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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย ของชาวฟิลิปปินส์ มี

วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย ของชาว

ฟิลิปปินส์ (2) เพ่ือศึกษาหาปัญหาที่ชาวฟิลิปปินส์พบเจอ เม่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย จ าแนกตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล เปรียบเทยีบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของปัจจัยที่ส่งผลและด้านปัญหาที่พบเม่ือ

การเข้ามาท างานในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศ

ไทย เลขที่ 760 ถนนสุขุมวิท 30/1 กรุงเทพฯ 10110 และชาวฟิลิปปินส์ที่มาส่งเงินกลับประเทศที่ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย ซ่ึงมีประชากรประมาณ 130 คน ดังน้ันขนาดกลุ่มตัวอย่าง 97 คน จึงเป็นขนาดที่

เหมาะสม ผู้วิจัยได้เกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้การเกบ็รวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test  

ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 

25-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพครูสอนภาษา สถานภาพส่วนใหญ่เป็นสถานภาพโสด มี

รายได้ประมาณ 25,000-40,000 บาท เข้ามาประเทศไทยด้วยตนเอง และส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 

ส่วนด้านปัญหาที่พบ เม่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ชาวฟิลิปปินส์ที่มีลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่างกันในด้านค่าจ้าง ด้านค่าครองชีพ ด้านวัฒนธรรม และ

ด้านสังคม รวมถึงชาวฟิลิปปินส์ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่าง

กนั ในด้านวัฒนธรรม และด้านสงัคม   

ส่วนทางด้านปัญหาที่พบ เม่ือเข้ามาท างานในประเทศไทยในภาพรวมมีความคิดเห็นที่ไม่

แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้านหน่วยงานการออกใบอนุญาตไม่เป็นรูปแบบ One Stop Service 

เน่ืองจากชาวฟิลิปปินสใ์ห้ความเหน็ด้านน้ีค่อนข้างมาก  
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1. บทน า 

ปัจจุบันภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นอีกหน่ึงสิ่งส าคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษ ได้สร้างข้อได้เปรียบในหลายด้าน และจากกรณีประชากรในประเทศฟิลิปปินส์หน่ึงในสมาชิก

ประชาคมอาเซียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากประเทศเคยตกเป็นเมืองขึ้นของ

ตะวันตก จึงเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพ ท างานยังต่างประเทศ ซ่ึงแต่ละปีเมด็เงินไม่น้อย ได้ส่งกลับ

มาให้คนในครอบครัวและเครือญาติ เพ่ือใช้จ่าย จนเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศ

ฟิลิปปินส์อย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการลงทุนมากมาย และพัฒนาประเทศ เรียกได้ว่า หลายๆ มันสมองที่

ออกไปท างานยังต่างประเทศ ได้สร้างรายได้จากเมด็เงินที่โอนเข้าฟิลิปปินส์สูงเป็นอันดับหน่ึงของรายได้

จากการขายสนิค้าบริการ 

ส่วนปัจจัยที่ท  าให้คนฟิลิปปินส์ต้องออกมาขายแรงงานในต่างประเทศ มาจากภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกจิของประเทศที่มีมายาวนาน ก่อให้เกิดการว่างงานในอัตราสูง หากเทยีบกับประชากรที่มีมากแตะ

กว่า 100 ล้านคน แน่นอนต้องมีการแข่งขันสูงกว่าจะได้งานท า ประกอบกับค่าครองชีพในประเทศ

ฟิลิปปินส์ค่อนข้างสูง ท าให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ นอกจากน้ี ปัญหาความยากจนในสมัยประธานาธิบดี 

คอราซอน อาคิโน ในช่วงปี 2540 ยังเป็นอีกปัจจัยหน่ึง เป็นเหตุผลให้คนฟิลิปปินส์ตัดสินใจมาท างานใน

ต่างประเทศ จนกลายเป็นวัฒนธรรม ทั้งจากการชักชวนของคนรู้จักและเพ่ือนฝูงที่ออกไปท างาน

ต่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว จนเหน็ลู่ทางแนะน าเพ่ือนฝูง คนรู้ จัก 

ขณะที่ ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ

นักวิจัยโครงการ ASEAN WATCH ของ สกว. ซ่ึงมองว่าการออกไปท างานต่างประเทศของคนฟิลิปปินส ์

เป็นวัฒนธรรม กเ็น่ืองจากประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ มีการส่งแรงงานท างานต่างประเทศทาง

ทะเล ต้ังแต่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน ก่อนที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาครอบครอง จากน้ันได้มีการส่งแรงงาน

ต่างประเทศทางบกอย่างต่อเน่ืองเป็นต้นมา 

กระทั่งสมัยประธานาธิบดี เฟอร์ดินัน มาร์กอส ได้เกิดวิกฤติน า้มัน ย่ิงท าให้แรงงานฟิลิปปินส์

ออกไปท างานนอกประเทศมากขึ้น อีกทั้งทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีนโยบายส่งเสริมแรงงานออกไปท างาน

ต่างประเทศ มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ในการออกกฎระเบียบรับรองคนไปท างานต่างประเทศ รวมทั้ง

การตั้งกองทุน คณะท างานต่างๆ หรือเปิดบริการช่วยเหลือ เพ่ือเอื้อต่อการท างานในต่างประเทศ ซ่ึงมีเป็น

จ านวนมากหลายนโยบายจากผู้ด ารงต าแหน่งประธานาธบิดีในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การส่งเสริมของรัฐบาลฟิลิปปินส ์ท าให้แรงงานของประเทศจะออกไปท างานที่ไหนกไ็ด้ จนเกิด

เป็นวัฒนธรรม เม่ือเดก็ฟิลิปปินส์ โตข้ึนมา กอ็ยากท างานในต่างประเทศ มีรายได้จากเมด็เงินที่โอนเข้าสู่

ประเทศมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนการมาท างานในเมืองไทยกเ็พราะวัฒนธรรมของคนไทย

กบัคนฟิลิปปินสน้ั์นคล้ายๆ กนั  

ในส่วนอาชีพหลักๆ ซ่ึงแรงงานของฟิลิปปินส์เข้ามาท างานในไทย พบว่า มาท าอาชีพครูสอน

ภาษาอังกฤษ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นล าดับต้นๆ ซ่ึงไม่กระทบต่อการแย่งอาชีพคนไทย อีกทั้ง

บุคลิกคนฟิลิปปินส์เป็นคนร่าเริง ชอบสนุกสนาน ท าให้เดก็ไทยชอบเรียนกับครูฟิลิปปินส์ ซ่ึงต่างกับครู
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สอนภาษาอังกฤษชาวตะวันตก ส่วนอาชีพรองลงมาเป็น ผู้จัดการ วิศวกร ในบริษัทเอกชน บริการ (สกูป๊

ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 31 มี.ค. 2559) 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการย้ายถิ่น 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัการเคล่ือนย้ายแรงงานชาวฟิลิปปินสอ์อกนอกประเทศ 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิต 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัค่านิยมที่มีอิทธพิลต่อชาวฟิลิปปินส์ 

2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

1) ชาวฟิลิปปินส์ที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อปัจจัยที่มี

ผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย แตกต่างกนั 

2) ชาวฟิลิปปินสท์ี่เข้ามาในประเทศไทย ประสบปัญหาแตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

1. ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา และสามารถรองรับแรงงานที่จะเข้ามาในอนาคต 

2. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการออกใบอนุญาตท างานให้มี

ความรวดเรว็และดียิ่งขึ้น 

3. สามารถเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจและเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองของปัจจัยที่มี

ผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย ของชาวฟิลิปปินส์ 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

งานวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทยของชาว

ฟิลิปปินส ์โดยปัจจัยที่คาดว่าอาจเป็นสาเหตุให้เกดิการเข้ามาท างานในประเทศไทย ดังน้ี 

1) ขอบเขตด้านตัวแปร  

1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย 

1.2 ปัญหาที่พบ เม่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย 

ขอบเขตทางดา้นประชากร  

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทยของชาวฟิลิปปินส์ โดยมี

การก าหนดขอบเขตของประชากรที่ใช้ศึกษาในคร้ังน้ี คือชาวฟิลิปปินสท์ี่เข้ามาท างานในประเทศไทย 
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ขอบเขตทางดา้นระยะเวลา 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 

 

6. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจัยส่งให้กับกลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยโดย

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย 

ส่วนที่ 3 ปัญหาที่พบ เม่ือเข้ามาท างานในประเทศไทย 

 

7. ผลการศึกษา 

การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาจากการเกบ็ข้อมูลจากตัวอย่าง ซ่ึงเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่สถานทูต

ฟิลิปปินสใ์นประเทศไทย เลขที่ 760 ถนนสุขุมวิท 30/1 กรุงเทพฯ 10110 และชาวฟิลิปปินส์ที่มาส่งเงิน

กลับประเทศที่ ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย โดยใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 100 คน เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของ

ชาวฟิลิปปินสเ์กี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิง จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และเพศชาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 25-30 

ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 วุฒิการศึกษาของชาวฟิลิปปินส์ ระดับปริญญาตรี 84 คน คิดเป็น

ร้อยละ 84 มีอาชีพครูมากที่สุด จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 57 

คน คิดเป็นร้อยละ 57 มีรายได้ ตั้งแต่ 25,000 - 40,000 บาท มากที่สุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

50 การเข้ามาในประเทศไทยด้วยตนเองมากที่สดุ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95 และชาวฟิลิปปินส์ใน

ประเทศไทยส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์มากที่สดุ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลดังรายการต่อไปนี้  

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย ของชาวฟิลิปปินส์โดยรวม 

และทั้ง 2 ปัจจัย ได้แก่ ชาวฟิลิปปินส์ที่มีคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน และด้านปัญหาที่พบ

เมื่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังน้ี 

1. ด้านลักษณะของปัจจัยที่ส่งผล 

ด้านค่าจ้าง ผลการศึกษาพบว่า ชาวฟิลิปปินส์มีระดับความคิดเหน็ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้า

มาท างานในประเทศไทย อยู่ในระดับมาก แสดงว่าชาวฟิลิปปินส์ให้ความส าคัญในด้านค่าจ้างในการ
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ตัดสนิใจเข้ามาท างานในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบั สปุราณี พงษ์สิทธิศักด์ิ (2538 อ้างถึงใน นงลักษณ์ 

ตังคะบุรี 2541, 41) ศึกษาเร่ือง สาเหตุและสภาพปัญหาของการตัดสนิใจไปท างานในไต้หวันของแรงงาน

ไทย พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการตัดสินใจไปท างานในไต้หวันที่ส าคัญที่สุดประการแรง คือ รายได้

เดิมของแรงงานไม่พอใช้จ่ายในการด ารงชีพ จ าท าให้แรงงานเลือกที่จะไปท างานไต้หวันเพราะมีค่าจ้างที่สูง

กว่าประเทศไทย 

ด้านกฎหมาย พบว่า ชาวฟิลิปปินสมี์ระดับความคิดเหน็ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามาท างานใน

ประเทศไทย อยู่ในระดับปานกลาง และให้ความส าคัญในรายด้าน ฟิลิปปินส์มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆใน

การออกกฎระเบียบรับรองคนไปท างานต่างประเทศ ในประดับมาก จึงส่งผลต่อการสนับสนุนให้คน

ฟิลิปปินสเ์ดินทางออกประเทศ เพ่ือท างาน ซ่ึงสอดคล้องกบับทความของ 

 ชนิดาภา ชลอวงษ์. (2558). การเคล่ือนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทยปัญหาที่

เกี่ยวข้องกบักฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของกระบวนการ สตม. คือ กระบวนการออก เอกสารต่าง ๆ ครู

ฟิลิปปินส์มักมีปัญหากับกระบวนการดังกล่าวเพราะส่วนงานของ สตม. เกี่ยวข้องกับ ครูฟิลิปปินส์ที่ต้อง

ด าเนินการด้วยตนเองโดยตรงหลายข้ันตอน คือ การขอเปล่ียนประเภทวีซ่า การขอ ขยายระยะเวลาวีซ่า 

การรายงานตัว 90 วัน และการท า Re-entry Permit เพ่ือขอเดินทางออกนอกเมือง กระบวนการที่ได้กล่าว

ไปแล้วล้วนต้องด าเนินการด้วยตนเองกบั สตม. ที่มีอ านาจในการอนุญาตหรือ สตม.1 ณ กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงบางคร้ังท าให้แรงงานครูฟิลิปปินส์ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือ เดินทางไปด าเนินการในขั้นตอนน้ัน 

ๆ ค่อนข้างมาก อีกทั้งบางคร้ังการออกเอกสารเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึนไป

กว่าเดิม และยังพบอกีว่า บางคร้ังครูฟิลิปปินส์ไม่ทราบ กฎระเบียบของ สตม. หรือไม่ทราบถึงช่องทางอื่น 

ๆ ในการปฏิบัติว่าสามารถท าได้ เช่น สตม. มีกระจายอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศและ สตม. บางแห่งรับ

รายงานตัวได้ ครูฟิลิปปินสบ์างส่วนที่ไม่ ทราบจึงเดินทางไปรายงานตัวกับ สตม. ในกรุงเทพมหานคร ทั้งที่ 

สตม. ในจังหวัดของตนมีอ านาจใน การรับรายงานตัวได้เป็นต้น ซ่ึงกรณีดังกล่าวน้ีเกิดขึ้ นกับแรงงานครู

ฟิลิปปินสใ์นประเทศไทยในกลุ่ม ของผู้ศึกษาเช่นกนั 

ด้านค่าครองชีพ พบว่า ชาวฟิลิปปินสมี์ระดับความคิดเหน็ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามาท างาน

ในประเทศไทยในระดับมากที่สุด เน่ืองจากค่าครองชีพในฟิลิปปินส์สูงกว่าประเทศไทย แต่รายได้น้อย จึง

ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จึงเป็นเหตุผลหน่ึงให้เดินทางออกมาท างานนอกประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับ 

บทความของ Miss Jeannette Guatlo (สกูป๊ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 31 มี.ค. 2559) ชาวเมืองคิบาเวบูกิน

นอน ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของแมนน่ี ปาเกียว (Manny Pacquiao) นักชกช่ือดัง ระบุถึงเหตุผลในการตัดสินใจ

มาท างานในไทยว่า หลังจากจบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยใน

ฟิลิปปินส์ ได้เข้าท างานในโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง ซ่ึงส่งขายยังต่างประเทศ กลับพบว่า เงินเดือนที่ได้มา

ไม่พอใช้จ่าย เน่ืองจากค่าครองชีพในประเทศฟิลิปปินส์ค่อนข้างสูง จนในที่สุดตัดสินใจมาท างานในไทย 

แม้เงินเดือนที่ได้จากการสอนภาษาในไทยไม่แตกต่างกับที่ได้รับในบ้านเกิด แต่ด้วยค่าครองชีพที่ต ่ากว่า

เป็นอย่างมาก ท าให้สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสบาย โดยจัดสรรเงินเดือน 50% เพ่ือใช้จ่ายส่วนตัว และอีก 

50% ส่งกลับให้ครอบครัวในฟิลิปปินส์ 
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ด้านวัฒนธรรม พบว่า ชาวฟิลิปปินส์มีระดับความคิดเหน็ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามาท างาน

ในประเทศไทยในระดับมาก เน่ืองจากวัฒนธรรมไทยคล้ายกับฟิลิปปินส์ ในหลายด้าน เช่น อาหารการกิน 

ซ่ึงคนไทยและฟิลิปปินสนิ์ยมกินข้าวเป็นอาหารประจ าวัน และด้านส าเนียงในการสื่อสารของชาวฟิลิปปินส ์

สามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ต่างชาวตะตันตก 

ด้านสังคม พบว่า ชาวฟิลิปปินส์มีระดับความคิดเหน็ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามาท างานใน

ประเทศไทยในระดับมาก จากการศึกษาพบว่า ชาวฟิลิปปินส์มีความเหน็ว่าคนไทยใจดีโอบอ้อมอารี เป็น

มิตรกับต่างชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ Miss Jeannette Guatlo (สกูป๊ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 31 มี.ค. 2559) 

เธอเล่าว่า ประมาณปี 2557 ได้มาท่องเที่ยวคร้ังแรกในไทยกับน้องสาว หลังท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 

โดยรู้สกึประทบัใจเมืองไทยมาก เพราะเป็นประเทศที่สวยงาม ทั้งผู้คนและวัฒนธรรม   

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย ของชาวฟิลิปปินส ์คร้ังน้ี 

จึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี  

1. จากการศึกษาพบว่า ชาวฟิลิปปินส์เลือกมาท างานในประเทศไทย เน่ืองจากค่าแรงใน

ประเทศไทยสูงกว่าประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่มาเป็นครู ดังน้ันหากโรงเรียนใดสนใจครูชาวต่างชาติ ชาว

ฟิลิปปินส์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่จะจัดจ้างมาเป็นครูสอน เพราะไม่ต้องจ้างแพงเน่ืองจากพวกเขายอมรับ

และพอใจค่าจ้างในประเทศไทย 

2. จากการศึกษาพบว่า เร่ืองค่าครองชีพ เป็นประเด็นหลักในการเข้ามาท างานของชาว

ฟิลิปปินส์ ดังน้ันผู้ประกอบการหรือผู้บริหารสามารถใช้ประเดน็น้ีสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ชาว

ฟิลิปปินสใ์นประเทศไทยได้ 

3. จากการศึกษาพบว่า กฎหมายประเทศไทยไม่เอื้ ออ านวย ดังน้ันเมื่อผู้ประกอบการรับ

ชาวต่างชาติเข้ามาท างานจึงต้องช่วยพวกเขาในเร่ืองน้ีด้วยเพ่ือให้พวกเขาได้ท างานอย่างถูกต้อง 

4. จากการศึกษาพบว่า ภาษาอังกฤษเป็นข้อได้เปรียบของชาวฟิลิปปินส์ ดังน้ัน หน่วยงาน

ต่างๆหากว่าจ้าง งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ชาวฟิลิปปินส์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการจ้างเพราะไม่แพง 

และสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้ดีกว่าชาวตะวันตก  

 

10. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาท างานในประเทศไทย ของชาวฟิลิปปินส ์เป็นการศึกษา

ในเร่ืองของความคิดเหน็ของชาวฟิลิปปินสท์ี่เข้ามาท างานในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลากหลายด้าน ตาม

รายละเอยีดที่ระบุไว้ในเน้ือหา หากเป็นไปได้ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสนิใจ เข้า

มาท างานในประเทศไทย เช่น ด้านนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านเทคโนโลยี  และด้านเศรษฐกจิ

เพ่ือเป็นข้อมูลในอนาคต ส าหรับการเตรียมรับแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาท างานในประเทศไทย 
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