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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวั ตถุประสงค เพื่ ออธิ บายคุณภาพชีวิ ตการทํ างานใน
มุมมองของแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบาน ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ
แรงงานตางดาวเพศหญิงสัญชาติลาว ที่ทํางานรับใชในบานและอาศัยอยูกับนายจาง
ในจังหวัดกรุงเทพฯ จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในรูปแบบการ
สนทนาแบบกึ่งโครงสราง (Semi structured Conversation) รวมกับการสังเกต
และศึ กษาคุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานใน 5 ด าน ประกอบดวย 1) สถานภาพทาง
กฎหมาย 2) สมดุ ล ชี วิ ตและการทํ า งาน 3) ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ เ หมาะสม
4) คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 5) อิสระในการติดตอสื่อสารกับภายนอก
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ในมุมมองแรงงานตางดาว
ที่ทํางานรับใชในบาน สวนใหญรับรูวาตนเองมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีผาน
องคประกอบ 4 ดาน ไดแก 1) สมดุลชีวิตและการทํางาน 2) ชีวิตความเปนอยู
ที่ เหมาะสม 3) ค า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ และ 4) อิ ส ระในการ
ติดตอสื่อสารกับภายนอก โดยสาเหตุที่ทําใหแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชใน
บานรั บรูว า ตนเองมีคุ ณภาพชีวิ ตการทํางานที่ ดีมาจาก (1) มุมมองต องาน
ที่เห็นวางานบานเปนงานปกติสําหรับผูห ญิง ประกอบกับความตองการมีงานที่มี
รายไดดีกวาการอยูในประเทศของตนเอง และ (2) ผลกระทบจากความสัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจาง ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความสัมพันธรายคูระหวาง
นายจางกับลูกจาง และพัฒนาไปตามระยะของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวาง
ผูนํากับสมาชิก (Leader-Member Exchange: LMX) ซึ่งการที่นายจางจะ
สามารถพั ฒ นาความสั ม พั น ธ รายคู ใ ห ไ ปถึ ง ระยะการเป น หุ น ส ว นที่ ส มบู ร ณ
จําเปนตองพัฒนาความสัมพันธใหสอดคลองกับคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 4
ดา นข างตน ซึ่ งจะส งผลให ลูก จา งเกิด มุม มองต อคุณ ภาพชี วิต การทํ างานที่ ดี
และทําใหความตั้งใจลาออกของลูกจางลดลงไดในที่สุด
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน, คนรับใชในบาน, แรงงานตางดาว, ทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
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Abstract
This research aimed to explain the quality of work life from
the migrant domestic workers’ perspectives. The informants were 10
female Lao migrant workers who worked and lived with their
employers. The data was collected by in-depth interview (semistructured conversation) and observations. The research studied the
quality of work life in five dimensions: 1) legal status, 2) work-life
balance, 3) general well-being, 4) fair and appropriate compensation
and 5) freedom of communication with outside.
The result indicated that migrant domestic workers
recognized their quality of work life through the later four dimensions.
The informants acknowledged that they had decent quality of work
life from 1) their attitudes towards working which believed that
domestic work was women’s burdens and their needs to have
jobs that paid better than ones in their motherland and 2) the
consequences of the relationships whose result of dyadic exchange
relationships between employers and employees, is which developed
in accordance with the theory of Leader-Member Exchange: LMX.
In developing dyadic exchange relationships to the complete
partnership level, the employers must improve the relationship to
meet the quality of work life in all four aforementioned dimensions
which would result in the better working attitude of the employees
and eventually helped dwindle the intention of resignation.
Keywords: Quality of Work Life, Domestic Workers, Migrant Workers,
Leader-Member Exchange, LMX
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บทนํา
ปจจุบัน อาชีพแมบานหรือคนรับใชในบานเปนอาชีพที่เปนที่ตองการ
เพราะคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น มีโอกาสเลือกงานไดมากขึ้น สงผลใหคนไทยสวน
ใหญนิยมทํางานในบริษัทหรือเปนผูประกอบการดวยตนเอง รวมถึงสังคมไทยยัง
เปดกวางและยอมรับในความสามารถของผูหญิงมากขึ้น ทําใหผูหญิงไทยสามารถ
ทํางานในหลายอาชีพไดเชนเดียวกับผูชาย หนาที่หรือภาระงานบานจึงขาดผูดูแล
และจําเปนตองจางแมบานหรือคนรับใชมารับผิดชอบงานในสวนนี้
สําหรับงานรับใชในบานอาจเปนงานที่ไมสําคัญเมื่อเทียบกับงานอื่น
แตความจริงแลวงานบานเปนงานที่มีคุณคามาก เพราะแรงงานทํางานบานชวย
ให ส มาชิ กในครั ว เรื อนมี เวลาไปทํ า กิ จ กรรมอื่ น ทํ า ให น ายจ า งมี เวลาในการ
ทํางานประจําหรือธุรกิจสวนตัวไดอยางเต็มที่ ซึ่งปจจุบันงานรับใชในบานเปน
งานประเภทหนึ่งที่นิยมจางแรงงานตางดาวเขาทํางาน ซึ่งสวนใหญเดินทางเขา
มาอยางผิดกฎหมายโดยอาศัยเครือขายทางสังคมในการหางาน (มนทกานต
ฉิมมามี และพัชราวลัย วงศบุญสิน, 2557) จนในบางครั้งอาจคาดหวังเกี่ยวกับ
การทํางานเกินกวาขอมูลที่ไดรับมา และทําใหเกิดความผิดหวังเมื่อไดเดินทางไป
ทํางานจริง (Bartram, 2011) เพราะงานบานเปนงานที่แทบจะแยกชีวิตการ
ทํางานและชี วิต สว นตั วออกจากกั นมิ ไดเลย โดยเฉพาะในลู กจ างที่อาศั ยอยู
ภายในบานของนายจาง คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให
นายจางสามารถรักษาแรงงานตางดาวใหสามารถทํางานไดอยางยาวนาน
ดวยเหตุวา การจางแรงงานตางดาวทํางานรับใชในบานใหถูกตองนั้นมี
ขั้นตอนการดําเนินการที่ยุงยากและมีคาใชจายที่คอนขางสูง เพื่อนําพวกเขาเขา
สูระบบการจางงานที่ถูกตอง แตลูกจางทํางานบานจํานวนมากเปลี่ยนงานบอย
ด ว ยลั กษณะการทํ า งานที่ อยู ภ ายในบ า นของนายจ า งเป น หลั กส ง ผลให เกิ ด
ขอจํากัดในการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Boontinand, 2010) จากปญหา
ขางตน จึงเปนที่มาของการศึกษาคุณภาพชีวิตการเพื่ออธิบายคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในมุมมองของแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบาน และเพื่อสรางขอสรุป
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ของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีในมุมมองของลูกจางทํางานบานที่เกิดขึ้นตาม
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกอันเปนประโยชนตอนายจางใน
การใชเปนแนวปฏิบัติในการดูแลลูกจางทํางานบาน
ทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดทฤษฎี
คุณภาพชีวิตการทํางาน
“คุณภาพชีวิตการทํางาน” (Quality of work life) มีการนํามาใชครั้ง
แรกในป 1960 โดย Alton Mayo แตการศึกษาที่ผานมากวากวา 50 ป ยังไม
สามารถกําหนดความหมายที่ชัดเจนของคุณภาพชีวิตการทํางานได (Easton &
Laar, 2013) ในยุคแรกของการศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพ
ของความสั มพั นธ ระหว างคนทํ างานกั บสภาพแวดล อมในการทํ างานโดยรวม
ทั้งหมด คุณภาพชีวิตการทํ างานในเชิงทฤษฎีจะมุงไปที่การรับรูความรูสึกและ
สภาพแวดลอมของตนเอง ที่รับรูลักษณะงานและสภาพแวดลอมการทํางานที่ไม
สามารถหลีกเลี่ยงไดและเปนสภาพที่ดีที่สดุ ในกรอบงานที่มีคุณคาและมีความพึง
พอใจในงาน ซึ่ งหมายรวมถึ ง โอกาสที่ จ ะได ใ ช ค วามสามารถหรื อทักษะของ
ตนเองในการเผชิญหนากับความทาทาย ซึ่งตองใชความคิดริเริ่มและการชี้นํา
ตนเอง ไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีคุณคา ไดประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ของตนเอง รูสึกภาคภูมิใจที่ทํางานออกมาไดดี (Rai, 2013)
การศึ กษาที่ ผา นมาพบวา คุณ ภาพชีวิ ตการทํา งานที่ไ มดี นํา ไปสูการ
ลาออกของพนั กงานในตลาดแรงงานปกติ และคุ ณภาพชี วิ ตมี อิทธิ พลต อการ
ปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนที่ตองใชมุมมองของแตละบุคคลเพื่อที่จะเขาใจใน
ปรากฎการณที่เกิดขึ้น (Lanctôt, et al., 2012) คุณภาพชีวิตการทํางานมี
ความสําคัญเนื่องจากมีความเกี่ยวของกับความยึดมั่นในงาน ความตั้งใจลาออก
ประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพชีวิต (Rai, 2013) เมื่อไมนานมานี้ผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับสภาพความเปนอยูที่ดี ความ
พึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคกร และความผูกพันในงาน คุณภาพชีวิตในการ
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ทํางานเป นสิ่ งสํ าคั ญขององค กรในการดึ งดูดและรั ก ษาพนั กงานไว กับ องค กร
คุณภาพชีวิตการทํางานจึง หมายถึง ระดับที่พนักงานสามารถตอบสนองความ
ตองการในสวนที่สําคัญของตนเอง ผานการทํางานในสถานที่ทํางานของตน
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายสูงสุด (Lee, et al., 2015)
องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานเปนเรื่องที่ซับซอนและตอง
ไดรับการพัฒนาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เริ่มตั้งแตในป 1974 Richard E.
Walton ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบขึ้นเปนคุณภาพชีวิต
การทํางานในหนังสือ Criteria for Quality of Working life ไดแก 1) คาตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3) การ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล 4) การเติบโตและมั่นคงในงาน 5) ความสัมพันธ
ภายในองคการ 6) การบริหารงานที่เคารพสิทธิและความเสมอภาค 7) ความ
สมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
(Martel & Dupuis, 2006) ตลอดเวลาที่ผานมาคุณภาพชีวิตการทํางานถูก
นํา ไปศึ กษาในหลากหลายอาชี พ แต อาชีพ ที่ มีก ารศึ กษามากที่สุ ด คือ อาชี พ
พยาบาล (NQWL – Nurse Quality of work life) (Rai, 2013)
แตอยางไรก็ตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตที่นํามาศึกษายังขาด
ความชัดเจน การศึกษาที่ผานมามีการใชองคประกอบที่หลากหลายแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ (Easton & Laar, 2013) การศึกษา
ระหวางป 2556 – 2558 พบวาองคประกอบสวนใหญที่นํามาศึกษาไดแก
1) สมดุลชีวิตและการทํางาน 2) สภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการทํางาน
3) คาตอบแทนและสวัสดิการ 4) ความสัมพันธในองคกร 5) การฝกอบรมและ
พัฒนาความสามารถ 6) การฝกอบรมและพัฒนาความสามารถ 7) อิสระในการ
ทํางาน 8) สภาพความเปนอยูที่ดี 9) ความพึงพอใจในงาน ความเครียดจากการ
ทํางาน (ธรรณฐภรณ สุนทรถิรพงศ, 2557; Swamy, et al., 2015; Said, et al.,
2015; Erdem, 2014; Easton & Laar, 2013)
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คนรับใชในบาน
การศึกษาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เครือขายปฏิบัติงาน
สตรีไทใหญ (SWAN) และกลุมผูหญิงกะเหรี่ยง (KWO) ในป พ.ศ.2545 - 2546
พบวา สภาพการทํางานสําหรับคนทํางานบานสวนใหญเต็มไปดวยการถูกเอารัด
เอาเปรียบแทบที่จะหาที่พึงไมไดเลย หรือถามีก็ชวยอะไรไดไมมากนัก ดวยการ
กําหนดเงื่อนไขหรือสภาพการจา งงานตามอํ านาจของนายจาง ไมวา จะเป น
เงินเดือน สวัสดิการ ชั่วโมงของการทํางาน หรือที่พัก นอกจากการไดรับคาจาง
ที่นอยกวาคาจางขั้นต่ํา เกือบทุกคนถูกใหทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงในแตละวัน
โดยไมมีวันหยุดประจํา สวนใหญไมเคยไดรับคาชดเชย หรือเงินลวงเวลาใดๆ
หลายคนถู ก ยึ ด เงิ น ไว หรื อ นายจ า งไม จ า ยเงิ น ถ า ไม มี ก ารเตื อ น หรื อ ทวง
เงินเดือนอยูเรื่อยๆ การพักอาศัยในบานของนายจาง ยิ่งทําใหนายจางคาดหวังที่
จะใหพวกเขาทํางานมากยิ่งขึ้น นอกจากการทํางานบานแลว ยังตองดูแลเด็ก
คนสูงอายุหรือคนพิการ เลี้ยงสัตว ทําสวน และมีบางรายที่ตองชวยในธุรกิจของ
นายจาง (สุรียพร พันพึ่ง และเสาวภาค สุขสินชัย, 2548)
คุณภาพชีวิตการทํางานกับคนรับใชในบาน
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานระหวางป 2556 – 2558 พบวา มีเพียง
3 องคประกอบที่มีความสอดคลองกับการศึกษาของ สุรียพร และเสาวภาค (2548)
แตในสวนของความหมายที่จะนําไปใชยังคงมีความแตกตางกันอยู เพื่อความชัดเจน
จึงไดสรุปความหมายที่ใชในการศึกษาดังนี้
1) สมดุลชีวิตและการทํางาน หมายถึง การมี ชีวิตการทํางานที่ไม
กระทบชีวิตสวนตัว มีเวลาทํางานที่ยืดหยุนเหมาะสมกับชีวิตครอบครัวและชีวิต
ดานอื่นๆ (ธรรณฐภรณ สุนทรถิรพงศ, 2557; Said et al., 2015; Erdem, 2014;
Easton & Laar, 2013) แตสําหรับแรงงานตางดาวที่ทํางานบาน โดยเฉพาะที่เขา
เมืองผิดกฎหมายมักจะไมมีวันหยุดพักผอนเลย (Boontinand, 2010) ทั้งชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสวนตัวของพวกเขาทั้งหมดอยูในบานของนายจาง การศึกษาครั้งนี้
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จึงใหความหมายวา สมดุลชีวิตและการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของลูกจางวา
ตนเองมีภาระงานและมีเวลาหยุดพักระหวางวันเหมาะสม รวมถึงการไดมีวันหยุด
พักตามที่กฎหมายกําหนด แบงเปน (1) เวลาในการทํางานและเวลาหยุดพัก
ระหวางวัน (2) วันหยุดอื่นๆ
2) สภาพแวดลอมการทํางานและเงื่อนไขในการทํางาน หมายถึง
ความพรอมและความพอเพียงของสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน รวมถึง
บรรยากาศในการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสุขภาพดี
ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและสําเร็จเรียบรอยตามที่ไดรับมอบหมาย
(ธรรณฐภรณ สุนทรถิรพงศ, 2557; Swamy et al., 2015; Said et al., 2015;
Erdem, 2014; Easton & Laar, 2013) แตสําหรับแรงงานตางดาวที่ทํางานบาน
สิ่งของเครื่องใชตางๆ เปนสิ่งของพื้นฐานที่นายจางจัดเตรียมไวใหอยูแลว นายจาง
ควรจัดหาความจําเปนพื้นฐานใหแกลูกจางทํางานบานอยางเหมาะสมในฐานะของ
ผูวาจางอัน ไดแก ที่พักที่เปนสัดสวนและอาหารที่ถูกสุขลักษณะ (Boontinand,
2010) การศึกษาครั้งนี้จึงปรับชื่อองคประกอบจาก “สภาพแวดลอมการทํางาน
และเงื่ อนไขในการทํ า งาน” เป น “ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ เหมาะสม” และให
ความหมายวา ความรูสึกของลูกจางวาไดรับการดูแลจากนายจางอยางเหมาะสม
ทั้ ง การมี ที่ พั กแยกจากนายจ า งและความเป น ส ว นตั ว ในการใช สิ่ ง ของต า งๆ
ภายในบาน และการไดรับประทานอาหารอยางเหมาะสม แบงเปน (1) ที่พัก
และความเปนสวนตัว (2) อาหาร
3) คาตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ทั้งคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน รวมถึงรางวัล ซึ่งตองมีความเปนธรรม เหมาะสม เพียงพอ และ
มั่นคงตอชีวิตในระยะยาว (ธรรณฐภรณ สุนทรถิรพงศ, 2557; Swamy, et al.,
2015; Erdem, 2014) แตสําหรับแรงงานตางดาวที่ทํางานบาน พวกเขาไดรับ
เฉพาะเงินเดือนเทานั้น และจากการศึกษายังไมมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวัสดิการ
การศึกษาครั้งนี้จึงปรับชื่อองคประกอบจาก “คาตอบแทนและสวัสดิการ” เปน
“ค าตอบแทนที่ ยุ ติ ธรรมและเพี ยงพอ” และให ความหมายว า การรั บรู ความ
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ยุติธรรมและความพอเพียงของเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
ทํางานที่ตนเองทําใหแกนายจาง รวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่ลูกจางเห็นวาเปนการตอบแทน
จากนายจาง เชน อาหาร ขาวของเครื่องใช และของฝากเมื่อนายจางออกไปเที่ยว
เปนตน
และจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคนรับใชในบาน ผูวิจัยพบวา
การศึกษาของ สุรียพร และเสาวภาค (2548) มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับความ
ถูกตองทางกฎหมายในการเดินทางเขามาทํางานที่ประเทศไทยและการติดตอกับ
ภายนอกที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตางดาวที่ทํางาน
รับใชในบาน จึงเพิ่มองคประกอบที่ใชในการศึกษาขึ้นอีก 2 องคประกอบ
4) สถานภาพทางกฎหมาย โดยทั่วไปแลวการจดทะเบียนและการ
เก็บรักษาใบอนุญาตใหมีผลบังคับใชไดนั้นจําตองอาศัยความรวมมือจากฝาย
นายจาง ซึ่งในหลายกรณีนายจางก็ไมใหความรวมมือ จากจํานวนคนทํางานบาน
ที่ไดสํารวจความคิดเห็น พบวาเกือบรอยละ 40 ไมมีใบอนุญาตทํางาน บางราย
นายจางปฏิเสธที่จะใหลูกจางจดทะเบียน และบางรายตั้งเงื่อนไขที่ไมเปนธรรมเพื่อ
บีบคั้นเรื่องการขอใบอนุญาตทํางาน (สุรียพร พันพึ่ง และเสาวภาค สุขสินชัย,
2548) ทําใหเห็นวาสถานภาพทางกฎหมายมีความเกี่ยวของทั้งทางบวกและทาง
ลบ ในมุ ม มองของแรงงานต า งด า ว การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง ให ค วามหมายว า
สถานภาพการจางงานที่ถูกตองตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทํางานและมีความรูใน
สิทธิประโยชนตางๆ ที่แรงงานตางดาวพึงไดรับจากการมีใบอนุญาตทํางานถูกตอง
5) อิสระในการติดตอสื่อสารกับภายนอก ในอดีตนั้นการติดตอสื่อสาร
กั บโลกภายนอกยั งไม สะดวกเท ากั บในป จจุ บั น การศึ กษาที่ ผ านมาจึ ง พบว า
ลูกจางทํางานบานเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิ (Boontinand, 2010) ถูกบังคับ
หรือขมเหงรังแกอยางรุนแรงในบาน ถูกปดบังจากโลกภายนอกเพราะความกลัว
หากไมทําตามขอเรียกรองจากนายจาง และไมสามารถหาที่พึ่งได (สุรียพร พันพึ่ง
และเสาวภาค สุขสินชัย, 2548) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้อาจทําใหเห็นความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในองค ป ระกอบนี้ จึ ง ให ค วามหมายว า อิ ส ระในการ
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ติดตอสื่อสารกับสังคมภายนอกบานนายจางไมวาจะดวยวิธีการใดๆ เชน การใช
โทรศัพท การเดินทางออกนอกบานไปพบปะญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูง หรือการ
ออกไปเที่ยวนอกบานตามปกติ โดยที่นายจางใหอิสระแกลูกจางอยางเต็มที่
ทฤษฎี การแลกเปลี่ ยนระหว างผู นํ ากั บสมาชิ ก (Leader-Member
Exchange: LMX)
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก เปนแนวคิดในทฤษฎี
ภาวะผูนําในยุคสมัยของภาวะผูนําตามสถานการณ ทฤษฎีนี้จะเนนปฏิสัมพันธการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก หรือที่เรียกวา ความสัมพันธรายคู (Dyadic
relationships) ซึ่ งเป นความสั มพั นธ ในแนวตั้ ง (Vertical relationships)
ที่สามารถเกิดขึ้นไดในทุกๆ องคกร (Dansereau, et al., 1975) โดยเกิดจากการ
สรางสัมพันธระหวางบุคคล 2 ฝาย ที่สามารถเกิดขึ้นภายในกลุม (Group-level
effect) โดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อใจและความไววางใจเมื่อฝายใดฝายหนึ่ง
เอาใจใส ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการทํางานของอีกฝายหนึ่ง ฝายที่
ไดรับก็จะมีการตอบแทนพฤติกรรมดังกลาว ดวยการใหความเปนมิตรและให
ความชว ยเหลื อ เป น การตอบแทนความเคารพนั บ ถื อ ซึ่ ง สิ่ง เหลา นี้ เปน การ
แลกเปลี่ยนระหวางบุคคลที่นํามาซึ่งความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาดังนี้ (อารียวรรณ อวมตานี และเบญจรัตน สมเกียรติ, 2551)
ระยะที่ 1 ระยะเขารับบทบาท (Role Taking) เปนระยะที่ผูนําเปน
ฝ า ยออกคํ า สั่ ง และสมาชิ ก มี หน า ที่ ต อบสนอง บทบาทที่ แ สดงออกทุ กอย า ง
เปนไปในลักษณะที่เปนทางการตามระเบียบแบบแผน ในขณะเดียวกันผูนําจะ
เรียนรูวาสมาชิกสามารถทําอะไรไดดีและมีแนวโนมวาจะทําอะไรไดดีในอนาคต
ผูนําจะไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของสมาชิก ซึ่งในระยะนี้การแลกเปลี่ยน
จะขึ้นอยูกับคาตอบแทนเปนสําคัญ โดยสมาชิกจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของ
เงินตามสัญญาจาง (Graen & Scandura, 1987) การแลกเปลี่ยนในระยะนี้ถือได
วามีคุณภาพอยูในระดับต่ําสมาชิกจึงรูสึกเหมือนเปนคนนอกกลุม และจะแสดง
พฤติกรรมผูนําอยางเปนทางการ เพราะถือวาเปนผูนําที่มีอํานาจควบคุมการจาง
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รวมถึงใหรางวัลและการลงโทษ ดังนั้นเพื่อประโยชนของตนเอง สมาชิกจะแสดง
พฤติกรรมและบทบาทที่ไดรับมอบหมายเทานั้น (Graen & Scandura, 1987)
ระยะที่ 2 ระยะการสรางบทบาท (Role-making) เปนระยะที่เริ่ม
ปรับตัวเขาหากันไดแลว ตางฝายตางเรียนรูการทํางานรวมกัน ในระยะนี้จะมี
การพัฒนาสัมพันธภาพในระดับที่สูงขึ้นโดยอาจเริ่มจากฝายใดฝายหนึ่งกอนก็ได
เชน สมาชิกเขาไปปรึกษาปญหาการทํางานกับผูนําหรือผูนําอาจใหผลสะทอนกลับ
จากการทํางานแกสมาชิก พรอมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแกไข การสอบถาม
ความตองการทรัพยากรในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานใหสมาชิกปฏิบัติใน
ระดับที่ทาทายความสามารถมากขึ้น ในระยะนี้ ทั้งสองฝายเริ่มมีความไวใจซึ่งกัน
และกัน สมาชิกเริ่ มทํ างานเพื่ อองค การมากขึ้ นกวาระยะแรก เช น การพั ฒนา
คุณภาพของงาน การชวยเหลือ ผูอื่นทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา เปนตน
(Dansereau, et al., 1975)
ระยะที่ 3 ระยะการเปนหุนสวนที่สมบูรณ (Role reutilization)
เป น ระยะที่ มี ก ารพั ฒ นาปฎิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ถึ ง ระดั บ การแลกเปลี่ ย น
ความสัมพันธที่มีคุณภาพสูง โดยสัญญาณที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนในขั้นนี้ไดแก
ความเชื่อถือ ความเคารพ ความผูกพัน ความใกลชิด การสนับสนุน การเปดใจ
และความซื่อสัตย (Graen & Uhl-Bien, 1995) ซึ่งการแลกเปลี่ยนในขั้นตอนนี้
จะเปลี่ยนจากพื้นฐานความสนใจตนเอง ไปเปนความสนใจระหวางกัน เพื่อไปสู
เปาหมายและวัตถุประสงคของงานอยางเดียวกัน (อารียวรรณ อวมตานี และ
เบญจรัตน สมเกียรติ, 2551; Dansereau, et al., 1975)
รูปแบบการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก มี 2 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบที่ 1 การแลกเปลี่ยนนอกกลุม (Out group) เปนรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม ที่มีคุณภาพของการแลกเปลี่ยนต่ํา ซึ่งตั้งอยู
บนพื้นฐานของสัญญาจาง สมาชิกจะปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น

คุณภาพชีวิตในการทํางาน: แรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบาน

151

ผูนําจะใชอํานาจในตําแหนงเพื่อมอบหมายงาน ความสัมพันธจึงอยูในลักษณะที่
เปนทางการ
รูปแบบที่ 2 การแลกเปลี่ยนในกลุม (In group) เปนรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม ที่มีคุณภาพของการแลกเปลี่ยนสูง ซึ่งตั้งอยู
บนพื้นฐานของความเชื่อใจ ความเคารพและความผูกพัน โดยสมาชิกจะปฏิบัติ
นอกเหนือจากหนาที่งานของตนเอง ผูนําแสดงออกดวยการใหการชวยเหลือ
และสนั บ สนุ น การทํ า งาน ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ จ ะดี ขึ้ น ตามการปฏิ สั ม พั น ธ แ ละ
ความสุขในการทํางาน (Graen & Uhl-Bien, 1995)
สําหรับสมาชิกในรูปแบบที่ 1 เมื่อระดับการปฏิสัมพันธเพิ่มสูงขึ้นจน
เกิ ด ความเชื่ อใจ จะทํ า ให การแลกเปลี่ ยนระหว างผู นํ ากั บสมาชิ กเพิ่ มสู งขึ้ น
จนกระทั่งสมาชิกในรูปแบบที่ 1 ยายมาเปนสมาชิกรูปแบบที่ 2 ซึ่งมีผลตอการ
พัฒนาความสามารถทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุมและระดับองคกร (Kang &
Stewart, 2007) แตอยางไรก็ตาม มีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับสมาชิกภายใตสภาพแวดลอมการทํางานที่โดดเดี่ยว และพบวาจาก
มุมมองระหวางผูนําและสมาชิก การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกมีบทบาท
สูงมากเมื่อผูนําและสมาชิกอยูในสถานที่ทํางานที่โดดเดี่ยว โดยการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูนํากับสมาชิกจะเกิดขึ้นไดรวดเร็วกวา เมื่อสมาชิกอยูในสภาวะที่มีความ
โดดเดี่ยวมากกวาผูนํา และความเขากันไดของผูนําและสมาชิกจะทําใหความตั้งใจ
ลาออกของสมาชิกลดลง (Chen, et al., 2016)
วิธีการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป นการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research)
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ในรูปแบบการ
สนทนาแบบกึ่งโครงสราง (Semi structured Conversation) กับแรงงานตางดาว
สัญชาติลาว ที่ทํางานรับใชในบานในจังหวัดกรุงเทพฯ และมีอายุงาน 1 ปขึ้นไป
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โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูล
ผูวิจัยปองกันการซ้ําของขอมูลดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลที่ทํางานกับ
นายจางคนละคนกัน โดยแบงผูใหขอมูลออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ติดตอทางตรง
โดยขออนุญาตนายจางและเขาไปสัมภาษณภายในบาน โดยที่นายจางมิไดอยูฟง
สัมภาษณ (2) ติดตอทางออม โดยมิไดขออนุญาตจากนายจางของผูใหขอมูล ซึ่ง
ผูวิจัยใหแรงงานตางดาวที่คุนเคยกับทั้งฝายผูวิจัยและผูใหขอมูลเปนคนกลางใน
การติ ด ต อขอสั ม ภาษณ แ ละนั ด หมายสั ม ภาษณ น อกบ า นของนายจ า ง การ
ดําเนินการขอสัมภาษณ ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดของการเก็บขอมูล ทั้งประเด็น
คําถามที่จะใชในการสัมภาษณ การนําขอมูลไปใช และการปกปดรักษาความลับ
ของผูใหขอมูลดวยการไมเปดเผยชื่อหรือสถานที่ทํางานของผูใหขอมูลอยางชัดเจน
เปนรายบุคคล เพื่อใหผูใหขอมูลทราบกอนที่จะขอความรวมมือจากผูใหสัมภาษณ
ทั้งนี้ ผูใหขอมูลที่ขอสัมภาษณในบานของนายจาง ผูวิจัยไดอธิบายรายละเอียดการ
เก็บขอมูลแกนายจางของผูใหขอมูลเชนกัน
ในการลงพื้นที่เก็บขอมูล ดวยสถานะของตัวผูวิจัยกับผูใหขอมูลที่ยัง
ขาดความสนิทสนมกัน ผูวิจัยตองสรางบรรยากาศที่ทําใหผูใหขอมูลเกิดความ
ไววางใจที่จะเปดเผยขอมูล ทั้งดานการแตงกายที่ตองปรับใหมีความกลมกลืนกับ
ผูใหขอมูล รวมถึงการใหแรงงานตางดาวที่รูจักกับทั้งฝายผูใหขอมูลและฝายผูวิจัย
เขารวมในวงสัมภาษณ เพื่อใหเกิดบรรยายกาศการไววางใจ ซึ่งการเก็บขอมูลครั้งนี้
ผู วิ จั ยได สั งเกตพฤติ ก รรมและความรู สึ กที่ ผู ให ข อมู ลแสดงออกระหว างการ
สัมภาษณ รวมถึงเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากบทสนทนาระหวางผูใหขอมูลกับแรงงาน
ตางดาวคนกลาง ซึ่งเปนเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่รวมฟงการสัมภาษณดวย จน
เกิดความอิ่มตัวของขอมูลเมื่อสัมภาษณผูใหขอมูลจํานวน 10 คน
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของขอมูล ใชการตรวจสอบแบบสามเสา
(Triangulation) (สุ ภางค จั นทวานิ ช, 2553) (1) ด านข อมู ล (Data
Triangulation) เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบความแนนอนของขอมูลโดยใช
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ขอมูลจากหลากหลายแหลงทั้งในเชิงเวลา สถานที่และบุคคลผูใหขอมูล (2) ดาน
ทฤษฎี (Theory Triangulation) เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ ผ าน ซึ่ งมี การไปศึ กษาในผู ให ข อมู ลหลายๆ กลุ ม และหาข อสรุ ปให ได เ ป น
องคประกอบที่เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาศึกษากับแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใช
ในบาน ซึ่งมีองคประกอบที่ตางจากการศึกษาที่ผานมา (3) ดานวิธีการรวบรวม
ขอมูล (Methodological Triangulation) รวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกันโดยใช
การสังเกตควบคูไปกับการซักถาม เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่แสดงออกวามี
ความสอดคลองกับขอมูลสัมภาษณอยางไร และใชวิธีการวิเคราะหแบบเลียวนารด
(Leonard’s method) เพื่อหาความสัมพันธของขอมูล ซึ่งเนนที่ประสบการณและ
ความรูเดิมของผูวิจัยที่มีตอเรื่องที่จะศึกษา เนื่องจากจะทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจ
ประสบการณของบุคคลในเรื่องที่ศึกษาไดเปนอยางดี (อัญญา ปลดเปลื้อง, 2556)
ตารางที่ 1 รายละเอียดผูใหขอมูล
ผูให
ขอมูล
คนที่
1
2

21
17

ประสบการณ ระยะเวลาที่
ทํางานในที่
เขามาใน
ทํางานปจจุบัน ประเทศไทย
1 ปกวา
1 ปกวา
เกือบ 1 ป
เกือบ 1 ป

3

20

1 ป

2 ป

4

16

เกือบ 1 ป

เกือบ 1 ป

5

22

4 ป

5 ป

6
7
8

20
19
19

5 เดือน
7 เดือน
1 ปกวา

3 ป
2 ป
1 ปกวา

9

24

3 ปกวา

3 ปกวา

10

29

9 เดือน

10 ป

อายุ
(ป)

ใบ
หนาที่รับผิด
อนุญาต
ชอบ
ทํางาน
ไมมี งานบาน
ไมมี งานบาน
งานบานและ
ไมมี
พี่เลี้ยงเด็ก
งานบานและ
ไมมี
เลี้ยงสุนัข
งานบานและ
ไมมี
พี่เลี้ยงเด็ก
ไมมี งานบาน
ไมมี งานบาน
มี
งานบาน
งานบานและ
มี
พี่เลี้ยงเด็ก
ไมมี พี่เลี้ยงเด็ก

คาตอบ
แทน
(บาท/เดือน)
8,000
7,000
8,000
7,000
9,000
7,000
7,500
8,500
9,500
10,000
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การลงพื้นที่สัมภาษณ ผูวิจัยเริ่มจากการเขาไปขอสัมภาษณดวยตัวเอง
ซึ่งมีทั้งรายที่นายจางของผูใหขอมูลอนุญาตใหเขาไปสัมภาษณในบริเวณบาน
โดยที่ น ายจ า งมิ ไ ด อ ยู ฟ ง ด ว ย และรายที่ น ายจ า งกี ด กั น ไม ใ ห เ ข า สั ม ภาษณ
ซึ่ ง ผู วิ จั ย คาดว า หากสามารถสั ม ภาษณ ผู ใ ห ข อ มู ล กลุ ม นี้ ไ ด อาจส ง ผลให
ผลการวิจัยเปลี่ยนแปลงไป แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดติดตอผูใหขอมูลบางสวน
ผ า นแรงงานต า งด า วสั ญ ชาติ ล าวที่ ผู วิ จั ย รู จั ก มานาน โดยพวกเขายิ น ดี ใ ห
สัมภาษณและมิไดแจงใหนายจางของพวกเขาทราบเกี่ยวกับการเก็บขอมูลครั้งนี้
สําหรับสถานที่ที่ผูวิจัยใชนดั พบผูใหขอมูลที่มิไดทําการสัมภาษณภายในบานของ
นายจาง ผูวิจัยเลือกบานเชาของแรงงานตางดาวที่อยูในชุมชนแหงหนึ่งซึ่งเปนที่
พักของคนในครอบครัวและเพื่อนของผูใหขอมูล เพราะเปนสถานที่ที่ทําใหผูให
ขอมูลรูสึกผอนคลาย และรูสึกเปนกันเองกับบุคคลที่คุนเคย
ขอมูลที่ไดรับจากทั้งจากการติดตอทางตรงและการติดตอทางออมมิได
มีความแตกตางกัน จึงมิไดนําผลการสัมภาษณของทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบกัน
ผูใหขอมูล 8 ใน 10 ราย มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี โดยผูใหขอมูล7 เลาถึง
การทํางานอยางมีความสุขที่สุดขณะใหสัมภาษณ ในขณะที่ผูใหขอมูล 2 ราย
ไมพอใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูใหขอมูล3 ตองการใหนายจางขึ้นเงินเดือน
และจัดหาที่พักสวนตัวให และผูใหขอมูล4 รังเกียจภาระงานเก็บอุจจาระสุนัข
และไมพอใจที่ไดรับประทานอาหารที่เหลือตอจากนายจาง ซึ่งผูใหขอมูลทั้ง 3
รายนี้ทําการสัมภาษณนอกบาน โดยมิไดขออนุญาตจากนายจางโดยตรง ซึ่งได
ผูวิจัยไดบอกรายละเอียดในการเก็บขอมูล การปกปดและรักษาเปนความลับ เพื่อ
ขอความยินยอมในการใหสัมภาษณ กอนนัดหมายสัมภาษณจริง
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ผลการศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางาน
1) ดานสถานภาพทางกฎหมาย
จากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลทุกรายหลบเลี่ยงเขามาทํางานอยางผิด
กฎหมาย เมื่อเดินทางเขาสูประเทศไทยในครั้งแรก บางรายเขามาดวยการทํา
พาสปอรตทองเที่ยว เนื่องจากเปนวิธีการที่เสียคาใชจายนอยที่สุด และบางราย
พบวาไมมีเอกสารใดๆ ติดตัวเขามา เนื่องจากไมมีเงินและไมมีบัตรประชาชน
เพราะไมเคยแจงเกิดหรือไมเคยทําบัตรประชาชนที่ประเทศของตน กรณีที่ตอง
ทําใบอนุญาตทํางานแรงงานตางดาวโดยทั่วไปมักตองการใหนายจางเปนผูออก
คาใชจายและดําเนินการทําใบอนุญาตทํางานให เนื่องจากการทําใบอนุญาต
ทํางานมีคาใชจายสูง ประกอบกับการดําเนินการมีขั้นตอนที่ยุงยาก
ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูล 8 ใน 10 ราย ไมมีใบอนุญาตทํางาน
อยางถูกตองตามกฎหมาย และสําหรับผูใหขอมูลที่มีความจําเปนตองเดินทาง
กลับบานบอยๆ มักจะปฏิเสธ เมื่อนายจางยื่นขอเสนอการทําใบอนุญาตทํางาน
เนื่องจากความเกรงใจนายจาง สวนผูใหขอมูลที่มีใบอนุญาตทํางานถูกตองพบวา
นายจางเปนผูดําเนินการและออกคาใชจายในการทําใบอนุญาตใหทั้งหมด แมวา
ใบอนุญาตทํางานจะเปนสิ่งสําคัญสําหรับแรงงานตางดาว แตดวยความเขาใจใน
สถานะของตนเอง พวกเขาพอใจจะทํางานโดยมิไดเรียกรองใหนายจางดําเนินการ
หรือออกคาใชจายในการทําใบอนุญาตให จนกวานายจางจะยื่นขอเสนอแกพวก
เขา แตสําหรับลูกจางทํางานบานแมวาไมมีใบอนุญาตทํางาน พวกเขาก็มิไดรูสึก
เดือนรอนอะไร เพราะวางานบานเปนงานที่ไมคอยไดออกไปนอกบาน โอกาสที่จะ
ถูกตรวจจับจากเจาหนาที่จึงมีนอยกวาแรงงานตางดาวอาชีพอื่น
2) สมดุลชีวิตและการทํางาน
ลูกจางทํางานบานมีชีวิตทํางานแตกตางจากในอดีตที่นายจางตองการ
ใหพวกเขาทํางานตามคําสั่งตลอดเวลาจนแทบจะไมมีเวลาพักผ อน จากขอมู ล
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พบวา พวกเขาตื่นนอนและเริ่มทํางานตั้งแตตี 5 – 6 โมงเชา เลิกงานเวลา 2 ทุม –
3 ทุมและมีเวลาพักผอนประมาณ 2 – 4 ชั่วโมงตอวัน จึงอาจสรุปไดวาผูใหขอมูล
ทํางานประมาณวันละ 10 – 12 ชั่วโมง ภาระงานของลูกจางในปจจุบันอาจเรียก
ไดวาเปนกิจวัตรประจําวันตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน เพราะสวนใหญแลวจะ
ทํางานเหมือนเดิมทุกวัน แทบจะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เวนแตนายจางจะพาออก
นอกบาน เพื่อใหมั่นใจวาพวกเขาพอใจกับเวลาทํางานและเวลาพัก ผูวิจัยไดตั้ง
คําถามตรงๆ เพื่อใหผูใหขอมูลแสดงความรูสึกออกมา และพบวา พวกเขารูสึก
“พอใจ” “ไมเหนื่อย” “ไมหนัก” และ “ปกติ” กับเวลาทํางานและเวลาพักผอน
ในปจจุบัน
ผูใหขอมูลบางรายแสดงทัศนคติตองานบานวาเปนงานปกติที่พวกเขา
ทํ า อยู แ ล ว ในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยพวกเขาทุ ก คนรู ห น า ที่ ง านของตนเองว า
เมื่อพวกเขาทําเสร็จหลังจากนั้นพวกเขาจะไดพักผอนและทํางานตอจนเสร็จสิ้น
ภารกิจในแตละวัน ซึ่งเวลาพักผอนของพวกเขาจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับงาน
ปกติที่ไดรับมอบหมาย งานที่ไ ดรับมอบหมายเพิ่มเติม ความสามารถในการ
ทํางานของผูใหขอมูล รวมถึงกิจวัตรประจําวันของนายจาง ที่เกี่ยวของกับภาระ
งาน เชน เวลาตื่นนอนของนายจาง เวลาอาหารเย็น เวลาเปด – ปดบาน เพราะ
แมแตผูใหขอมูลที่นายจางมิไดอยูดวยในชวงกลางวัน เขาก็ยังสังเกตพฤติกรรม
ของนายจาง และปรับตัวทํางานใหสอดคลองกัน สําหรับรายที่มีภาระงานทั้ง
งานบานและงานพี่เลี้ยงเด็ก พวกเขาแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวและจัดสรรเวลา
ทํางานใหไมกระทบกับงานพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งตองเอาใจใสลูกของนายจางเปนงาน
หลักและรับผิดชอบงานบานเปนงานรอง
ดานวันหยุดอื่นๆ กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออก
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดใหความคุมครองในสวนของวันหยุด
ของลู ก จ า งทํ า งานบ า นไว ทั้ ง วั น หยุ ด ประจํ า สั ป ดาห วั น หยุ ด ตามประเพณี
รวมถึงวันหยุดประจําป ใหมีเทาเทียบกับอาชีพอื่น ซึ่งจากขอมูลพบวาผูใหขอมูล
เขาใจวางานบานเปนงานที่ไมมีวันหยุด แตสามารถขอหยุดกับนายจางไดเปน
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ครั้งคราวไปตามความจําเปน มีผูใหขอมูลเพียง 1 ใน 10 ราย ที่มีวันหยุดประจํา
สัปดาห แตยังไมแนนอน แลวแตนายจางวามีงานใหตนทําหรือไม หากไมมีงานก็
จะไดหยุด โดยพวกเขารูสึกวาการพักผอนระหวางวันนั้นเพียงพอแลวเพราะงาน
บานไมใชงานหนักอะไร นอกจากนี้ผูใหขอมูลบางรายถือวาการที่ไดออกไปเที่ยว
นอกบานกับนายจางเปนเหมือนการไดหยุดงานไปเที่ยว เขาพอใจที่นายจางซื้อ
ของกินของใชให แตอยางไรก็ตาม ในคําตอบของผูใหขอมูล สวนใหญพวกเขา
ไมไดพูดถึงเปาหมายการพักผอนในการหยุดงาน มีเพียงรายเดียวที่กลาววาไมรู
จะไปเที่ยวไหน ซึ่งอาจเปนสาเหตุสําคัญของการที่พวกเขาไมไดแสดงทาทีไม
พอใจกับการไมมีวันหยุดพักผอน
3) ชีวิตความเปนอยูที่เหมาะสม
ดานที่พักและความเปนสวนตัว ผูใหขอมูลพอใจกับการมีที่พักสวนตัว
ซึ่งคําวาสวนตัวในที่นี้ ตามมุมมองของลูกจาง คือ การมีที่พักแยกจากนายจาง
ไมใชหองสวนตัวนอนคนเดียว เพราะพวกเขายังคงพอใจกับที่พักรวมของลูกจาง
แตในลูกจางที่เปนพี่เลี้ยงเด็ก พบวา พวกเขาอยูกับเด็กทั้งวันจนเกิดความผูกพัน
ขึ้นทําใหไมรูสึกอึดอัดที่จะนอนเปนเพื่อนลูกของนายจาง แตพวกเขาก็ยังตองการ
ที่พักสวนตัวสําหรับพักผอนในตอนกลางวันหรือยามเจ็บปวย ผลการศึกษาชี้ชัดวา
ลูกจางที่อาศัยภายในบานของนายจางนั้น พวกเขาตองการพื้นที่สวนตัวสําหรับ
พักกายพักใจ และเปนพื้นที่ที่คาดวานายจางจะไมเขาไปยุงเกี่ยวในสวนของเขา
เพราะสถานะความเปนนายจางและลูกจางทําใหพวกเขารูสึกเกรงใจและอึดอัด
ไปพรอมๆ กัน ในขณะที่ของใชสวนตัวที่นายจางมอบใหจะยิ่งเพิ่มความรูสึกเปน
สวนตัวแกลูกจาง และทําใหลูกจางพึงพอใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพวกเขาเกรงใจ
ที่จะไปใชของรวมกับนายจางแมวานายจางจะอนุญาตก็ตาม เชน พวกเขาจะ
เปดโทรทัศนของนายจางดูในเวลาที่นายจางไมไดใชงานหรือเวลาที่นายจางไม
อยูบาน เปนตน
ดานอาหาร สําหรับผูใหขอมูลที่ทํางานคนเดียว พวกเขาพอใจที่ไดรับ
ประทานอาหารแบบเดียวกับที่นายจางรับประทาน โดยพวกเขาแบงอาหาร
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ออกมารับประทานแยกจากนายจาง เพราะความเปนลูกจาง ทําใหพวกเขารูสึกไม
เหมาะสมที่จะรับประทานพรอมกับนายจาง สําหรับผูใหขอมูลที่อยูรวมกัน 2 คน
ขึ้นไป พบวานายจางมีการบริหารจัดการคาใชจายดานอาหารที่นาสนใจ โดยการ
ใหเงินกองกลางหรือการพาออกไปเลือกซื้อวัตถุดิบการทําอาหารนอกบาน ทําให
เห็นวาลูกจางทํางานบานที่อยูรวมกันหลายคน นายจางใหอิสระพวกเขาในการ
ประกอบอาหาร ดังนั้น ในกลุมนี้พวกเขาจะมีความเปนสวนตัวโดยการเลือก
รับประทานอาหารตามที่ตองการ
4) คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ผูใหขอมูลสวนใหญพอใจใน
คาตอบแทนที่ตนเองไดรับแมวาคาตอบแทนจะต่ํากวาคาจางขั้นต่ําก็ตาม ลูกจาง
ทํางานบานอยางเดียว ไดรับคาตอบแทนระหวาง 7,000 – 8,500 บาท และ
ลูกจางที่เปนพี่เลี้ยงเด็กดวยจะไดคาตอบแทนสูงกวาที่ระหวาง 8,000 – 10,000
บาท จากขอมูลทําใหผูวิจัยเขาใจวาลูกจางทํางานบานไมไดคิดวาเงินเดือนอยาง
เดียวที่เปนคาตอบแทนสําหรับพวกเขา เขายังนึกถึงคาใชจายที่ไดรับในกรณี
พิเศษ คาอาหารแตละมื้อ ของฝากตางๆ และที่พักที่นายจางดูแลเขาอยางดี
จนอาจเรียกวาเปนสวัสดิการของลูกจางทํางานบาน ดังนั้นจํานวนเงินจึงเปน
เพียงสวนหนึ่งที่ลูกจางทํางานบานพิจารณาถึงความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสามารถของตนเอง แต ส วั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ เป น องค ป ระกอบที่ พ วกเขา
พิจารณารวมอยูในคาตอบแทนที่ทําใหพวกเขาพอใจ
5) อิสระในการติดตอสื่อสารกับภายนอก
ดานอิสระในการติดตอสื่อสารกับภายนอก ผูใหขอมูลทุกรายมีอิสระใน
การติดตอสื่อสารกับภายนอก โดยนิยมใชโทรศัพทในการติดตอสื่อสารกับเพื่อน
หรือญาติพี่นอง แทนการเดินทางออกไปพบดวยตนเอง ผูใหขอมูลสวนใหญไม
คอยเดินทางออกนอกบานไปไหนไกลๆ แมวาจะสามารถขออนุญาตไดเพราะ
เกรงใจนายจา ง ผูใ ห ขอมู ลที่ พึ่ ง จะเขา มาอยู ป ระเทศไทยได ไม น านและไม มี
ใบอนุญาตทํางาน มีความเกรงกลัวการถูกตรวจสอบและถูกจับกุมจากเจาหนาที่
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ตํ า รวจ และบางรายไม ต อ งการออกไปไหน เพราะไม รู จ ะออกไปทํ า อะไร
ไมคุนเคยกับสถานที่รวมถึงเปนการสิ้นเปลืองเงินโดยเปลาประโยชน ผูใหขอมูล
บางรายพอใจที่สามารถออกมาซื้อของในละแวกบานไดดวยตนเองอยางอิสระ
แต ที่ น าสนใจคื อ ผู ให ข อมู ลที่ เข า มาอยู ในประเทศไทยเป นระยะเวลานานมี
แนวโนมวาจะไมมีความเกรงกลัวตอการตรวจสอบของเจาหนาที่ตํารวจ หากเดิน
ทางออกนอกบานนายจางแมวาจะไมมีใบอนุญาตทํางาน เนื่องจากพวกเขารับรู
ขอมูลมาจากเครือขายทางสังคมของพวกเขาวา เพียงแคจายสวยใหเจาหนา ที่
ตํารวจก็สามารถออกมาทํางานไดเหมือนเดิม
ผลการศึกษาในครั้งนี้แตกตางจากการศึกษาของ สุรียพร และเสาวภาค
(2548) เปนอยางมาก เนื่องจากระยะเวลาที่ทําการศึกษานั้นหางกันกวา 10 ป
การศึกษาของ สุรียพร และเสาวภาค เก็บขอมูลในจังหวัดเชียงใหม และอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก ซึ่งทํางานในบานของนายจางเปนระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไป
พบวาแรงงานรับใชในบาน ประมาณ 40% คนเปนชาติพันธุพมา ประมาณ 1 ใน 3
เปนไทใหญ ที่เหลือเปนพะโอ กะเหรี่ยง มอญ และอื่นๆ สําหรับจังหวัดเชียงใหม
นั้น คนรับใชในบานสวนใหญมาจากรัฐฉาน แตในแมสอด จังหวัดตาก คนรับใชใน
บานประมาณครึ่งหนึ่งมาจากรัฐกะเหรี่ยงหรือรัฐมอญ โดยที่แรงงานเกือบ 1 ใน
3 ไมสามารถพูดภาษาไทยไดเลย จึงเปนสาเหตุสําคัญของการถูกกดคาแรงและ
เสี่ ย งต อ การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม ากขึ้ น แต ก ารศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ก็ บ ข อ มู ล ใน
กรุงเทพมหานคร และทํางานในบานนายจางเปนระยะเวลาประมาณ 1 ปขึ้นไป
ผูใหขอมูลทั้งหมดเปนแรงงานสัญชาติลาว จึงไมพบปญหาดานการสื่อสารกับ
นายจ า ง ประกอบกั บ การมี เ ครื อ ข า ยทางสั ง คมของตนเองในการคั ด กรอง
นายจางกอนเขาทํางาน ทําใหแรงงานสวนใหญเลือกทํางานกับนายจางที่พวก
เขามีขอมูลวาเปนนายจางที่ดี
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการนําเสนอคุณภาพชีวิตการทํางานที่
ดีของแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบานผานองคประกอบ 5 ดานขางตน
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การรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีในมุมมองของลูกจางทํางานบาน
จากการศึกษา ชี้ใหเห็นวา ในมุมมองของผูใหขอมูลซึ่งพวกเขาแทบจะไม
มีความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับการทํางาน พวกเขาใชประสบการณจากการดําเนิน
ชี วิ ต ในประเทศต น ทางมา
เปรี ย บเที ย บกั บ ชี วิ ต การ
ทํ างานในป จจุ บั น ส งผลให
ภาพรวมของการศึกษาครั้งนี้
สรุ ปได ว าพวกเขารั บรู ได ถึง
การมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ ดี ผ านองค ประกอบหลั กๆ
4 ดาน ไดแก 1) สมดุลชีวิต
และการทํ างาน 2) ชี วิ ต
ความเป น อยู ที่ เ หมาะสม
3) ค าตอบแทนที่ยุ ติธรรม
ภาพที่ 1 รูปแบบคุณภาพชีวิตการทํางานของ และเพียงพอ 4) อิสระใน
ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร กั บ
ลูกจางทํางานบาน
ภ า ย น อ ก แ ต สํ า ห รั บ
องคประกอบดานสถานภาพทางกฎหมายนั้น ลูกจางทํางานบานสวนใหญยังคง
ยินดีจะทํางานกับนายจางที่ใหการสนับสนุนพวกเขาอยางดีผานองคประกอบทั้ง 4
ดานขางตน แมวาจะไมมีใบอนุญาตทํางานก็ตาม จึงอาจสรุปไดวาองคประกอบ
ดานสถานภาพทางกฎหมายเปนองคประกอบที่จําเปน เพื่อสรางคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดีในมุมมองของความถูกตองทางกฎหมาย แตยังมิใชองคประกอบที่ทําให
เกิดคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีในมุมมองของแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบาน
ผลการศึกษาคนพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางทํางานบานมี
ความสั มพั นธ กับ (1) มุ มมองต องานของลู กจ าง และ (2) ผลกระทบจาก
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง ดังภาพที่1
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(1) มุมมองตองานของลูกจาง พบวาสวนใหญพวกเขาเห็นวางานบาน
ไมใชงานหนัก และเปนงานในชีวิตประจําวันของผูหญิง สอดคลองกับการศึกษา
ของ Cheng (2013) ที่พบวาสําหรับผูหญิงบางคน เขาถือวาการทํางานบานเปน
สวนหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจแยกออกจากชีวิตได จึงอาจกลาวไดวาสําหรับบางคน
การทํ า งานบ า นไม ไ ด ใ ห ค วามรู สึ ก ว า เป น การทํ า งานหนั ก แต เ ป น งานใน
ชีวิตประจําวันของพวกเขา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานที่บานเกิด
แลว การที่พวกเขาอพยพมาทํางานที่ประเทศไทย พวกเขามีโอกาสในการทํางาน
และมีรายไดมากกวา ซึ่งหมายถึงทําใหมีเงินสําหรับใชจายไดตามที่ตองการดวย
การทํางานในประเทศไทยจึงทําใหพวกเขารูสึกวามีชีวิตที่ดีกวาการอยูที่ประเทศ
บานเกิด (Chimmamee & Wongboonsin, 2010)
และ (2) ผลกระทบจากความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง สิ่งนี้
เกิดขึ้นภายหลังจากลูกจางเขาไปทํางานกับนายจาง เพราะนอกจากมุมมองตองาน
การที่นายจางปฏิบัติตอลูกจางนอกเหนือจากการจางงาน เชน การใหคําปรึกษา
การให ร างวั ล ทํ า ให ลู กจ า งรั บ รู ไ ด ว า นายจ า งเป น คนดี (Ceylan, 2016)
ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานในการศึกษาที่ผานมาคือ
ความสั มพันธ ในองค กรของ Swamy et al. (2015) ที่กล าววาสําหรั บ
ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธจะเปนในรูปแบบของการใหการดูแล การใหความ
ชวยเหลือและความเชื่อมั่นในการทํางาน โดยปราศจากเรื่องของเชื้อชาติ เพศ หรือ
รู ป ลั กษณ ภายนอก และตามทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ยนระหว า งผู นํ ากั บ สมาชิ ก
(Leader-Member Exchange: LMX) พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับ
สมาชิ กมี บทบาทสู งมากเมื่ อผู นํ าและสมาชิ กอยู ในสถานที่ ทํ างานที่ โดดเดี่ ยว
โดยการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกจะเกิดขึ้นไดรวดเร็วกวา เมื่อสมาชิกอยู
ในสภาวะที่มีความโดดเดี่ยวมากกวาผูนํา (Chen, et al., 2016)
ในลูกจางทํางานทั้งชีวิตงานและชีวิตสวนตัวของพวกเขาเกิดขึ้นภายใน
บ า นของนายจ า ง ภาระงานต า งๆ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น ของ
นายจาง การไดรับสิ่งตอบแทน ความเห็นอกเห็นใจ การอบรมสั่งสอน และการ
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ให ความช วยเหลื อเมื่ อเกิ ดป ญหาในการทํ างาน ทํ าให เกิ ดความสั มพั นธ อั นดี
ระหวางนายจางกับลูกจางขึ้น เบื้องหลังการทํางานภายในบาน ทุกๆ ความสัมพันธ
มีการเปลี่ยนแปลงและสรางสมดุล การที่มีบานเปนสถานที่ทํางานจึงไมสามารถ
กําหนดภาระงานไดอยางชัดเจน เงินไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจาง เพราะมีเรื่องของความสัมพันธเขามาเกี่ยวของดวย เงินเพียง
อยางเดียวไมสามารถการันตีความพึงพอใจในการทํางาน นายจางตองใหการ
สนับสนุนลูกจางในหลายๆ ทางเพื่อใหลูกจางทํางานไดตามที่คาดหวัง และการ
ให สิ่ ง ของตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น ทํ า ให ลู ก จ า งรู สึ ก เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ครอบครัว นอกจากนี้ ความอบอุนระหวางลูกจางกับนายจาง ชวยใหลูกจางไม
รูสึกวาตนเองเปนคนแปลกหนาภายในบาน (Ceylan, 2016) จากเหตุผล
ดังกลาวจึงเปนที่มาของการเกิดผลกระทบจากความสัมพันธระหวางนายจางกับ
ลูกจาง ตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-Member
Exchange: LMX)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานที่ ดี ใ นมุ ม มองของลู ก จ า งทํ า งานบ า นที่
เกิ ด ขึ้ น ตามทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นระหว า งผู นํ า และสมาชิ ก (LeaderMember Exchange: LMX)
ตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-Member
Exchange: LMX) การแลกเปลี่ยนรายคู (Dyadic Exchange) เกิดขึ้นจากการ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล 2 ฝาย ซึ่งในการศึกษานี้หมายถึง ฝายนายจาง
และฝายลูกจางทํางานบาน จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายไดดังนี้

ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก
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ระยะที่ 1 ระยะเขารับบทบาท (Role Taking) เทียบไดกับ “ระยะ
เขาทํางาน” โดยที่ลูกจางทํางานบานยังมีความรูสึกวาตนเองเปนคนนอก (Out
Group) การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจึงเปนไปในลักษณะของการบอกใหทราบถึง
เงื่อนไขการทํางานและนายจางจะเปนที่พึ่งพาในเรื่องการใหที่อยูอาศัยเปนหลัก
(มนทกานต ฉิมมามี และพัชราวลัย วงศบุญสิน, 2557) โดยที่นายจางและ
ลูกจางยังมีระยะหางของการแลกเปลี่ยนที่คอนขางสูง การพูดคุยกันยังเปนเพียง
การบอกใหทราบของนายจาง และการทําตามคําสั่งของลูกจาง โดยที่ลูกจาง
ยั ง มิ ก ล า แม แ ต จ ะพู ด คุ ย กั บ นายจ า ง ด ว ยความเข า ใจในสถานะของตนเอง
การแลกเปลี่ยนจึงเปนไปในลักษณะของการสื่อสารแบบทางเดียว (Dansereau,
et al., 1975) ในระยะนี้นายจางจะคนหาความสามารถและแรงจูงใจในการ
ทํางานของลูกจาง ดวยการใหลูกจางทํางานที่หลากหลาย ซึ่งทําใหนายจางทราบ
วาลูกจางทํางานอะไรไดดี และทําใหลูกจางรูวาตนเองยังขาดความสามารถอะไรใน
การทํางาน โดยลูกจางทํางานตามคําสั่ง เพราะตองการคาตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือนมากที่สุด (Graen & Scandura, 1987)
จากการศึก ษา ลูก จา งระลึก อยู เสมอว ามิไ ดอยูในระดับ เดีย วกั นกั บ
นายจ า ง การปฏิ สั ม พั น ธ กั น จึ ง ยั ง มี ร ะยะห า งกั น ค อ นข า งสู ง ในตอนแรก
โดยนายจางตองเปนฝายเขาหาลูกจาง เพราะพวกเขาไมกลาแสดงออกถึงความ
ตองการตางๆ ของตนเองไดอยางชัดเจน การพัฒนาความสัมพันธที่เกิดขึ้นจึง
เริ่มจากนายจางเปนฝายเขาหาลูกจาง และยังพบวา การเปดใจของลูกจางตอ
นายจางก็มีสวนตอการพัฒนาความสัมพันธ เนื่องจากลูกจางที่นายจางที่ดูแล
พวกเขาอยางไมเหมาะสมนั้น ตัวลูกจางจะไมเปดใจ เพื่อพัฒนาไปตามระยะ
ความสัมพันธแมวาจะทํางานและอาศัยอยูภายในบานเปนระยะเวลาหลายเดือน
ก็ตาม เมื่อความสัมพันธไมมีการพัฒนา ในที่สุดลูกจางก็จะตัดสินใจลาออก โดย
ผูใหขอมูล4 ตัดสินใจลาออกหลังจากทํางานไดประมาณ 1 ป
ระยะที่ 2 ระยะการสรา งบทบาท (Role-making) เที ยบไดกั บ
“ระยะปรับตัว” ซึ่งลูกจางกําลังคอยๆ ปรับตัวใหเขากับชีวิตการทํางานที่ตอง
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สอดคลองกับชีวิตประจําวันของนายจาง ซึ่งในขั้นตอนนี้นายจางจะมีโอกาสได
สรางความสัมพันธกับลูกจางมากขึ้น ทั้งจากการใหความชวยเหลือ การอบรมสั่ง
สอน และการใหคําปรึกษาในปญหาตางๆ ระหวางนายจางกับลูกจาง จะทําให
ลูกจา งคอยๆ เกิดความรู สึกเปนสว นหนึ่ งของครอบครัว นายจาง นอกจากนี้
ในรายที่เปนพี่เลี้ยงเด็กนั้น การแลกเปลี่ยนความสัมพันธจะพัฒนาไดดียิ่งขึ้น
ตามความเอาใจใสและความรักของลูกจางที่มีตอเด็ก ในระยะนี้นายจางควร
ตอบสนองความตองการของลูกจางในรูปแบบที่ไมใชเงินเดือนดวย เพราะการให
สิ่งของตอบแทนเหมือนเปนกฎอยางหนึ่ง ลูกจางคาดหวังวานายจางจะทําหรือ
ใหบางสิ่งบางอยางนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งเปนเหมือนกับการแสดงความเชื่อ
ใจและการชื่นชมสําหรับคุณภาพของงานที่พวกเขาทํา แตอยางไรก็ตามดวย
ธรรมชาติ ข องตํ า แหน ง ทางสั ง คมทํ า ให ลู ก จ า งไม ก ล า เรี ย กร อ งสิ่ ง เหล า นี้
แตนายจางจําเปนตองใหตามความคาดหวังของลูกจาง (Ceylan, 2016)
จากการศึกษา ลูกจางที่มีโอกาสไดรวมทํากิจกรรมกับนายจางอยาง
สม่ําเสมอ เชน ชวยนายจางทําอาหาร เลนกีฬากับนายจาง หรือนายจางพาไป
เที่ยวกับครอบครัว จะมีการพัฒนาความสัมพันธอยางรวดเร็ว และในลูกจางที่
เปนพี่เลี้ยงเด็กนั้นยังมีความผูกพันตอเด็กสูง แมวาบางรายจะไมคอยพอใจกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานบางประการ แตเขาก็ยังคงแสดงออกถึงความรัก ดวย
การเลาถึงเด็กที่ตนเองเลี้ยง โดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน บางรายไม
ตองการออกไปเที่ยวเพราะมีความสุขที่ไดอยูกับเด็กมากกวา สําหรับคนที่รักเด็ก
แลว ความรูสึกเหมือนเปนสวนหนึ่งของครอบครัวนายจางมีความสําคัญมากกวา
เงินเดือนหรือสภาพการทํางาน (Ceylan, 2016) แตอยางไรก็ตามการมี
เงิ นเดือนเพิ่ม ขึ้น ยิ่ง ทํา ให ลู กจ างมีค วามสุ ขเพิ่ม ขึ้น ยั งเปน เรื่ องที่ป ฏิเสธไม ไ ด
(Bartram, 2011)
ระยะที่ 3 ระยะการเปนหุนสวนที่สมบูรณ (Role reutilization)
เทียบไดกับ “ระยะรูสึกเปนสวนหนึ่ง ของครอบครัว” ความอบอุนระหวา ง
ลูกจางกับนายจาง ชวยใหลูกจางไมรูสึกวาตนเองเปนคนแปลกหนาภายในบาน
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และความเชื่อใจทําใหลูกจางเกิดความรูสึกวาตนเองเปนคนใน (In Group)
(Kang & Stewart, 2007) ในระยะนี้ เงินไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะมีเรื่องของความสัมพันธเขามาเกี่ยวของดวย
เงินเพียงอยางเดียวไมสามารถการันตีความพึงพอใจในการทํางาน การที่นายจาง
ใหการสนับสนุนลูกจางในหลายๆ ทางเพื่อใหลูกจางทํางานไดตามที่คาดหวัง
และการใหสิ่งของตอบแทนนอกเหนือจากเงินทําใหลูกจางรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัว (Ceylan, 2016) อีกทั้งผลการศึกษายังมีความสอดคลองกับการศึกษา
ของ Chen et al. (2016) ในเรื่องของความโดดเดี่ยวของสมาชิก ที่พบวาในรายที่
สมาชิกมีความโดดเดี่ยวสูงกวาผูนํา และผูนําใหการสนับสนุนหรือความชวยเหลือ
ในการทํางาน จะทําใหสมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับ
แรงงานต างดาวที่ ทํ างานรั บใชในบ าน เพราะพวกเขามี ความโดดเดี่ ย วในการ
ออกมาทํางานตางบานตางเมือง อีกทั้งยังทํางานและอาศัยอยูภายในบานของ
นายจาง สงผลใหพวกเขามีความโดดเดี่ยวกวานายจางสูงมาก
จากการศึกษา ในลูกจางทํางานบานที่นายจางมีเวลาทํากิจกรรมตางๆ
รว มกั น มี โ อกาสในการพูด คุย กั น และไดรับ สิ่ง ของตอบแทนนอกเหนื อจาก
เงินเดือนอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหลูกจางเกิดการพัฒนาไปถึงระยะการเปน
หุนสวนอยางสมบูรณไดอย างรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ลูกจา งบางรายที่มี ปญหาในการ
ทํางาน ตองการใหนายจางสอน หรือชวยเหลือใหพวกเขาสามารถทํางานได
นอกจากนี้พวกเขายังตองการกําลังใจและความเขาใจ โดยตองการใหนายจาง
อบรมสั่งสอนเขา ใหเหมือนกับเปนคนในครอบครัวคนหนึ่ง เมื่อลูกจางพอใจกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานที่พัฒนาไปตามระยะของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา
และผูตามจนเขาสูการเปนคนใน ซึ่งนายจางทําใหพวกเขารูสึกเปนสวนหนึ่งที่
สําคัญของครอบครัวได จะทําใหความตั้งใจลาออกของลูกจางทํางานบานลดลง
ในที่สุด
ลูกจางทํางานบานโดยทั่วไปมักทํางานและอาศัยอยูภายในบานของ
นายจาง ในการทํางานมีเพียงแคนายจางและลูกจาง ที่เริ่มจากเขาทํางานใหม
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ลูกจางยังเปนคนนอก (Out group) จนกระทั่งผานการทํางานและเกิดการสราง
ความสั ม พั น ธ ใ นลั ก ษณะที่ ทํ า ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นกั น ไปตามระยะของ
ความสัมพันธ ที่คอยๆ สรางขึ้น จนกระทั่งเขาสูการรูสึกเปนหุนสวนที่สมบูรณ
กับนายจาง ทําใหลูกจางเกิดความรูสึกวาตนเองเปนคนใน (In group) หรือรูสึก
เป น ส ว นหนึ่ ง ของครอบครั ว นายจ า ง ซึ่ ง เป น ไปตามการศึ ก ษาทฤษฎี ก าร
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-Member Exchange: LMX)
ทั้งนี้ การสรุปคุณภาพชีวิตการทํางานผานมุ มมองของแรงงานอาจไม
สามารถสรุ ป ได ว า พวกเขามี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานที่ ดี อ ย า งแท จ ริ ง ใน
เชิงเศรษฐานะ หากแตเปนการเปรียบเทียบในเชิงความรูสึก เนื่องจากงานรับใชใน
บานมิใชงานที่มีรายไดสูงหรือมีเกียรตินายกยองมากไปกวางานอื่น ในทางกลับกัน
พวกเขาตองทํางานภายในบานของนายจาง มีโอกาสออกนอกบานหรือมีสังคม
ภายนอกบานคอนขางนอย พวกเขาไดรับเงินเดือนไมสูงมากนัก แลกกับการมี
ที่พักและไมตองเดินทางไปทํางานไกล ภาระงานก็เปนงานบานเหมือนเดิมที่ตอง
ทําตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน ดังนั้นคุณภาพการทํางานที่สามารถจะสรุป
ไดในการศึกษาครั้งนี้ จึงอธิบายไดเพียงความรูสึกวามีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ดีภายในบานของนายจาง
อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บขอมูลจากฝายลูกจางเพียง
ฝายเดียว ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณไดสะทอนใหเห็นความพอใจของลูกจางตอ
นายจ างของตน และสรุ ปไดว า การกระทํา ใดที่ นายจา งปฏิ บัติ แล ว จะทํา ให
ลูกจางเกิดความพอใจ และการกระทําใดที่นายจางควรหลีกเลี่ยงหรือไมปฏิบัติ
ตอลูกจาง สําหรับนายจางที่ประสบปญหาแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบาน
ลาออกบ อย สามารถนํ า ข อเสอะแนะจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ม าปรั บ ใช ใ นการ
บริหารลูกจางไดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2 ขอเสนอแนะสําหรับนายจาง

ควรปฏิบตั ิ
1. สถานภาพทางกฎหมาย
1) ทําใบอนุญาตทํางานใหลูกจาง เพื่อความถูกตองใน
การทํางาน และความปลอดภัยจากการถูกตรวจจับ
เมื่อพาลูกจางออกไปนอกบาน
2) ใหความรูลูกจางเกี่ยวกับความจําเปนและสิทธิ
ประโยชนของใบอนุญาตทํางาน
2. สมดุลชีวิตและการทํางาน
1) กําหนดภาระงานแตละวันมีความชัดเจน และอาจ
มีภาระงานเพิ่มเติมเล็กนอย
2) กําหนดเวลาเริ่มงานและเลิกงานที่แนนอน และมี
เวลาพักระหวางวันประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง
3) มีวันหยุดใหกับลูกจาง
4) พาลูกจางออกไปดวยเปนครั้งคราว เพราะการไป
เที่ยวกับนายจาง เปรียบเสมือนวันหยุดสําหรับลูกจาง
3. ชีวิตความเปนอยูที่เหมาะสม
1) จัดเตรียมที่พักสวนตัวแยกจากนายจาง สําหรับ
ลูกจางโดยเฉพาะ อาจเปนหองพักเดี่ยวหรือหองพัก
รวมก็ได
2) ในลูกจางที่เปนพี่เลี้ยงเด็กและตองนอนเฝาดูแลเด็ก
ในตอนกลางคืน ควรมีหองพักสวนตัวสําหรับเก็บของ
ใช ส ว นตั ว และพั ก ผ อ นระหว า งพั ก หรื อ พั ก ยาม
เจ็บปวย
3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักตามความ
เหมาะสม ซึ่งจะทําใหลูกจางเกิดความรูสึกเปนสวนตัว
ในการดําเนินชีวิตในบานนายจางมากขึ้น
4) ลูกจางที่ทํางานคนเดียว พอใจรับประทานอาหารที่
นายจางแบงแยกใหเปนสวนของตนที่ชัดเจน
5) ลูกจางจํานวน 2 คนขึ้นไป หากนายจางมิไดแบง
อาหารใหรับประทาน ควรใหคาอาหารกองกลางหรือ

ไมควรปฏิบตั ิ
หมายเหตุ แม ว า ในมุ ม มองของลู ก จ า ง
ทํางานบานเขาจะไมเห็นความสําคัญของ
การมี ใบอนุ ญ าตทํ า งานมากนั ก แต เพื่ อ
ความปลอดภัยในการจางงานของทั้งฝาย
นา ย จ า งแ ละ ลู ก จ า ง นา ย จ า งค ว ร
ดํ า เนิ น การทํ า ใบอนุ ญ าตให ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย
1) มีภาระงานที่ไมเหมาะสม เชน เก็บ
อุจจาระสุนัข 11 ตัว วันละ 2 รอบ
2) ไมมีเวลาพักระหวางวัน
3) ไมมีวันหยุดงาน
4) ไมสามารถขออนุญาตหยุดงานได

1) ใหนอนพักรวมหองกับนายจาง
2) ให ลูกจ า งรั บ ประทานอาหารส ว นที่
เหลือตอจากนายจาง
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ควรปฏิบตั ิ
ซื้อ วั ต ถุ ดิ บ ประกอบอาหารให ต ามความเหมาะสม
โดยอาจมีครัวใหตางหาก เพื่อความเปนสวนตัวของ
ลูกจาง
6) กรณีลูกจางทํางานบาน โดยที่นายจางไมอยูบาน
ควรใหคาอาหารแยกตางหากจากเงินเดือน
4. คาตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
1) ควรตกลงเกี่ ย วกั บ จํ า นวนคา จ า ง ลั ก ษณะที่ พั ก
และการรับประทานอาหารกับลูกจางกอนเขาทํางาน
2) ควรใหสิ่งตอบแทนอื่นๆ ในกรณีพิเศษตางๆ เชน
ซื้อของใหเมื่อพาออกไปเที่ยว เปนตน
5. อิสระในการติดตอสื่อสารกับภายนอก
1) ใหลูกจางสามารถติ ดตอกับสั งคมภายนอกบา น
เชน ครอบครัวหรือเพื่อนได
2) ใหลูกจางออกนอกบานไดในเวลาพัก หรือวันหยุด
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ไมควรปฏิบตั ิ

1) ไมปรับเงินเดือนใหลูกจาง
2) ไม เคยให สิ่งของตอบแทนอื่ นๆ แก
ลูกจางเลย
1) ไมใหลูกจางติดตอกับสังคมภายนอก
บาน
2) ไมใหลูกจางออกนอกบาน

จากขอควรปฏิบัติขางตน นายจางอาจนําไปปรับใชกับการดูแลแรงงาน
ตางดาวที่ทํางานรับใชในบานตนเองอยางเหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางานของพวกเขา เมื่อนายจางปฏิบัติตอพวกเขาอยางดี จะทําใหพวกเขา
เปดใจยอมรับนายจางมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาความสัมพันธรายคู (Dyadic
relationships) ระหวางนายจางกับลูกจางมีความราบรื่น ตั้งแตระยะแรกจนไปถึง
ระยะสุดทาย และในที่สุดนายจางจะสามารถมัดใจลูกจางไดสําเร็จ และทําใหความ
ตั้งใจลาออกของลูกจางลดลงดวย
ขอจํากัดในการวิจัย
เนื่องจากปญหาดานการสื่อสาร ผูวิจัยจึงสามารถสัมภาษณไดเฉพาะ
แรงงานตางดาวสัญชาติลาว ซึ่งเปนกลุมที่มีพื้นฐานภาษาไทยดีที่สุดในบรรดา 3
สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยกับลาว
มีความใกลเคียงกันคอนขางสูง การสื่อสารและการปรับตัวจึงคอนขางงายกวา
แรงงานตางดาวในสัญชาติอื่น ผลการวิจัยจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไดในกลุมที่
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มีปญหาการสื่อสารกับนายจาง อีกทั้งการเก็บขอมูลยังมิไดสัมภาษณนายจาง
โดยตรง จึงขาดขอมูลในมุมมองของนายจางมาประกอบการวิเคราะหขอมูล
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังขาดขอมูลเกี่ยวกับการสรางเครือขายทางสังคมใน
พื้นที่ปลายทางระหวางลูกจา งทํางานบานที่อาศัยอยูในละแวกบา นเดียวกั น
ซึ่งข อมู ลส วนนี้จ ะทํ าใหเห็น วา สัง คมใหมในพื้ นที่ ปลายทาง มีผ ลต อการรับ รู
คุณภาพชีวิ ตการทํางานกับ การพั ฒนาความสัม พัน ธระหวางนายจ างหรื อไม
อยางไร
ขอแนะนําในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในแรงงานตางดาวสัญชาติ/ชาติพันธอื่น ที่มีภาษาและ
วัฒนธรรมแตกตางจากประเทศไทย เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน
2. ควรศึกษาแรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบาน และอาศัยอยูใน
ชุมชน (Community) เดียวกันหรือหมูบานเดียวกัน วามีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกันอยางไร และมีผลตอการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานกับการ
พัฒนาความสัมพันธระหวางนายจางอยางไรบาง
3. ควรศึ ก ษาในแรงงานต า งด า วอาชี พ อื่ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
องค ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานว า มี ค วามแตกต า งกั น อย า งไร
โดยเฉพาะในองคประกอบดานสถานภาพทางกฎหมาย ซึ่งในอาชีพที่มีไดอาศัย
อยูภายในบานของนายจาง อาจทําใหเห็นมุมมองตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่
แตกตางกันไดชัดเจนมากขึ้น
สรุป
จากขอมูล ขา งต นสรุป ได วา คุ ณภาพชีวิ ตการทํา งานในมุ มมองของ
แรงงานตางดาวที่ทํางานรับใชในบานประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) สมดุลชีวิต
และการทํางาน 2) ชีวิตความเปนอยูที่เหมาะสม 3) คาตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ และ 4) อิสระในการติดตอสื่อสารกับภายนอก ซึ่งทั้ง 4 องคประกอบนี้
เกิดขึ้นจากมุมมองตองานของลู กจางและผลกระทบจากความสัมพันธ ระหวาง
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นายจ างกับลูกจาง ที่ พัฒนาผานการปฏิสัมพั นธระหวางนายจางกั บลูกจ างใน
รูปแบบของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธรายคู โดยนายจางมีบทบาทสําคัญที่จะ
ทํ า ให ลู ก จ า งเกิ ด ความพอใจในคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ข อง
นายจางตอลูกจางจะทําใหลูกจางเกิดการปรับตัวไปตามระยะของทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-Member Exchange: LMX)
นอกจากนี้ ขอคนพบยังอาจสรุปไดวา ลูกจางทํางานบานสวนใหญยังคงยินดีจะ
ทํา งานกั บนายจา งที่ ให การสนับ สนุ นพวกเขาอยา งดี ผา นองค ประกอบทั้ง 4
ดานขางตน แมวาจะไมมีใบอนุญาตทํางานก็ตาม จึงกลาวไดวาองคประกอบ
ดานสถานภาพทางกฎหมายเปนองคประกอบที่จําเปน เพื่อสรางคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีในมุมมองของความถูกตองทางกฎหมาย แตยังมิใชองคประกอบที่
ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีในมุมมองของลูกจางทํางานบาน
ดังนั้น นายจางที่สามารถพัฒนาความความสัมพันธกับลูกจาง โดยใช
แนวคิ ดคุณภาพชีวิ ตการทํางานมาประกอบจะทํ าใหลู กจางเกิดความเชื่อถื อ
ความเคารพ ความผูกพัน ความใกลชิด และความซื่อสัตย (Graen & Uhl-Bien,
1995) ทําใหลูกจางเปดใจตอนายจาง จนกระทั่งกลายเปนความรูสึกเปนสวน
หนึ่งของครอบครัว ซึ่งเปนที่มาของการรับรูถึงชีวิตการทํางานที่ดี และทําให
ความตั้งใจลาออกของลูกจางลดลงในที่สุด
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