนใหญ่ของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานอย่าง
ถูกกฎหมาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเมื่อเข้ามาอยู่ใน
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ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย มีชุมชน
แรงงานข้ามชาติเกิดขึ้น มีการอ านวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้แรงงานข้าม
ชาติมีรายได้และมีการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสินค้าต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน เกิดตลาดนัดขายสินค้าให้แก่แรงงานข้าม
ชาติทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการเกิดขึ้นของตลาดนัด 2 แผ่นดิน ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา บริเวณ
ใกล้ท่าข้ามระหว่างประเทศ เพื่อจ าหน่ายสินค้าแก่แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่
พ่อค้า แม่ค้าในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร เครื่องปรุงรส น้ ามันพืช และ
เครื่องดื่มชูก าลัง เป็นที่นิยมในกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา และชาวเมียนมา ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการใช้
สินค้าไทยและรู้จักสินค้าไทยเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้สินค้าไทยยังเป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย   
 จากข้อมูลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติว่ามีการใช้
จ่ายอย่างไร รายได้ที่ได้รับเพียงพอมากน้อยเพียงใด เพื่อน ามาสู่การจัดการพื้นท่ี สถานประกอบการหรือธุรกิจให้
เหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคต่อไป
  
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นการศึกษาวิจัย
โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในการวิจัยพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติเมื่อมาอาศัยอยู่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล สาเหตุที่ย้ายมาท างานและผู้ที่ชักชวนให้มาท างานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะเวลา ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงานท างาน รายได้ รายจ่าย การออมเงินของแรงงาน
ข้ามชาติ แหล่งการใช้จ่าย และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
 ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายที่ท างานอยู่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งพ้ืนท่ีที่มีการกระจุกตัวของแรงงานข้ามชาติมากท่ีสุดอยู่ที่อ าเภอแม่สอด ดังนั้น เพื่อความ
เป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้เลือกท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบเจาะจง (Purposive Selection) ที่มีคุณสมบัติ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย    
ไม่จ ากัดเพศ ไม่จ ากัดระดับการศึกษา และมีความสมัครใจท่ีจะให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ 
มีทั้งหมด 76 ตัวอย่าง  
 ขอบเขตพื้นท่ี คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก  
 



พฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของแรงงำนข้ำมชำติ ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก                                                  113 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง   
มีลักษณะแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
 1. ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ เป็นลักษณะค าถามเกี่ยวกับประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. รายได้และการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แบ่งประเภทการใช้จ่าย
ของแรงงานข้ามชาติตามการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ แล้ว
ได้น าแบบสอบถามท่ีจัดท าขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และท า
การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมก่อนจะท าการเก็บข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารจากหนังสือ บทความ รายงานการศึกษา งานวิจัย ข้อมูลทางสถิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการวิจัย รวมทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนข้อมูลที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้รวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อน ามาประกอบการท าวิจัย และสร้างแบบสอบถาม  
 2. น าแบบสอบถามที่ได้ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก จังหวัดตาก โดยเก็บข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายเท่านั้น จ านวน 76 คน โดยไม่จ ากัดเพศ 
ไม่จ ากัดระดับการศึกษา และแรงงานข้ามชาติต้องมีความสมัครใจท่ีจะให้ข้อมูล 
 3. น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับและ
บันทึกข้อมูล เพื่อท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้
จ่ายของแรงงานข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก ว่ามีลักษณะการด าเนินชีวิตด้านการใช้
จ่ายอย่างไรบ้าง โดยวิเคราะห์การใช้จ่ายและแบ่งประเภทการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติตามการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของ
แรงงานข้ามชาติขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 
ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก 
สามารถสรุปการวิจัยได้ ดังนี้ 
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 ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า สัญชาติของ
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นเมียนมาร ส่วนที่เหลือเป็นสัญชาติกะเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด และ
การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา  
 ส าหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาท างาน
แรงงานข้ามชาติได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจากญาติ/พี่น้อง เพื่อน วิทยุและโทรทัศน์ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 45.30 42.20 และ 11.70 ตามล าดับ สาเหตุที่แรงงานข้ามชาติ ละทิ้งถิ่นฐานจากประเทศ
เมียนมาเพื่อเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเนื่องจากค่าจ้างต่ าและไม่เพียงพอร้อยละ 33.50 
รองลงมา คือ ยากจนและไม่มีงานท า ต้องการรายได้ การมีงานท า คุณภาพชีวิตร้อยละ 30.30 และคนที่ชักชวน
ให้เดินทางมาท างาน คือ ญาติ/พี่น้อง ร้อยละ 56.60  รองลงมา คือ เดินทางมาเองร้อยละ 35.50 และนายหน้า
ชาวเมียนมา ร้อยละ 7.9 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สาเหตุที่ท่านละทิ้งถิ่นฐานและผู้ที่ชักชวนให้ท่านมาท างาน 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

สาเหตุที่ท่านละทิ้งถิ่นฐานจากประเทศ   (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ)   
    ยากจนและไม่มีงานท า 58 30.90 

    ค่างจ้างต่ าและไม่เพียงพอ 63 33.50 

    หลบหนีจากความไม่สงบ 10 5.30 

    ต้องการรายได้ การมีงานท า คุณภาพชีวิต 57 30.30 

รวม  100.00 

ผู้น าพาหรือชักชวนท่านให้เดินทางเข้ามาท างาน   

    เดินทางมาเอง 27 35.50 

    ญาติ/พี่น้อง 43 56.60 

    นายหน้าชาวเมียนมา 6 7.90 

รวม 76 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ  
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ตารางที ่2  ระยะเวลา ลักษณะงาน และสถานภาพการจ้างงานท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

การท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลางานและอาศัยอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   
     ต่ ากว่า 1 ปี 3 3.90 
     1 ปี 3 3.90 
     2 ปี 10 13.20 
     3 ปี 18 23.70 
     มากกว่า 3 ปี 42 55.30 

รวม 76 100.00 
ลักษณะงาน   
    เกษตรกรรม 31 40.80 
    อุตสาหกรรม 32 42.10 
    บริการ 13 17.10 

รวม 76 100.00 

ลักษณะการจ้างงาน   
    ประจ า 34 44.70 
    รายวัน 41 53.90 
    จ้างเหมา 1 1.30 
รวม 76 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก มากกว่า 3 ปี 
ร้อยละ 55.30 รองลงมาประมาณ 3 ปี ร้อยละ 23.70 และประมาณ 1 ปี น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.90 
ตามล าดับ ส าหรับลักษณะงานส่วนใหญ่จะท างานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรและภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 
42.10 40.80 และ 17.10 ตามล าดับ ส่วนการท างานส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบรายวัน คิดเป็นร้อยละ 53.90 
งานประจ าร้อยละ 44.70 และจ้างเหมาร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3  รายได้ของแรงงานข้ามชาติ 
 

แหล่งรายได้ของแรงงาน จ านวนเงินเฉลี่ยต่อคนต่อป ี ร้อยละ 

ค่าจ้าง 213,865.81 77.05 
การกู้ยืม 28,120.00 10.13 
การเสี่ยงโชค 35,600.00 12.82 

รวม 277,585.81 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของแรงงานโดยเฉลีย่จะมีรายได ้277,585.81 บาท/ปี โดยรายได้

ส่วนใหญ่มาจากค่าจ้าง การเสี่ยงโชคและการกู้ยืม ส าหรับรายจ่ายของแรงงานข้ามชาติใช้จ่ายเงินเฉลี่ยต่อปี 

จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  การใช้จ่ายของแรงงานแยกตามประเภทการใช้จ่าย 
 

ประเภทการใช้จ่าย จ านวนเงินใชจ้่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี ร้อยละ 
อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ  62,394.50 40.35 
      ร้านของช า   32,218.75  
      ตลาดสด   18,947.37  
      ตลาดนัด   11,228.38  

 ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ภายในบ้าน  17,709.40 11.45 
      ร้านของช า   8,719.92  
      ตลาดสด   2,400.00  
      ตลาดนัด   2,601.48  
      ห้างสรรพสินค้า   3,988.00  
 ยานพาหนะ/การเดินทาง  12,828.57 8.30 
      รถยนต์ มอเตอร์ไซด์   4,428.57  
      ค่าเช่ารถโดยสาร   8,400.00  
 ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า  18,959.30 12.26 
      ร้านของช า   2,296.48  
      ตลาดสด   6,950.00  
      ตลาดนัด   4,527.11  
      ห้างสรรพสินค้า   5,185.71  
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ประเภทการใช้จ่าย จ านวนเงินใชจ้่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี ร้อยละ 
การสื่อสาร  3,401.21 2.20 
เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล  3,503.97 2.27 
      ซื้อยามากินเอง   866.97  
      คลินิกหรือรพ.เอกชน   2,637.00  
 การบันเทิง/การจัดงานพิธี  1,475.00 0.95 
      ร้านของช า   500.00  
      ตลาดนัด   975.00  
 กิจกรรมทางศาสนา  1,889.00 1.22 
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  32,456.86 20.99 
      รายจ่ายเสี่ยงโชค   9,742.57  
      รายจ่ายที่จ่ายให้องค์กร   19,714.29  
      รายจ่ายเพื่อการลงทุน   3,000.00  

รวม 154,617.81 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ  
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า แรงงานข้ามชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 154,617.81 บาท การใช้จ่ายส่วน
ใหญ่เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค , ของใช้ส่วน
บุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า , ค่าที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ภายในบ้าน, ยานพาหนะ/การเดินทาง, เวชภัณฑ์/ค่า
รักษาพยาบาล, การสื่อสาร, กิจกรรมทางศาสนา, และการบันเทิง/การจัดงานพิธี แหล่งที่แรงงานข้ามชาติมีการ
ใช้จ่ายมากที่สุด คือ ร้านขายของช า คิดเป็นร้อยละ 43.50  รองลงมา ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า 
คิดเป็นร้อยละ 28.15 19.23 และ 9.12 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แหล่งการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ 
 

แหล่งการใช้จ่าย จ านวนเงินใชจ้่ายเฉลี่ย ร้อยละ 
ร้านขายของช า   43,735.15 43.50 
ตลาดสด   28,297.37 28.15 
ตลาดนัด   19,331.97 19.23 
ห้างสรรพสินค้า   9,173.71 9.12 

รวม 100,538.20 100.00 
ที่มา: จากการส ารวจ  
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ตารางที่ 6 การออมเงินของแรงงานข้ามชาติ 
 

การออมเงิน จ านวนเงินออมเฉลี่ยต่อคนต่อป ี ร้อยละ 
      ซื้อทอง   36,272.73 47.86 
      เงินออม (เก็บเงินไว้เอง)  15,518.92 20.48 
      น าเงินไปฝากธนาคาร  24,000.00 31.67 

รวม 75,791.65 100.00 

ที่มา: จากการส ารวจ  
 

 จากตารางที่ 6 พบว่า แรงงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเก็บออมเงินโดยการซื้อทองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
47.68 รองลงมาน าไปไปฝากธนาคาร และเก็บไว้เอง ร้อยละ 31.67 และ 20.48 ตามล าดับ เมื่อคิดสัดส่วนการ
ออมต่อรายได้ เท่ากับ 0.27 หมายความว่า สัดส่วนการออมต่อรายได้อยู่ในระดับต่ า 
 สามารถสรุป พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก คือ แรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่เข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากค่าจ้างต่ าและไม่เพียงพอ มีความ
ยากจนและไม่มีงานท า มีความต้องการหารายได้ มีงานท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และคนที่
ชักชวนให้เดินทางมาท างาน คือ ญาติพี่น้อง ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมาแล้ว
มากกว่า 3 ปี  โดยแรงงานข้ามชาติจะมีรายได้หลักจากการการท างานโดยเฉลี่ยจะมีรายได้ 277,585.81 บาท/ปี 
และมีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่เท่ากับ 154,617.81 บาท ส าหรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะใช้จ่ายด้านอาหาร/
เครื่องดื่มและยาสูบ การใช้จ่ายในเรื่องของการเสี่ยงโชค และของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า และเมื่อ
พิจารณาแหล่งที่แรงงานข้ามชาติใช้จ่ายมากที่สุด คือ ร้านขายของช า ตลาดสดและตลาดนัด พฤติกรรมการออม
เงินของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะออมเงินด้วยการซื้อทองรูปพรรณ 
 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ มีสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ คือ พฤติกรรมการใช้จ่ายของ
แรงงานข้ามชาติจะขึ้นอยู่กับรายได้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เงินออมและจ านวนบุตร  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของแรงงาน  พบว่า การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด  ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มีขนาดมากกว่า 0.8 ขึ้นไป ถือว่าตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก 
จะท าให้เกิดปัญหาเกิด Multicollinearity (Berry and Feldman, 1985 อ้างใน เกสินี หมื่นไธสง สุติมา มนต์ด,ี 
ภวิณี จันทร์แจ่ม และธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย) ซึ่งจากการค านวณ พบว่า ตัวแปรอิสระด้านรายได้กับเงินออม
เกิดปัญหาสัมพันธ์กันเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.36 ซึ่งมีขนาดน้อยกว่า 0.80 จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity และเมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านรายได้กับเงินออม พบว่า              
มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.36) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การที่รายได้และเงิน
ออมมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อาจเกิดจากปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านเงินเฟ้อ เช่น ถ้าครอบครัว   
มีบุตรเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกก็เพิ่มขึ้นตาม ถึงแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เงินออมก็จะลดลง เงินเฟ้อ      
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โดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นท าให้ราคาสินค้าแพงขึ้น ซึ่งส าหรับประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกปี ประมาณปีละร้อย
ละ 2-3 นั่นหมายความว่า ถ้าเรามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หักลบกับอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2-3 เท่ากับว่ามี
รายได้ที่จะน าไปซื้อสินได้เพิ่มเพียงร้อยละ 2-3 เท่านั้น และเมื่อพิจารณาตามทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ (วันรักษ์ 
มิ่งมณีนาคิน, 2559)  พบว่า รายได้เท่ากับศูนย์หรือติดลบ แต่ต้องมีการใช้จ่ายทุกวันท าให้ต้องน าเงินออมมาใช้
จ่าย ความสัมพันธ์จึงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคุณ ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ 
 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี (Constant) 3092.593 2313.802  1.337 0.186 
รายได้ (Income) 0.055 0.011 0.484 4.835 0.000* 
เงินออม (Saving) -0.084 0.038 -0.222 -2.225 0.029* 
อาย ุ(Age) 432.324 388.504 0.136 1.113 0.270 
ระดับการศึกษา (Edu) -949.928 474.983 -0.184 -2.000 0.049* 
จ านวนบุตร (Child) -659.468 370.485 -0.222 -1.780 0.079 
เพศ (Sex) -297.890 732.968 -0.038 -0.406 0.686 

R = 0.671 R-Squared = 0.450 Adjusted R-Squared = 0.402  
Std. Error = 3048.82108  Durbin-Watson=1.905 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
 

 จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายผลได้ดังนี้ การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติที่มีการใช้จ่ายจริงกับการใช้จ่าย
ของแรงงานข้ามชาติที่พยากรณ์ในสมการมีความสัมพันธ์กันเท่ากับ 0.671 หรือร้อยละ 67.10 โดยพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) และค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R-Square) มีค่าเท่ากับ 0.450 หรือร้อยละ 45 
แสดงว่าตัวแปรอิสระมีผลตอ่การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ คิดเป็นร้อยละ 45 และที่เหลือเป็นผลมาจากตวัแปร
อื่นๆ สาเหตุที่ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R-Square) มีค่าน้อยเนื่องจากเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งใน
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์หรือจิตวิทยาโดยทั่วไปจะมีค่าต่ ากว่า ร้อยละ 50 เนื่องด้วยมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
คาดเดาได้ (สุวดี น าพาเจริญ และชลทิชา จ ารัสพร, 2557) 
 การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ (Adjusted              
R-Square) เท่ากับ 0.402 หรือร้อยละ 40.20 นั่นคือ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้, เงินออม, จ านวนบุตร 
สามารถอธิบายความแตกต่างการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติได้ร้อยละ 40.20  
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 ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.905 มีค่าเข้าใกล้ 2 แสดงตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการทดสอบไม่มี
ความสัมพันธ์ภายในตัวเอง 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ พบว่า การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติจะขึ้นอยู่กับรายได้ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ทางบวก เงินออมและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จะได้สมการถดถอย ดังนี ้
 

 การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ = 3092.593 + 0.055Income - 0.084Saving - 949.928Edu 
 

 จากสมการการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ พบว่า ด้านรายได้มีเครื่องหมายบวก นั่นคือ เมื่อรายได้
เพิ่มขึ้นจะท าให้การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อรายได้ของแรงงานข้ามชาติลดลง การใช้จ่าย     
ก็จะลดลงตามไปด้วย ในขณะที่การออมเงินและระดับการศึกษามีเครื่องหมายเป็นลบ แสดงว่า แรงงานข้ามชาติ
ที่มีการออมเงินมากและระดับการศึกษาที่ดีจะมีการใช้จ่ายน้อยลง อาจจะเนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีความรู้
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตและมีการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมากขึ้น จึงท าให้มี     
การออมเงินมากขึน้ ค่าใช้จ่ายจึงลดลงไปด้วย 
 
การอภิปรายผล  
 แรงงานข้ามชาติที่ย้ายเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ส่วนใหญ่เข้ามาท างานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากค่าจ้างต่ าและไม่เพียงพอ มีความยากจนและไม่มีงานท า และต้องการรายได้ 
การมีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) ที่มีความ
ต้องการที่จะสร้างความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางกาย ทางใจ การยอมรับของคนในสังคม การได้รับ
การยกย่อง และการตระหนักในความสามารถของตนท่ีจะสามารถท าให้เกิดความสมหวังในชีวิต (ทิพภากร รังคสิริ 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และปรัชญนันท์ นิลสุข , 2557) และสอดคล้องกับทฤษฎีการย้ายถิ่นตามแนวคิด
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค (Neoclassical Model) (Kurekova, L. 2011) ที่ได้อธิบายถึงการย้ายถิ่นของ
แรงงานข้ามชาติ โดยมีตัวแปรทางเศรษฐกิจ (Economics Differentials) เป็นตัวแปรส าคัญที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างประเทศเดิมหรือท้องถิ่นเดิม (Origin) และท้องถิ่นที่ได้ย้ายไปหรือประเทศปลายทาง (Destination) ที่มี
เศรษฐกิจที่ดีกว่า เช่น ประเทศที่ย้ายไปนั้นอาจมีค่าจ้างที่สูงกว่า ส่งผลให้แรงงานมีรายได้มากกว่าเดิม และ          
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในการท างาน เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ท าให้แรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก การแอบลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมาย เพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่
ชายแดน การเดินทางสามารถเข้ามาได้หลายทางช่องทาง เช่น ท่าข้ามธรรมชาติ ท่าเรือขนสินค้าข้ามฝั่ ง            
ซึ่งบางครั้งอาจหลุดรอดการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ติดกันเป็นแนวยาว ส าหรับ
แรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่ที่เข้ามาท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีอายุการท างานอยู่ในพื้นที่มากกว่า 
3 ปี  โดยแรงงานข้ามชาติจะมีรายได้จากการท างาน ลักษณะงานเป็นทักษะฝีมือต่ า จะมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 
277,585.81 บาท/ปี    และมีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่เท่ากับ 154,617.81 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานข้ามชาติ
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ประเทศกัมพูชา พบว่า รายได้และค่าใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมามีมูลค่าเฉลี่ยมากกว่า โดยแรงงาน
ข้ามชาติกัมพูชามีรายได้เฉลี่ย 238,164 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 125,759.76 บาท (อังศุธร เถื่อนนาดี, 2561) 
 ส าหรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายส่วนใหญ่ของแรงงานข้ามชาติจะมีลักษณะการบริโภคสินค้าที่ไม่ฟุ่มเฟือย 
และเป็นสินค้ามีราคาถูก โดยจะใช้จ่ายด้านอาหาร/เครื่องดื่ มและยาสูบมากที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน และมีการใช้จ่ายที่ร้านขายของช า ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีการปรับตัวเพื่อรองรับความ
ต้องการของแรงงานงานข้ามชาติในการซื้อสินค้าและบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
และชนัญชิดา เจริญวัฒ (2558) และงานวิจัยของอังศุธร เถื่อนนาดี (2561) เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ค่าอาหาร แรงงานข้ามชาตินิยมบริโภคอาหารหรือสินค้าที่มีราคาถูก และส่วนใหญ่จะด าเนินชีวิตอยู่กับ
การท างานจึงไม่มีเวลาในการออกไปซื้อสินค้าและบริการที่ไกลที่พักของตนเอง ดังนั้น ทางเลือกของแรงงานข้าม
ชาติ จึงเป็นแหล่งที่ขายสินค้าและบริการใกล้ที่สุด ซึ่งก็คือ ร้ายขายของช า ตลาดสดและตลาดนัด ส าหรับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายในเรื่องของการเสี่ยงโชค ซึ่ง Ariyabuddhiphongs, V. (2011) ได้อธิบายถึงลักษณะผู้ที่
ชอบเสี่ยงโชคมักจะเป็นกลุ่มที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า  รวมทั้งมีความเช่ือเรื่องโชคลาง ซึ่งความ
เช่ือเรื่องโชคลางนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเสี่ยงโชคของแรงงานข้ามชาติ พฤติกรรมการออมเงินของ
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะออมเงินด้วยการซื้อทองรูปพรรณ ซึ่งทองเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง  รองจาก
การฝากเงินกับธนาคาร เพราะสามารถแลกเป็นเงินสดได้ง่าย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนการออมต่อรายได้
ยังอยู่ในระดับต่ า อาจจะเนื่องมาจากรายได้ที่ได้รับยังน้อยเกินไป ถ้าหากมีการออมเงินมากขึ้น อาจจะส่งผลให้    
ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันซึ่งสอดคล้องกับกฎว่าด้วยการบริโภคของเคนส์ (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 
2559) ที่กล่าวว่า แม้บุคคลจะไม่มีรายได้ แต่ก็ยังมีความจ าเป็นในการบริโภคเพื่อความอยู่รอด จึงเป็นเหตุผลที่ท า
ให้แรงงานข้ามชาติต้องท างานล่วงเวลาเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  
 การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ พบว่า รายได้ของแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้
จ่ายของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค    
มากที่สุด คือ รายได้ และการเปลี่ยนแปลงในรายได้จะส่งผลต่อการใช้จ่าย เช่น ถ้ารายได้ของแรงงานข้ามชาติ
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และในทางกลับกันถ้ารายได้ลดลง การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติก็       
จะลดลงตามไปด้วย (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2559) และยังสอดคล้องกับทฤษฎีอุปสงค์ที่กล่าวว่าปริมาณการซื้อ
สินค้าจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้บริโภค (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2559) เมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการที่
จะซื้อสินค้าและบริการก็จะเปลี่ยนไป ส าหรับการออมเงินและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับการใช้
จ่ายของแรงงานข้ามชาติ หมายความว่าถ้ามีการออมเงินเพิ่มมากขึ้นจะท าให้การใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ
ลดลงเป็นไปตามแนวคิดการออม คือ ถ้ามีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อการออมเงิน และยังส่งผลต่อรายได้
ของแรงงานข้ามชาติด้วย ส่วนระดับการศึกษาแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการศึกษาสูงอาจมีการวางแผนด้านการใช้
จ่ายได้ดีกว่าแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับการศึกษา แรงงานข้ามชาติให้ความส าคัญกับอนาคตของตนเองและ
ครอบครัวเกี่ยวกับการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต ในขณะที่แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับการศึกษาอาจจะให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตน้อยกว่า และอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 
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 นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมของแรงงานข้ามชาติด้านอื่นที่น่าสนใจ เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า แรงงานข้ามชาติจะมีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ คือ ซื้อยามาทานเอง และจะเข้ารับการรักษา
สุขภาพที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และนรินทร์ สังข์รักษา 
(2560) การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมีการใช้บัตรสุขภาพ มีการรักษาใน
สถานบริการของรัฐหรือของเอกชน และส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติจะมีเงินท่ีใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สามารถ
ดูแลตนเองได้และเข้าถึงบริการสุขภาพได้ แต่ถ้าป่วยหนักยื่นบัตรสุขภาพหรือบัตรประกันสังคมที่นายจ้าง สถาน
ประกอบการมีให้แก่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้  
1.1 จากการวิจัย พบว่า สาเหตุที่แรงงานข้ามชาติย้ายเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก 

เนื่องจากมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ซึ่งอาจจะมีการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เพราะบริเวณนี้
เป็นพื้นที่ชายแดนการเดินทางเข้ามามีหลายช่องทาง ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการแรงงานข้ามชาติ นโยบายด้านแรงงาน กฎหมาย ส าหรับแรงงานข้ามชาติและผู้ประกอบการ  

1.2 ภาครัฐควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานและอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน
แรงงานข้ามชาติแก่นายจ้าง และกรมการจัดหางานควรสร้างระบบฐานข้อมูลส าหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ประเทศไทยโดยเร่งด่วน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง  

1.3 สถานประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ชีวิต การออมเงิน และวางแผน
ค่าใช้จ่าย  

1.4 ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีร่วมกัน เช่น 
ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ สถานศึกษา องค์กรปกครอง เป็นต้น และควรมีการเชื่อมโยงข้อมูล การประสานงาน
กันทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  

1.5 จากพฤติกรรมของแรงงานส่วนใหญ่จะมีการใช้จ่ายในสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ 
ควรมีการศึกษาพฤติกรรมรายละเอียดการซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ทัศนคติต่อสินค้าไทย เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายในการเลือกซื้อสินค้าของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มแรงงานข้ามชาติ  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 จ านวนแรงงานข้ามชาติที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ผลกระทบที่มีต่อชุมชนไทย แรงงานไทย และควรมีการเปรียบเทียบ
กับชุมชนหรือจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

2.2 การศึกษานี้จ านวนกลุ่มตัวอย่างอาจจะน้อยไป ซึ่งอาจน ามาสรุปผลในเชิงปริมาณได้ไม่ดี
เท่าที่ควร การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการก าหนดตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรมากกว่านี้ เพื่อจะได้
เห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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