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บทคัดย่อ

 การวิจัยเร่ือง กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย มี

วัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาระดบัความสุข กระบวนการสร้างความสขุของแรงงานพม่าในจงัหวัด

เชียงราย และศึกษาวิธีการของผู้ประกอบการในการสร้างความสุขให้แก่แรงงานพม่า ซึ่ง

ข้อมูลที่ได้จะท�าการสังเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสถาน

ประกอบการที่มีแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม Happi-

nometer แบบสอบถามข้อมูลองค์กร การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม และการสังเกตแบบ

มีส่วนร่วม จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานพม่าที่กระจายอยู่ในสถานประกอบการจ�านวน

ทั้งสิ้น 400 คน 8 อ�าเภอ 16 สถานประกอบการ น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล

ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป น�าเสนอสรุปผลแบบพรรณนา 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย โดยภาพ

รวมมรีะดบัคะแนนความสุข 50.5 สะท้อนให้เหน็ว่า บคุลากรในองค์กรอยูใ่นระดบั “มคีวาม

สุข” หรือ Happy แต่เมื่อจ�าแนกตามรายมิติ พบว่า มิติด้านสุขภาพดี มีระดับคะแนนความ

สุขร้อยละ 60.4 (Happy) มิติด้านผ่อนคลายดี มีระดับคะแนนความสุขร้อยละ 49.8  

(Unhappy) มิติด้านน�้าใจดีมีระดับคะแนนความสุขร้อยละ 52.4 (Happy) มิติด้านจิต

วิญญาณดมีรีะดบัคะแนนความสขุร้อยละ 58.2 (Happy) มติด้ิานครอบครัวดมีรีะดบัคะแนน

ความสุขร้อยละ 59.9 (Happy) มิติด้านสังคมดีมีระดับคะแนนความสุขร้อยละ 43.4  

(Unhappy) มิติด้านใฝ่รู้ดีมีระดับคะแนนความสุขร้อยละ 54.4 (Happy) มิติด้านสุขภาพ

เงินดีมีระดับคะแนนความสุขร้อยละ 54.1 (Happy) และมิติด้านการงานดีมีระดับคะแนน

ความสุขร้อยละ 42.8 (Unhappy) สรุปได้ว่าระดับความสุข 3 ล�าดับแรกเรียงจากมากไป

* รองศาสตราจารย์ ประจ�าส�านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

** ผู้ช่วยนักวิจัย
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น้อย คือ ความสุขทางกาย Happy Body ความสุขทางครอบครัว Happy Family และ

ความสุขทางจิตวิญญาณ Happy Soul และในส่วนของการไม่มีความสุขของแรงงานพม่า

ใน 3 ด้าน เรียงจากน้อยไปมาก คือ ความสุขด้านการงาน Happy Work Life ความสุข

ด้านสังคม Happy Society และความสุขด้านการผ่อนคลาย Happy Relax

 กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่า จากการสัมภาษณ์การสร้างความสุขใน  

3 ด้านได้แก่ การสร้างความสขุให้เกดิขึน้กบัตนเอง การสร้างความสขุให้เกดิข้ึนกับครอบครวั 

และการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานชาวพม่า พบว่า ด้านการสร้างความสุขให้

เกิดขึ้นกับตนเอง เกิดจากพลังขับเคลื่อนภายในหรือแรงปรารถนาภายในตัวตนของแรงงาน

พม่า แรงงานพม่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาในประเทศไทยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการท�างานที่

ตนรบัผดิชอบโดยมเีป้าหมายและแรงจงูใจในเรือ่งค่าตอบแทนทีไ่ด้รับจากนายจ้าง และขณะ

เดียวกันการน�าหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ เช่น การอดทน การอดออมไม่สุรุ่ยสุร่าย 

การดูแลสุขภาพร่างกายที่ดี ท�าให้แรงงานส่วนใหญ่บรรลุตามความปรารถนาของตนเอง 

การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัวด้วยการแสดงความรัก ความรับผิดชอบต่อสมาชิก

ในครอบครัว การใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันช่วงวันหยุด การเคารพและการแสดงความกตัญญู

ต่อบุพการี ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วแรงงานพม่าจะใช้หลักศีล 

5 และการครองเรือนที่ดี โดยเฉพาะในเร่ืองชู้สาวและการพนันจะไม่เกิดขึ้นกับแรงงานพม่า 

การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงานชาวพม่าด้วยกัน แรงงานพม่าส่วนใหญ่ใช้หลัก

การปรับทุกข์ผูกมิตร เช่น การได้พูดคุยแลกเปล่ียนความสุขและความทุกข์ร่วมกัน ท�าให้

เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกันเม่ือยามเจ็บป่วยโดยเป็นเพื่อนพาไปส่งโรง

พยาบาล หรือในยามขาดแคลนเงินทองก็ให้เงินหยิบยืมได้ เป็นต้น

 วิธีการสร้างความสุขของสถานประกอบการที่ให้กับแรงงานพม่า พบว่า ผู้ประกอบ

การส่วนใหญ่สร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับแรงงานพม่า เช่น การจัดสวัสดิการที่เหมาะ

สม การเพิ่มค่าจ้างค่าตอบแทนประจ�าปีแก่แรงงานพม่า การจัดเล้ียงปีใหม่และให้ของขวัญ 

การรับฟังปัญหาและข้อสงสัยของแรงงานพม่า การไม่จุกจิกแต่ให้อิสระในการท�างานตาม

ฝ่ายงาน และการเข้าช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหากับแรงงานพม่า ต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นสิ่งที่สถาน

ประกอบการมีให้กับแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย ซึ่งท�าให้แรงงานพม่าบางส่วนที่ย้ายไป

ท�างานที่อ่ืนได้กลับเข้ามาท�างานยังสถานที่เดิม
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 งานวิจัยครั้งนี้สามารถน�าผลท่ีได้เผยแพร่ให้สถานประกอบการ 16 แห่งในจังหวัด

เชียงรายและร่วมกันวิเคราะห์ระดับความสุของค์กรเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็น

ปัญหาและพัฒนาในส่วนที่ดีให้ดีขึ้น จะเป็นการยกระดับความสุขของแรงงานพม่าในสถาน

ประกอบการให้เพิม่ขึน้ด้วย และสถานประกอบการจะได้ประโยชน์ในเร่ืองของประสิทธภิาพ

ของงานและลดปัญหาด้านแรงงานที่จะตามมา

ค�าส�าคัญ : กระบวนการสร้างสุข แรงงานพม่า

Abstract

 The research title “The process of creating a happy workforce Burma 

in Chiang Rai.” The purpose is to study happiness. The joy of Burmese migrant 

workers in Chiang Rai and explore how entrepreneurs to create happiness 

for the Burmese migrant workers. This information will be synthesized. 

Knowledge development and dissemination of knowledge for the 

establishment of a Burmese migrant workers in Chiang Rai. The instruments 

used Happinometer questionnaire survey data, interviews group meetings 

observation and participation. The sample is spread in Burmese enterprises 

totaled 400 people, eight District 16 establishments. The data were analyzed 

and processed by a computer program and descriptive analysis. The study 

indicated that The joy of Burmese workers in Chiang Rai. The overall level 

of happiness 50.5 reflects that. People in the organization in a “happy” or 

Happy but by the dimension that dimension healthy. Scores happy percent 

60.4 (Happy)  d imens ion relaxed.  Scores happy percent 49.8  

(Unhappy) dimension of great kindness scores happy percent 52.4 (Happy) 

spiritual dimension good scores happy percent 58.2 (Happy) dimension of 

family are the ratings. happy percentage 59.9 (happy) social dimension good 

scores happy percent 43.4 (unhappy) dimension of learning good scores 

happy percent 54.4 (happy) dimensions of health, money, good grades 
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happy percent. 54.1 (happy) and dimensions of good scores happy percent 

42.8 (unhappy) concluded that the level enjoyed three consecutive sorted 

descending the physical pleasures happy Body happy family happy family 

and. happy soul and the spiritual joy of the unhappy aspects of Burmese 

migrant workers in three Ascending is very happy on the job happy work life 

happy society and the society enjoyed the relaxed happy relax. The Happy 

Burmese from interviews to create happiness in three areas: a Pleasure to 

come up with their own. Creating happy to come up with the family. And a 

pleasure to come up with Burmese colleagues found that the happiness to 

come up with their own. The driving force behind the desire or the identity 

of the Burmese. Most Burmese migrants into Thailand with the intention and 

commitment to their work responsibilities with the goal and incentive  

compensation received from the employer. And the introduction of the 

principle of religious tolerance, such as the deployment of frugality, not 

extravagance. Good health care Most workers achieve the aspirations of their 

own, to create a happy family with a place to express their love. Responsibility 

for family members The use of leisure time together during the holidays. 

Respect and express gratitude to their parents. When compared to the prin-

ciples of Buddhism and Burmese use the five precepts and the  

householder. Especially in the affair and gambling will not happen with 

Myanmar, a Pleasure to come up with a colleague from Myanmar together. 

Burmese majority principle confided befriended like to discuss the joys and 

sorrows together. Cause of mutual understanding When helping a sick friend 

to the hospital. In times of scarcity or money borrowed money, for example.

 How to create the joy of the establishment, the Burmese entrepreneurs 

find most motivating to work for the welfare of the Burmese as appropriate. 

Increasing wages, annual return to Myanmar. Catering and New Year gifts. To 

listen to the problems and concerns of the Burmese. Not fussy, but the 
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freedom to work the department. And to help the Burmese problem with 

these is that enterprises have to labor in Myanmar, Chiang Rai. This makes 

some Burmese workers who move to work elsewhere, get back into the work 

place.

 The results of this research can be published to the establishment 

of 16 in Chiang Rai, and joint analysis of happiness levels in the organization 

to rectify the problem and developed in great part for the better. This will 

enhance the pleasure of Burmese migrant workers in enterprises to increase. 

And enterprises can benefit in terms of efficiency and reducing labor  

problems that would ensue.

Keywords : The create happy workforce procedure, Burmese migrant  

workers

บทน�า

 การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับภูมิภาคเอเชียในปี 2558 นับเป็นก้าวส�าคัญต่อวิถี

การด�าเนินชีวิตของคนเอเชียเป็นอย่างมาก การหล่ังไหลของคน วัตถุดิบ เครื่องมือและ

เทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แม้ว่าแต่ละประเทศ

ของอาเซียน จะมีการเตรียมรับไว้ล่วงหน้า แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นยังไม่สามารถ

บอกได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด กฎระเบียบกติกาทางสังคมท่ีมีอยู่ก็มีทั้งที่สามารถควบคุม

ได้และไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและสังคม 

อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อยุคของการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

 ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานในปี 2558 ท�าให้บุคลากรอาเซียน

ที่มีฝีมือ (Skilled Labor) ประเภทต่าง ๆ สามารถเข้ามาท�างานและพ�านักในทุกประเทศ

สมาชิกอาเซียนอย่างสะดวกมากขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ  สามารถเข้ามาท�างาน

ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกข้ึนโดยผ่านข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recogni-

tion Agreement –MRAs) สถานการณ์ปัจจุบันของการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน 

สมาชิกส่วนใหญ่ผูกพันเพียงการโอนย้ายพนักงานบริษัทในเครือ (Inter – Corporate 
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Transfer) โดยจ�ากัดเฉพาะโอนย้ายในกลุ่มบุคลากรระดับบริหารจัดการเท่านั้น มีบาง

ประเทศที่ผูกพันผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระด้วย เช่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ การเข้าไปให้

บริการวิชาชีพในประเทศอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการก�ากับดูแลภายในของ

แต่ละประเทศ

 การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว (บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ในปี 2556 

จากสถิติของส�านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย พบว่า จังหวัดเชียงรายมีแรงงานต่างด้าวที่ได้

รับอนุญาตท�างานทั้งหมดจ�านวน 21,593 คน โดยแยกเป็นแรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย 

4,459 คน แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา 10,311 คน แรงงาน

ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 6,665 คน แรงงานต่างด้าวน�าเข้าสัญชาติลาวและกัมพูชา 

158 คน เฉพาะในปี 2555 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตท�างาน จ�าแนก

ตามสัญชาติ ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2555 เป็นแรงงานพม่า 27,580 คน แรงงานลาว 1,821 

คน และแรงงานกัมพูชา 20 คน (ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย.2556)

 ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างแนวทาง

การด�าเนินชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งชาวไทย

และแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาท�างานในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และองค์กรท่ีท�างาน

จะมีความสุขได้ต้องอาศัยคนท�างานในองค์กรที่สามารถบริหารความสามารถในการท�างาน

และการใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มที่ องค์กรต้องมุ่งให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันของ

คนท�างาน เกิดความสามัคคีท�างานเป็นทีมและมีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันด้วย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานหน่ึงที่เช่ือมโยงองค์ความรู้ความ

เชี่ยวชาญทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ ใน

ด้านบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในลักษณะของพ่ีเล้ียงทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ 

โดยใช้พ้ืนฐานองค์ความรู้ที่หลากหลายในการน�าผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมใน

สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาสู่กระบวนการวิจัยเชิงพาณิชย์ การจัดกระบวนการสร้างความสุข

ให้แก่องค์กร สถานประกอบการต่าง ๆ จึงสอดรับกับการด�าเนินงานอันจะน�าไปสู่การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคนท�างานในองค์กร สถานประกอบการนั้น ๆ  ได้มากขึ้น

 ดังนั้นการศึกษากระบวนการสร้างความสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย 

เพือ่ทราบถึงความสมัพนัธ์ในการด�าเนนิงานระหว่างผูป้ระกอบการและแรงงานพม่าว่ามกีาร

จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การจัดสวัสดิการ การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
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การท�างานของแรงงาน รวมทั้งกระบวนการสร้างสุขท่ีผู้ประกอบการได้จัดให้กับแรงงาน

พม่าอย่างไร และแรงงานพม่าได้ประโยชน์จากกิจกรรมสร้างสุขนี้ในระดับใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพ่ือศึกษาระดับและกระบวนการสร้างความสุขของแรงงานพม่าในจังหวัด

เชียงราย

 2.  เพือ่ศกึษาแนวทาง และวธิกีารในการสร้างความสขุของผูป้ระกอบการในจังหวดั

เชียงรายให้เกิดข้ึนกับแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย

 3.  เพื่อสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการสร้างสุขของผู้ประกอบ

การแก่แรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย 

 4.  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในกระบวนการสร้างสุขของสถานประกอบการที่มี

แรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย 

แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง

 

	 แนวคิดการเป็นองค์กรแห่งความสุข

 องค์กรแห่งความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ

ยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององค์กร เพือ่ให้คนมคีวามพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง 

น�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 

2556. น.7)

 จุดเร่ิมต้นขององค์กรแห่งความสุข คือ การเพ่ิมคุณค่าของคนให้เป็นคนส�าคัญ การ

พัฒนาคนจึงต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร กระบวนการทั้งหมดเราเรียกว่า 

กระบวนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กร สิ่งแรกที่องค์กรต้องท�าคือต้องปรับ

ทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองต่อคนขององค์กร เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการอยู่ร่วมกัน น�า

ไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ท�าให้องค์กรมีความสามารถพร้อมต่อ

การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีมีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีแท้จริง (มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ, 2552. น.26)



กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย

32 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

เครื่องมือสร้างสุข (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556. น.8-9)เคร่ือง

มือสร้างองค์กรแห่งความสุข แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หรืออาจเรียกว่า “123 สู่การเป็นองค์กร

แห่งความสุข” (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556.น.8-9)

 1. เครื่องมือที่น�าเสนอกรอบความคิดองค์กรแห่งความสุข จ�านวน 1 เคร่ืองมือคือ 

HOME Model

 2.  เครื่องมือที่น�าเสนอกระบวนการสร้างความสุข มี 2 เคร่ืองมือ ได้แก่ HeHa 

(เคร่ืองมือเสริมสร้างสุขภาวะแบบมากมีศรีสุข : สบม.) และ Happy 8 Menu (กล่องแห่ง

ความสุข 8 ประการ)

 3.  เครื่องมือที่น�าเสนอแนวทางการวิเคราะห์องค์กร จ�านวน 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 

Happinometer (การวัดความสุขด้วยตนเอง) Happy Workplace Index (ดัชนีสุขภาวะ

องค์กร) และ ROI (การประเมินความคุ้มค่าในโครงการองค์กรแห่งความสุข)

 เคร่ืองมือที่น�าเสนอกระบวนการสร้างความสุข ในส่วนของ Happy 8 Menu 

เกี่ยวข้องกับความสุขของบุคคล ความสุขของครอบครัว ความสุขขององค์กรและสังคม ดังนี้

 ความสุขของบุคคล ประกอบด้วยความสุข 6 ประการ 

  Happy Body (สุขภาพดี) คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ มาจากการที่

รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับ

สถานการณ์ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 

  Happy Heart (น�้าใจงาม) ในองค์กร สิ่งที่เราจ�าเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่

กับคนอ่ืนได้ ต้องมีน�้าใจ คิดถึงคนอ่ืน มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน คนเราเอาแต่ตัวเอง

อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ต้องรู้บทบาทของเจ้านาย บทบาท

ของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ 

  Happy Relax (การผ่อนคลาย) ต้องรู้จักการผ่อนคลายกับส่ิงต่าง ๆ ในการ

ด�าเนินชีวิต เม่ือชีวิตในการท�างานเครียด ก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท�างาน ขณะเดียวกัน

การใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเช่นเดียวกัน เป็นการสร้างสมดุลชีวิต

  Happy Brain (หาความรู้) มนุษย์อยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเอง

ตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ  น�าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิดความม่ันคงก้าวหน้าในการ

ท�างาน คือ เรียนเพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต ทั้งหมดนี้มาจากค�าว่ามืออาชีพ ต้องมีความ

รู้ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา 
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และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ก็คือต้องเป็นครูที่พร้อมจะสอนให้ความรู้กับคนอ่ืน บทบาท

ขององค์กรก็สามารถส่งเสริม พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร 

  Happy Soul (การมีคุณธรรม หิริ โอตัปปะ) หิริ โอตัปปะ คุณธรรมเบื้องต้น

พื้นฐานของการอยู่รวมกันของมนุษย์ในสังคม ในการท�างานเป็นทีม ทุกคนศรัทธาในศาสนา

และมีศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต หากบุคลากรเป็นผู้มีจริยธรรม ย่อมท�าให้มีชีวิตที่ดี และมี

ความสุข โดยบทบาทขององค์กรก็สามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร ด้วย

การจัดให้มีการท�าบุญตักบาตร ท�าบุญวันเกิดจัดให้มีห้องสวดมนต์ นั่งสมาธิ ไว้ให้บุคลากร

ได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้เกิดความสงบสุขทางจิตใจ 

  Happy Money (ใช้เงินเป็น) การท่ีสามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเอง

ได้ คือการใช้เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ เป็นหน้ีให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง วัน

นี้คงปฏิเสธเรื่องการเป็นหนี้ไม่ได้ การเป็นหน้ี การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสถานะที่ตนเองหา

มาได้ ทุกคนต้องมีการบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ต้องรู้จัก

การท�าบัญชี หรือว่าถ้าเป็นระดับครอบครัว เรียกว่าบัญชีครัวเรือน โดยบทบาทขององค์กร

ก็สามารถส่งเสริมการออมให้แก่บุคลากร

 ความสุขของครอบครัว ประกอบด้วยความสุข 1 ประการ ดังนี้

  Happy Family (ครอบครัวท่ีดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความส�าคัญ

กบัครอบครวั เป็นก�าลงัใจทีด่ใีนการท�างาน เพราะครอบครวัเป็นเหมอืนภมูคิุม้กนั เป็นก�าลงั

ใจ ในการที่เราจะสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ท�าให้เรามุ่งมั่นในการ

ท�าให้ชวิีตเราดข้ึีน ฉะนัน้ครอบครวัเข้มแขง็ สังคมก็ย่อมมัน่คงเสมอ จงึเสนอแนะให้บคุลากร

ทกุคนหนัมาให้ความส�าคญักบัครอบครัว สร้างความรกัความผูกพันในครอบครัวโดยบทบาท

ขององค์กรก็สามารถส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวของบุคลากรกับองค์กรได้ 

 ความสุขขององค์กรและสังคม ประกอบด้วยความสุข 1 ประการ ดังนี้

  Happy Society (สังคมดี) หมายรวมถึงสองมิติ คือ สังคมในที่ท�างานกับสังคม

นอกที่ท�างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนเองท�างานและ

พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีดี ทุกคนช่วยเหลือสังคมรอบข้างตามก�าลังที่มี หาก

สังคมรอบข้างดี องค์กรที่อยู่ในสังคมน้ันก็มีความสุขไปด้วย องค์กรก็สามารถส่งเสริมสังคม

ดี ด้วยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การบริจาคส่ิงของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น จัดงานเลี้ยง

อาหารกลางวัน จัดทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเป็นต้น



กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย

34 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย 

วิธีการวิจัย

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั เป็นแรงงานพม่าทีท่�างานในสถานประกอบการในจงัหวัด

เชียงราย จ�านวน 8 อ�าเภอ 16 แห่ง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแรงงานพม่าที่ท�างานในสถานประกอบการใน

จังหวัดเชียงราย จ�านวน 8 อ�าเภอ 16 แห่ง ได้แก่ อ�าเภอเมือง 1 แห่ง อ�าเภอแม่สาย 6 แห่ง 

อ�าเภอเวียงป่าเป้า 1 แห่ง อ�าเภอแม่ลาว 1 แห่ง อ�าเภอแม่สรวย 1 แห่ง อ�าเภอเชียงแสน 

1 แห่ง อ�าเภอแม่จัน 3 แห่ง อ�าเภอพาน 2 แห่ง จ�านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยมีวิธีด�าเนินการ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังน้ี

 1. เลือกสถานประกอบการในจังหวัดเชียงรายที่มีแรงงานพม่าท�างานในองค์กร

นั้น โดยเรียงล�าดับจ�านวนแรงงานพม่าสูงสุดอันดับ 1-4 ในแต่ละอ�าเภอ 

 2. สถานประกอบการในแต่ละอ�าเภอที่มีแรงงานสูงสุดไม่ถึง 4 อันดับ ให้ใช้ 2 

11 

  Happy Family (ครอบครัวที่ดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้
ความส าคัญกับครอบครัว เป็นก าลังใจที่ดีในการท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน 
เป็นก าลังใจ ในการที่เราจะสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ท าให้เรามุ่งมั่นใน
การท าให้ชีวิตเราดีขึ้น ฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็ย่อมมั่นคงเสมอ จึงเสนอแนะให้
บุคลากรทุกคนหันมาให้ความส าคัญกับครอบครัว สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวโดย
บทบาทขององค์กรก็สามารถส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวของบุคลากรกับองค์กรได้  
 ความสุขขององค์กรและสังคม ประกอบด้วยความสุข 1 ประการ ดังนี้ 
  Happy Society (สังคมดี) หมายรวมถึงสองมิติ คือ สังคมในที่ท างานกับ
สังคมนอกที่ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนเองท างาน
และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี ทุกคนช่วยเหลือสังคมรอบข้างตามก าลังที่มี หาก
สังคมรอบข้างดี องค์กรที่อยู่ในสังคมนั้นก็มีความสุขไปด้วย องค์กรก็สามารถส่งเสริมสังคมดี 
ด้วยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น จัดงานเลี้ยงอาหาร
กลางวัน จัดทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเป็นต้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมนูความสุข 8 ประการ 
Happy Body           Happy Health 
Happy Brain           Happy Soul 
Happy Money        Happy Family 
Happy Society        Happy Relax 

การส ารวจความสุขดว้ยตนเองด้วย 
- Happino meter 
- การประชุมกลุ่ม 
- ผู้ประกอบการ  
- แรงงานพม่า 
 

ระดับและกระบวนการสร้างสุขของ
แรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย 
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อันดับ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากแรงงานพม่าที่ท�างานในสถานประกอบการ โดยการสุ่มแบบ

ทาโร่ยามาเน่ ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเทียบกับแรงงานที่มีอยู่จริงในสถานประกอบการ 

 3. สมัภาษณ์ผู้ประกอบการหรือผู้แทน จ�านวน 3-4 แห่งๆละ 1-2 คนรวม 5-6 คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล	

 1.  ใช้แบบส�ารวจความสุขด้วยตนเอง Happinometer

 2.  แบบสัมภาษณ์ Happy 8 Menu โดยการจัดประชุมกลุ่ม (Focus group) 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คณุภาพ โดยวธิพีรรณนา ส่วนการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณโดยใช้โปรแกรมสถติเิพ่ือการวิจัย

ผลการวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจงัหวัดเชยีงราย ผลการวิจยั

สามารถน�าเสนอรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปของแรงงานพม่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ใน

ช่วงอายุ 26-35 ปี อยู่ในระดับการศึกษามัธยมปลาย สถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกัน ไม่มี

บุตร ลักษณะงานอยู่ในด้านการผลิต สถานภาพการจ้างงานเป็นแบบรายวัน มีระยะเวลา

การท�างานระหว่าง 3-5 ปี 

 2. ข้อมูลการสัมภาษณ์ Happy 8 Menu ข้อมูลด้าน Happy Body (สุขภาพกาย

ดี) พบว่า ส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้าทุกวัน แต่ไม่ได้ออกก�าลังกาย ไม่เคยสูบบุหร่ี ไม่

เคยดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพ้ืนบ้าน มีความพึง

พอใจในสุขภาพทางกายปานกลาง ข้อมูลด้าน Happy Relax (ผ่อนคลายดี) พบว่า ส่วน

ใหญ่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอระดับปานกลาง มีการท�ากิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อน

หย่อนใจ 1-2 วัน/สัปดาห์ มีความเครียดน้อย มีการคาดหวังที่เป็นไปตามที่คาดหวังเล็กน้อย 

มีความสามารถจัดการกับปัญหาได้ปานกลาง ข้อมูลด้าน Happy Heart (น�้าใจดี) พบว่า 

ส่วนใหญ่รู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้างปานกลาง การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบ

ข้างช่วยบ้างบางครั้ง การให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีมปานกลาง ความสัมพันธ์ในที่

ท�างานทีเ่หมือนพีเ่หมือนน้องอยูใ่นระดบัปานกลาง การส่ือสารพดูคยุกบัเพือ่นร่วมงานปานกลาง 

การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท�างานระหว่างกันในระดับปานกลาง ความเต็มใจ



กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย

36 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

และยินดีในการท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมระดับปานกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมระดับปานกลาง กิจกรรมที่สามารถท�าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อ

สังคมไม่ได้ท�าและท�าน้อยที่สุด ข้อมูลด้าน Happy Soul (จิตวิญญาณดี) พบว่า ส่วนใหญ่

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทานอยู่ในระดับปานกลาง การปฏิบัติตาม

ศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบระดับปานกลาง การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส�านึกผิด

อยูใ่นระดบัปานกลาง การยอมรับและขอโทษในความผิดทีท่�าหรอืมีส่วนรบัผดิชอบในระดบั

ปานกลาง การตอบแทนผู้มีพระคุณหรือช่วยเหลือท่านในระดับปานกลาง ข้อมูลด้าน 

Happy Family (ครอบครัวดี) พบว่า ส่วนใหญ่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอระดับปาน

กลาง การท�ากจิกรรมร่วมกนักบัคนในครอบครัวระดบัปานกลาง การมคีวามสขุกบัครอบครวั

ระดับมากที่สุด ข้อมูลด้าน Happy Society (สังคมดี) พบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีของเพ่ือน

บ้านอยู่ในระดับปานกลาง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคมระดับปานกลาง 

การรูสึ้กปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิน้อยทีส่ดุหรอืไม่รูส้กึว่าปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนระดับปานกลาง ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุก

วันนี้มีความสงบสุขปานกลาง การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขปานกลาง ข้อมูลด้าน 

Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) พบว่า การสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งความ

รู้ต่างๆปานกลาง การสนใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตมากที่สุด ไม่มีโอกาส

หรือมีโอกาสน้อยที่สุดที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและความ

สามารถของตนเอง ข้อมูลด้าน Happy Money (สุขภาพเงินดี) พบว่า ความรู้สึกว่าการ

ผ่อนช�าระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมในปัจจุบันไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนช�าระ/ไม่มีหนี้สิน และ

ผ่อนช�าระหนี้ตามก�าหนดเวลาทุกครั้ง/ไม่ได้ผ่อนช�าระ/ไม่มีหนี้สิน การมีเงินเก็บออมใน

แต่ละเดอืนปานกลาง ค่าตอบแทนทีไ่ด้รับทัง้หมดในแต่ละเดอืนเมือ่เปรยีบเทยีบกับรายจ่าย

ทั้งหมดในแต่ละเดือนมีรายได้พอๆกับรายจ่าย ข้อมูลด้าน Happy Work Life (การงานดี) 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กรปานกลาง การได้รับการ

ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กรปานกลาง ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้

ปานกลาง การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ 2551 

จากองค์กรพอสมควร การได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง/ปรับขึ้นค่าจ้างประจ�า

ปี ทีผ่่านมาด้วยความเหมาะสมปานกลาง ความมัน่คงด้านอาชีพทีท่�าปานกลาง ค่าตอบแทน

ที่ได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท�างานปานกลาง หากมีโอกาสศึกษาต่อคิดว่า
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อาจจะลาออก หากมีโอกาสเปล่ียนสถานที่ท�างานหรือองค์กรอื่นชวน/ติดต่อไปท�างาน ส่วน

ใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าจะไป ความสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับ

นายจ้างหรือหัวหน้างานระดับปานกลาง ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 

ที่ได้รับจากองค์กรส่วนใหญ่ถูกต้องทุกครั้ง ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 

ฯลฯ ที่ได้รับจากองค์กรส่วนใหญ่ตรงเวลาทุกครั้ง โดยรวมของการท�างานอย่างมีความสุข

ระดับปานกลาง ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ท�างานในองค์กร

นี้ระดับปานกลาง ไม่ได้รู้สึก/รู้สึกน้อยที่สุดในการเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท�างานใน

ปัจจุบัน ปัจจุบันระดับความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 3.  ระดับความสุขของแรงงานพม่าในสถานประกอบการ 16 แห่งในจังหวัด

เชียงราย โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามระดับความสุขรายบุคคล Happinometer เก็บ

ข้อมูล พบว่า ความสุขภาพรวมของแรงงานพม่ามีคะแนนความสุขในระดับ 50.5 สะท้อน

ว่าแรงงานพม่าในสถานประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “มีความสุข” โดยมีความสุข

สุขภาพกายดี (Happy Body) มีคะแนนความสุขในระดับ 60.4 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร

ในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข”การมีการผ่อนคลายดี (Happy Relax) มีคะแนนความ

สุขในระดับ 49.8 สะท้อน ให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” การมี

น�้าใจดี (Happy Heart) มีคะแนนความสุขในระดับ 52.4 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรใน

องค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” จิตวิญญาณดี (Happy Soul) มีคะแนนความสุขในระดับ 

58.2 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” ครอบครัวดี (Happy 

family) มีคะแนนความสุขในระดับ 59.9 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ 

“มีความสุข” สังคมดี (Happy Society) มีคะแนนความสุขในระดับ 43.4 สะท้อนให้เห็น

ว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ“ไม่มีความสุข” ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มีคะแนนความสุข

ในระดับ 54.4 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” สุขภาพเงินดี 

(Happy money) มีคะแนนความสุขในระดับ 54.1 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากร ในองค์กร

อยู่ในระดับ “มีความสุข” การงานดี (Happy Work Life) มีความสุขในระดับ 42.8 สะท้อน

ให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข”

 4.  กระบวนการสร้างความสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย จากการศึกษา

พบว่า การสร้างความสุขมี 3 ด้าน คือ ประเด็นแรกการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเอง 

แรงงานพม่าใช้การขับเคลื่อนโดยการสร้างแรงปรารถนาภายในและแรงยึดเหนี่ยวของตน



กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย

38 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

เพื่อน�าไปสู่การลงมือท�างานเพ่ือให้ได้ในส่ิงท่ีปรารถนาคือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากผู้

ประกอบการ รวมทั้งการน�าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการท�างาน เช่น ความอดทน  

การประหยัดเก็บออม ท�าให้แรงงานส่วนใหญ่ประสบความส�าเร็จในสิ่งท่ีต้องการและรู้สึก 

มีความสุข การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัว ใช้หลักการแสดงความรัก ความรับผิด

ชอบ ความเป็นผู้น�าครอบครัวเพ่ือดแูลสมาชกิในครอบครวั ส่วนสมาชกิกใ็ช้หลกัการให้ความ

เคารพ กตัญญูต่อบิดามารดา 

 ประเด็นท่ีสองการใช้เวลาช่วงวันหยุดจากการท�างานเพื่อชวนกันไปท่องเที่ยว

ภายในจังหวัด แรงงานท่ีครอบครัวไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ใช้โทรศัพท์ในการพูดคุยสื่อสารกับ

ครอบครวั รวมถึงการได้มโีอกาสกลบัไปเยีย่มเยยีนครอบครัวช่วงวันหยดุยาวในเทศกาลต่าง ๆ  

เป็นต้นท�าให้คนในครอบครัวมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน 

 ประเด็นที่สามการสร้างความสุขให้เกิดข้ึนระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยการสื่อสาร

พูดคุยระหว่างกัน รวมทั้งการได้พูดปรับสารทุกข์สุกดิบด้วยกัน การได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันยามเดือดร้อน ท�าให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน สร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนและ

อยู่ร่วมกันเสมือนพี่น้องกัน ท�าให้แรงงานพม่ามีความสุขระดับหนึ่ง

 5.  วิธีการของผู้ประกอบการในการสร้างความสุขให้แก่แรงงานพม่าในจังหวัด

เชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สร้างแรงจูงใจในการท�างานของแรงงานพม่า โดย

การจัดสวัสดิการให้แรงงานพม่า การเพ่ิมค่าจ้าง ค่าตอบแทน การจัดเลี้ยงปีใหม่/ให้ของ

ขวัญ การเป็นเพ่ือนและรับฟังปัญหาของแรงงานพม่า การให้อิสระในการท�างานตามฝ่าย

รับผิดชอบ รวมท้ังการช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ กับแรงงานพม่า 

 ทั้งนี้ สามารถสรุประดับความสุขของแรงงานพม่าเรียงจากคะแนนความสุขจาก

มากไปน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ ความสุขในด้าน Happy Body , Happy Family และ 

Happy Soul และในด้านท่ีแรงงานพม่าไม่มีความสุข เรียงคะแนนจากน้อยไปมาก 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ความสุขในด้าน Happy Work Life , Happy Society และ Happy Relax 

สรุปผลการวิจัย	อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	

	 อภิปรายผล

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขของแรงงานพม่าในภาพรวม มีคะแนนความสุข



The create happy workforce procedure of Burmese migrant workers in Chiang Rai

THE JOURNAL Of ACCOUNTING REVIEW CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY : JAR CRRU 39Volume 1 Number 2 (July - December 2016)

อยู่ในระดับ 50.5 แสดงว่าแรงงานพม่ามีความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” โดยเฉพาะ 3 

อันดับแรกของความสุขเรียงจากมากไปน้อย คือ ความสุขทางกาย Happy Body ความสุข

ทางครอบครัว Happy Family และความสุขทางจิตวิญญาณ Happy Soul อภิปรายได้ว่า 

จากข้อมูลทัว่ไป ส่วนใหญ่แรงงานพม่าทีเ่ข้ามาท�างานในสถานประกอบการต่าง ๆ  ในจงัหวัด

เชียงราย มีอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ช่วงอายุ 26-35 ปี ซึ่งมีถึงร้อยละ 52.9 ถือว่าเป็นช่วงอายุ

ที่อยู่ในช่วงของการท�างาน มีร่างกายแข็งแรง มีพละก�าลังในการท�างาน และไม่ค่อยมีปัญหา

เกี่ยวกับโรคประจ�าตัว ท�าให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับองค์

ประกอบของการสร้างสุขในองค์กร (MapHR) มิติที่ 4 ด้าน H หรือ Health สุขด้วยสุขภาพ

กายและสุขภาพใจ คือ เมื่อแรงงานไม่มีปัญหาสุขภาพกาย ได้แก่ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ

จากการท�างาน การลาหรือการขาดงาน และการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ก็ไม่

เกดิขึน้ ก�าลงัคนและเวลาในการท�างานก็ไม่สญูเสยี ดงันัน้การทีอ่งค์กรมพีนกังานทีม่สีขุภาพ

กายดีท�าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงตามมา องค์กรได้ประโยชน์แรงงานก็มีความสุข ด้าน

ความสุขทางครอบครัว พบว่า แรงงานพม่าส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ร่วมกันร้อย

ละ 65.3 และเม่ือจ�าแนกการมีบุตร ส่วนใหญ่ไม่มีบุตรจ�านวนร้อยละ 45.8 อธิบายได้ว่าการ

ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวท�าให้แรงงานพม่ารู้สึกมีความสุข มีเพ่ือน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มีที่

พึ่งพิงและรู้สึกอุ่นใจ เมื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน เช่น ถ้าบุคคลคนหนึ่งต้องไปอยู่ใน

ที่ไกลๆ โดยไม่ถนัดในด้านภาษาและไม่รู้จักใคร การได้มีคนที่พูดภาษาเดียวกัน รับรู้ความ

รู้สึกของกันและกันและเป็นที่พ่ึงพิงได้ก็จะท�าให้คนๆ นั้นรู้สึกอบอุ่นใจ ปัญหาและความ

กังวลต่างๆ ก็จะลดน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้การที่แรงงานพม่าส่วนใหญ่ไม่มีบุตร ก็มีผล

ท�าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก การไม่ต้องคอยพะวงว่าเด็กจะอยู่อย่างไรเมื่อ

ตนต้องไปท�างานต่างๆ เหล่านี้จึงไม่ใช่ปัญหาของแรงงานพม่า และที่ส�าคัญคือ แรงงานพม่า

ส่วนใหญ่มีลักษณะงานที่ท�าในฝ่ายเดียวกัน โดยเฉพาะงานด้านการผลิตถึงร้อยละ 48.3 

ท�าให้เกิดความใกล้ชิดกันในการท�างานและพบเห็นกันตลอด ความสัมพันธ์ทั้งอยู ่ใน

ครอบครัวและในที่ท�างานก็แนบแน่นขึ้น ท�าให้แรงงานรู้สึกมีความสุข และสอดคล้องกับ 

Happy 8 Menu ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับความสุขของบุคคล ท่ีใช้วัดความสุขของ

บุคคลในด้าน Happy Family พบว่า ครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน เป็นก�าลังใจและ

สามารถท�าให้บคุคลสามารถเผชญิกบัอนาคตหรืออปุสรรคในชวิีตได้ ครอบครัวทีอ่บอุน่และ

มั่นคง เป็นก�าลังใจท่ีดีในการท�างาน ท�าให้สมาชิกเกิดความมุ่งมั่นในการท�าให้ชีวิตดีขึ้น และ



กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย

40 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ในส่วนของความสุขทางจิตวิญญาณ พบว่า แรงงานพม่าส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อความ

สุขทางจิตวิญญาณ จากข้อมูลทั่วไปมีจ�านวนร้อยละของการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศาสนา การให้ทาน,การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ รวมทั้งการตอบแทนผู้มี

พระคุณ อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก อธิบายได้ว่า แรงงานพม่าให้คุณค่าทางจิตใจ

ค่อนข้างสงู ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งการท�านุบ�ารุงศลิปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน การปฏบิตัิ

ตามศาสนาและการตอบแทนผูม้พีระคณุ คะแนนอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนไปทางมาก ส่วน

หนึ่งเพราะแรงงานพม่าต้องท�างานตามเวลาที่สถานประกอบการก�าหนด อาจจะมีเวลา

ไม่มากพอในการไปร่วมในกิจกรรมทางศาสนา แต่ในส่วนลึกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ยังฝังอยู่ใน

จิตใจ ถ้าได้มีโอกาสก็จะรีบท�า มีแรงงานพม่าบางคนให้สัมภาษณ์ว่า ตอนอยู่ในประเทศพม่า

ตนเองได้เข้าวัดบ่อยมากและคนพม่าส่วนใหญ่จะให้ความนับถือในศาสนาของตนเคร่งครัด 

ผู้หญิงพม่าไม่มีสิทธิ์แตะต้องพระพุทธรูป ซึ่งในความเห็นของนักวิจัยอาจหมายถึงการไม่

สามารถแม้จะน�าทองค�าเปลวไปติดที่ตัวพระพุทธรูปได้ แต่เมื่อต้องมาท�างาน ท�าให้เวลาใน

การประกอบศาสนพิธีก็ลดน้อยลง และเมื่อมองย้อนกลับไปถึงการไม่มีความสุขของแรงงาน

พม่าใน 3 ด้าน เรียงจากน้อยไปมากคือ Happy Work Life , Happy Society และ 

Happy Relax พบว่า การไม่มีความสุขในด้านต่าง ๆ  มีความสัมพันธ์แปรผันกับการท�างาน

ของแรงงานพม่า อธิบายได้ว่า เมื่อแรงงานพม่าต้องมาท�างานเพื่อมุ่งมั่นที่จะได้ค่าจ้างค่า

ตอบแทนจากการท�างาน การมีโอกาสได้พักผ่อนก็น้อยลง และส่งผลถึงการที่ไม่ได้อยู่ใน

สังคมของตนเองเหมือนในประเทศพม่า แต่มาอยู่ในสังคมใหม่ความคุ้นเคย และความ

สัมพันธ์ที่เคยมีระหว่างญาติพี่น้อง คนรู้จักอาจจะลดลงด้วย และการประกอบอาชีพก็เป็น

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีต้องมาพบเจอ จากการสัมภาษณ์แรงงานพม่าบางคนเคยตัดเย็บ

เส้ือผ้า มีอาชีพขายของ และท�าการเกษตรมาก่อน แต่เม่ือมาท�างานที่แตกต่างจากอาชีพ

เดิม ความช�านาญและความชอบอาจจะลดน้อยลง จึงท�าให้ระดับความสุขของแรงงานพม่า

ใน 3 ด้านไม่มีความสุข

 ในด้านกระบวนการสร้างความสุขของแรงงานพม่า อภิปรายได้ว่า แรงงานพม่า

ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเมืองไทย มีจุดประสงค์และแรงปรารถนาภายใน ต่อค่าตอบแทนและ

ค่าจ้างจากการท�างานมาก และใช้แรงปรารถนาภายในของตนแปรเปลี่ยนไปสู่การลงมือ

ท�างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง จากการสัมภาษณ์แรงงานตอบว่า ถ้ามีงาน

และได้เงินรู้สึกเป็นสุข เพราะที่ประเทศของตนงานท่ีท�าอยู่ให้ค่าตอบแทนที่ไม่สามารถเลี้ยง
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ชีพอย่างพอเพียงได้ การเข้ามาท�างานของแรงงานพม่าในประเทศไทยโดยการชักจูงจาก

ญาติพ่ีน้อง เพื่อน และคนรู้จัก ด้วยวิธีการบอกต่อๆ กันมา และแรงงานพม่าสามารถเปลี่ยน

งานไปอยู่สถานประกอบการต่าง ๆ ได้ตามความพึงพอใจโดยไม่มีการบังคับว่าจะต้องอยู่

สถานประกอบการนัน้ ๆ  ทัง้นีแ้รงงานพม่าส่วนใหญ่จะดทีูค่่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร

ทีผู่ป้ระกอบการมใีห้กับตนเอง ซึง่แรงงานพม่าบางคนจะท�าหรอืไม่ท�าก็ได้ โดยรวมส่วนใหญ่

ต้องการรายรับเพิ่ม ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอีเลน เพียร์สัน , สุรีย์พร พันพ่ึงและ

คณะ (2549) ที่ศึกษาการจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนัก จ่ายน้อย และไม่

ได้รับการคุ้มครอง พบว่า ตัวชี้วัดส�าคัญของการแสวงประโยชน์โดยวัดระดับที่แรงงานถูก

บังคับ ร้อยละ 20 ของแรงงานประมง ร้อยละ 9 ของผู้ที่ท�างานธุรกิจประมงต่อเนื่อง ร้อย

ละ 2 ของแรงงานเกษตรกรรม เคยถูกบังคับให้ท�างาน และการให้ท�างานยาวนานเกินเวลา

พบได้ใน 3 กิจการ คือ ร้อยละ 82 ของแรงงานรับใช้ในบ้าน ร้อยละ 45 ของแรงงานประมง 

และร้อยละ 19 ของแรงงานในโรงงานท�างานมากว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน แต่แรงงานพม่าใน

จังหวัดเชียงรายไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับในการท�างานแต่อย่างใดจากนายจ้าง 

และการอยู่กันเป็นครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ท�าให้แรงงานรู้สึกอบอุ่น มีการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันระหว่างสมาชิก และที่ส�าคัญคือแรงงานส่วนใหญ่ ใช้หลักธรรมทางศาสนามา

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในการท�างาน การอยู่กับครอบครัว และการอยู่ร่วม

กันกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

 ด้านผู้ประกอบการในการสร้างความสุขให้กับแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย 

อภิปรายได้ว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเสนอวิธีการในการจงูใจ ให้แรงงาน

พม่าอยู่ท�างานในสถานประกอบการแตกต่างกันไป เช่น การจัดสวัสดิการที่พัก อาหาร ค่า

ไฟ ค่าน�้า มีชุดยูนิฟอร์มให้ฟรีและเพิ่มค่าแรงให้แรงงานพม่า โดยจุดเร่ิมต้นขององค์กรแห่ง

ความสุข คือการเพิ่มคุณค่าของคนให้เป็นคนส�าคัญ เมื่อคนมีคุณค่าหรือเป็นคนส�าคัญของ

องค์กรแล้ว ความมุ่งม่ันและความรับผิดชอบที่จะท�างานให้กับองค์กรก็จะมากขึ้นด้วย 

องค์กรก็จะได้คนท�างานท่ีมีศักยภาพ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีประสิทธิภาพไปด้วย

 สรุปได้ว่าระดับความสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงรายโดยรวมมีความสุข 

เพราะส่วนหนึ่งแรงงานที่เข้ามามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน รู้ว่าตนต้องมีหน้าที่อะไรและต้องท�า

อย่างไรต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสิ่งจูงใจที่จะได้รับคือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจาก

นายจ้าง ดังนั้นเม่ือแรงงานได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้างแล้วก็ถือว่าบรรลุจุด



กระบวนการสร้างสุขของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย

42 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

มุ่งหมายที่ต้องการ คือได้งานและได้เงิน ขณะเดียวกันก็ยังได้ท�างานร่วมกันเป็นครอบครัว 

มเีพือ่นร่วมงานทีพ่ดูภาษาเดยีวกนัและช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน ท�าให้แรงงานพม่าผ่อนคลาย

ความเครียดได้ และการได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างในด้านสวัสดิการ ค่าจ้าง การรับฟัง

ปัญหาของแรงงานพม่า การให้ค�าปรกึษาและช่วยเหลอืต่าง ๆ  ท�าให้แรงงานรูส้กึอุ่นใจ แม้ว่า

แรงงานบางคนจะออกไปท�างานยังสถานประกอบการอื่นก็ต้องกลับมาท�างานยังสถาน

ประกอบการเดิมที่ตนเคยอยู่ 
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